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τον (χαμένο)
δικομματισμό
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ΜΠΛOΚΟ ΣΤΑ ΔΙOΔΙΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕIΕΣ
ΣΧΕΔΙAΖΕΙ Η ΕΛ.ΑΣ.

ΣΕΛ. 6, 15

Νέο «πακέτο» με
φοροελαφρύνσεις
ανακοίνωσε
ο Μητσοτάκης
ΣΕΛ. 4-5

Με τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, δεν θα διώκονται για την ψήφο τους

«ΒOΜΒΑ»
ΓΙΑ ΤΗ ΒIΛΑ
ΤΟΥ ΓΙAΝΝΟΥ
ΣΤΗ ΣYΡΟ!
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ΣΟΚ! «ΜΕ ΒIΑΖΕ
Ο ΑΔΕΛΦOΣ
ΤΗΣ ΜAΝΑΣ ΜΟΥ»
ΣΕΛ. 20

ΑΜΝΗΣΤΙΑ

για όλα τα μέλη
των επιτροπών
για τον Covid-19

ΝΕΑ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΣΥΡΙΖΑ: ΑΠΕΙΧΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Γράφουν

ΧΡΙΣΤΟΣ Χ. ΛΙΑΠΗΣ

ΣΕΛ. 12

2.759 κρούσματα, 822 διασωληνωμένοι, 75 νεκροί

«H πόλη ήταν ακόμη εκεί»
ΣΕΛ. 8

Ν. ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ - ΠΕΤΑΛΩΤΉ

Μπορεί η χρήση
της μαριχουάνας
να προκαλέσει ψύχωση;
ΣΕΛ. 9

Δ. ΣΕΪΤΑΝIΔΗΣ

Αρχίζει το ματς…
ΣΕΛ. 9

ΔΙΠΛΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ
στον «σουλτάνο»
ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ

Ο Μπάιντεν αναγνωρίζει τη Γενοκτονία των Αρμενίων
ΣΕΛ. 22-23
και τον πετάει οριστικά έξω από τα F-35

«Κλείδωσε»
η ημερομηνία
για τις Πανελλαδικές
Τι θα γίνει με προαγωγικές
και απολυτήριες εξετάσεις ΣΕΛ. 16
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Στην αντεπίθεση περνάει ο Κυριάκος

Ο

ι κινήσεις των τελευταίων ωρών (και δεν θα
είναι οι μόνες) του Κυριάκου Μητσοτάκη
επιβεβαιώνουν τον λόγο που κέρδισε στις
εσωκομματικές εκλογές αλλά και «καθάρισε» το σύστημα Τσίπρα όχι σε μια, αλλά σε τέσσερις
εκλογικές αναμετρήσεις. Ο πρωθυπουργός δείχνει ότι
έχει πολιτικά ανακλαστικά που τον κάνουν όχι απλώς
να επιβιώνει στα δύσκολα, αλλά και να μπορεί να ανατρέπει δεδομένα.
Την ώρα που στις δημοσκοπήσεις άρχισαν να καταγράφονται οι πρώτες αρνητικές επιπτώσεις των χειρισμών στην πανδημία, οι οποίες δεν κατέγραφαν, βέβαια, αλλαγές στα ποσοστά ή στη δημοφιλία του, ο κ.
Μητσοτάκης θεώρησε ότι ο ίδιος πλέον έπρεπε να πάρει το παιχνίδι πάνω του.
Διότι, και σωστά, εκτίμησε ότι αν αρχίζουν να αλλά-

ζουν οι ποιοτικοί δείκτες, μακροπρόθεσμα θα επηρεαστεί και η συνολική εικόνα. Αν, δε, παγιωθούν, τότε δύσκολα αντιστρέφονται τα πράγματα. Σωστά, λοιπόν,
από το διάγγελμα και μετά περνά σε μια συνολική αντεπίθεση. Τόσο σε επίπεδο ανοίγματος της κοινωνίας
όσο και στην οικονομία. Το νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων έρχεται την κατάλληλη στιγμή, καθώς δείχνει ότι
η κυβέρνηση πατάει στη γη, κατανοώντας τις δυσκολίες των πολιτών και των επιχειρήσεων και δίνοντάς
τους ανάσες ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν
στην επανεκκίνηση της οικονομίας.
H μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων είναι κάτι παραπάνω από σωστή κίνηση. Δίνει ελπίδα και αλλάζει την ψυχολογία των ανθρώπων,
οι οποίοι πρέπει να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους
ζωντανές και βιώσιμες. Το άνοιγμα του εμπορίου, της

εστίασης και του τουρισμού θα έχει πολλαπλασιαστικά
οφέλη. Τόσο για την οικονομία όσο και για την ψυχολογία των μικρομεσαίων. Παράλληλα, βέβαια, αποδυναμώνει τις φωνές που είχαν βιαστεί να προβλέψουν ότι
την επόμενη μέρα οι «μικροί» θα έμεναν μόνοι τους.
Για άλλη μια φορά ο ΣΥΡΙΖΑ με τη βιασύνη του εκτέθηκε, προεξοφλώντας… γραμμάτια μιζέριας.
Πόνταρε στο χάος για να επιστρέψει στην εξουσία.
Αλλά φαίνεται ότι δεν τα υπολόγισε καλά. Όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είναι απλώς η αρχή. Η επανεκκίνηση της οικονομίας σηματοδοτεί την πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον κεντρώο χώρο.
Μια κυριαρχία που φαίνεται ότι αντέχει και στα δύσκολα, τα οποία, βέβαια, δεν έχουν ακόμα τελειώσει.
Υπάρχει και άλλη ανηφόρα, αλλά πλέον αρχίζει να φαίνεται το φως στο βάθος του τούνελ…

«P»

POLITICAL

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)

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)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

Κωνσταντίνος Αραβώσης, καθηγητής ΕΜΠ,
Βαγγέλης Δρυμπέτας, καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ,
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός - αντιπρύτανης ΕΚΠΑ,
Βασίλης Πολυμένης, καθηγητής Χρηματοοικονομικών ΑΠΘ,
Διονύσης Χιόνης, καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ,
Κώστας Κόλλιας, πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αθρογράφος),
Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος ΕΒΕΠ,
Θανάσης Παπαμιχαήλ, επικοινωνιολόγος,
Bασίλειος Πολίτης, Διεθνολόγος και ναύαρχος ε.α. ,
Νότης Μαριάς (καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης
(πρώην ευρωβουλευτής)

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

Π

4

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

OLITICAL

ΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Εξαιτίας του πρωθυπουργού χάθηκε ένα ακόμη Πάσχα
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, επιρρίπτοντας ευθύνες στον Κυριάκο
Μητσοτάκη για το γεγονός ότι απαγορεύονται οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις. « Ύστερα από έξι μήνες
αποτυχημένου lockdown και την εβδομάδα που η χώρα μας κατέχει το αρνητικό ρεκόρ θανάτων ανά εκα-

τομμύριο πληθυσμού σε όλη την Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να βγει και να μας πει ότι πέτυχε»,
τονίζει ο κ. Τσίπρας. Και προσθέτει: «Και αποφάσισε,
τελικά, να μας ανακοινώσει ότι χάνουμε ένα ακόμη Πάσχα, μπας και κερδίσουμε το καλοκαίρι. Ξέχασε όμως
να μας πει ότι το χάνουμε εξαιτίας του». Καλεί επίσης

τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει «βάσει ποιων
επιδημιολογικών δεδομένων αυτό που δεν μπορεί να
αποφασίσει για σήμερα προκαταβολικά αποφασίζει
και ανακοινώνει για μετά το Πάσχα;». Και καταλήγει
σημειώνοντας ότι, όσα διαγγέλματα και να κάνει, οι πολίτες τού έχουν ήδη γυρίσει την πλάτη.

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Θα γίνει συνάντηση
με τον Ερντογάν

«Κ

αλύτερα οργανωμένα
έξω, παρά ανεξέλεγκτα
μέσα». Με αυτήν τη φράση ο πρωθυπουργός
έδωσε τον τόνο για τις αποφάσεις άρσης
περιορισμών από τον Μάιο, αμέσως μετά
το Πάσχα, όπως εξήγησε σε εφ’ όλης της
ύλης συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο
του Alpha.
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «δεν
συρθήκαμε σε αποφάσεις. Πολλές φορές
έχουμε πάρει θέσεις και απέναντι στις
προσδοκίες της κοινής γνώμης, κάνοντας
το επιδημιολογικά σωστό.
Κλείσαμε τον Ιανουάριο και δεν γίναμε
Πορτογαλία». Απαντώντας για το Πάσχα,
υπογράμμισε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη γιατί το επιδημιολογικό φορτίο είναι
υψηλό και θα υπήρχε κίνδυνος να μεταφερθεί αυτό σε λιγότερο επιβαρυμένες
περιοχές.
Προανήγγειλε, πάντως, αυστηρούς
ελέγχους και τσουχτερά πρόστιμα στην
έξοδο από τις πόλεις, καλώντας όλους να
αναλογιστούν το ρίσκο.
Απαντώντας για τις συγκεντρώσεις στις
πλατείες, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι οι
εικόνες αυτές είναι η εξαίρεση. «Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών με τον
έναν τον άλλον τρόπο συμμορφώνεται
στα μέτρα. Εμείς είπαμε ότι δεν είναι η
επιλογή η καταστολή.
Η Νέα Σμύρνη ήταν λάθος, αστοχία, γεγονός που δεν έπρεπε να συμβεί. Αλλά τα
φαινόμενα αυτά δεν τα αντιμετωπίζεις με
καταστολή», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
g_evgenidis@yahoo.gr

Έκκληση για τα εμβόλια,
απευθείας self-tests
Την ίδια ώρα, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την έκκλησή του για τον εμβολιασμό.
«Από τον Μάιο και τον Ιούνιο θα έχουμε
πολλά εμβόλια. Περίπου 30% των ηλικιωμένων δεν έχει προσέλθει για να εμβολιαστεί, παρά το ότι είχε τη δυνατότητα»,
είπε. Και επέμεινε: «Να το ακούσουν από
τους γιατρούς των Εντατικών, που λένε
ότι οι ασθενείς στις ΜΕΘ είναι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί».
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε, δε, ότι
«καλύτερο εμβόλιο είναι το γρηγορότερο
εμβόλιο».
Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, κατά την
έναρξη του νέου εμβολιαστικού κύκλου,
θα πρέπει να συζητηθεί ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός των υγειονομικών. Τόνισε,
δε, ότι έχει ήδη ζητήσει από τη νεοσυσταθείσα Επιτροπή Βιοηθικής να γνωματεύσει για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και
προανήγγειλε ότι η συζήτηση θα γίνει και
θα τελειώσει το φθινόπωρο. Ο πρωθυπουργός, παράλληλα, αποκάλυψε ότι για
τον επόμενο μήνα θα γίνει κεντρική και
με απευθείας διαπραγμάτευση προμήθεια για τα self-tests του επόμενου μήνα.

«Ο χειρισμός του κ. Δένδια υπήρξε
άψογος. Ο κ. Δένδιας έβαλε ακριβώς
τους κανόνες που πρέπει να διέπουν την
επίλυση των ζητημάτων. Αν δεν συμφωνήσουμε το πλαίσιο, δεν μπορούμε να
βρούμε λύση», είπε ο κ. Μητσοτάκης για
τη διπλωματική σύγκρουση Δένδια - Τσαβούσογλου στην Άγκυρα.
«Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους
καλούς φίλους. Η εντολή που είχα δώσει
στον ΥΠ.ΕΞ. ήταν ότι δεν θα αφήσεις καμία πρόκληση αναπάντητη», είπε ακόμα ο
κ. Μητσοτάκης.
«Πάντα έχει νόημα μια συνάντηση και η
συνάντηση με τον κ. Ερντογάν θα γίνει»,
είπε ο κ. Μητσοτάκης, αποφεύγοντας
πάντως να την τοποθετήσει χρονικά. Υπογράμμισε, δε, ότι εκτιμά πως η συνάντηση
αυτή δεν θα αργήσει ιδιαίτερα.

Σταδιακή η αποσωλήνωση
της οικονομίας
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το
πλαίσιο μειώσεων φόρων και εισφορών
που ανακοινώθηκε το πρωί της Πέμπτης
αφορά σε όλους, ενώ υπογράμμισε ότι
πρόκειται για μόνιμα μέτρα, τόσο για τη
μείωση της φορολογίας όσο και της προ-

καταβολής φόρου. Τόνισε ότι πλέον η κυβέρνηση εστιάζει την προσοχή της στην
ανάπτυξη και στη μείωση των κοινωνικών
ανισοτήτων.
«Η ανάκαμψη θα είναι πολύ ισχυρή»,
είπε ο κ. Μητσοτάκης. Τόνισε, δε, ότι το
σκηνικό μετά το τέλος της πανδημίας θα
θυμίζει το τέλος πολέμου, ενώ ανέφερε
ότι η αποσωλήνωση της οικονομίας θα
γίνει σταδιακά.
Προανήγγειλε στοχευμένες κινήσεις
στήριξης για τον τουρισμό αλλά και για
γυμναστήρια και παιδότοπους, προσθέτοντας ότι η αγορά γνωρίζει ότι «η
κυβέρνηση έβαλε το χέρι στην τσέπη».
Για το Ταμείο Ανάκαμψης επανέλαβε
ότι τα πρώτα κεφάλαια θα έρθουν εντός
του 2021.

O πρωθυπουργός έδωσε τον
τόνο για τις αποφάσεις άρσης
περιορισμών από τον Μάιο, αμέσως
μετά το Πάσχα, όπως εξήγησε
σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή
του στο κεντρικό δελτίο του Alpha
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Το αφήγημα της επόμενης μέρας
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Τ

ην κατά το δυνατόν… βελούδινη
μετάβαση από την υγειονομική
και συνακόλουθα οικονομική...
τρικυμία του κορονοϊού στα πιο
ήρεμα νερά τής μετά την πανδημία ημέρας επιχειρούν να μορφοποιήσουν εδώ
και καιρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η
επιτελική ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου.
Δίχως ψευδαισθήσεις ότι η κρίση βρίσκεται πίσω μας -αδιάψευστος μάρτυρας
στέκει ο μεγάλος αριθμός διασωληνωμένων
αλλά και των απωλειών καθημερινά- ούτε
ότι αυτή δεν θα αφήσει πληγές στο διάβα της
-οι οικονομικές συνέπειες θα διαφανούν
μήνες μετά το τέλος της μεγάλης αυτής περιπέτειας- ο πρωθυπουργός και οι... σωματοφύλακές του, οι Γρηγόρης Δημητριάδης,
Γιώργος Γεραπετρίτης, Άκης Σκέρτσος, Θοδωρής Λιβάνιος και Άλεξ Πατέλης, δίνουν
σάρκα και οστά στο πολιτικό αφήγημα της
επόμενης ημέρας, που ακούει στη φράση
«ανάπτυξη με κοινωνική προστασία».
Ήδη το Μέγαρο Μαξίμου φροντίζει εδώ
και λίγες εβδομάδες να… εμβολιάζει τους
πολίτες με επαρκείς δόσεις από το νέο κυβερνητικό δόγμα, αναγνωρίζοντας ότι η
μάχη δεν δίνεται μόνο σε οικονομικό, υγειονομικό ή πολιτικό εν τέλει επίπεδο. Εξίσου σημαντική παράμετρος είναι και η ψυχολογική τόνωση των πολιτών, οι οποίοι
εξέρχονται οσονούπω της στενωπού κουρασμένοι, απαισιόδοξοι και κυριευμένοι
από μια σειρά ανασφαλειών. Ορόσημο ή
και εκκίνηση της νέας κυβερνητικής στρατηγικής, η παρουσίαση στα τέλη Μαρτίου
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη των «επικεφαλίδων», κατά μείζονα λόγο, όμως, των
κεντρικών στοχεύσεων του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» ή, εναλλακτικά, της Αναπτυξιακής Χάρτας της χώρας στη νέα πραγματικότητα της μετα-Covid εποχής. Κομβικοί
σταθμοί σε αυτό το εξαιρετικά φιλόδοξο
εγχείρημα, ο οδικός χάρτης για την επανεκκίνηση του τουρισμού στα μέσα Μαΐου,
το ξεπάγωμα σημαντικών οικονομικών
δραστηριοτήτων, όπως η εστίαση αμέσως
μετά το Πάσχα, αλλά και το πλέγμα φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων
για εργαζομένους και τις επιχειρήσεις,
όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου
για φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική
δραστηριότητα από το 100% στο 55% και στο

Ανάκαμψη και αλλαγή πολιτικού βηματισμού

Ο ταχύτερος ρυθμός εμβολιασμών και για τις ηλικιακές ομάδες κάτω των 50, η επιστράτευση των selftests, οι αλλεπάλληλες «ενέσεις» οικονομικής στήριξης καθώς και ο εν εξελίξει ψηφιακός μετασχηματισμός κράτους και οικονομίας μοιάζουν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη συνθήκες πολιτικής αντεπίθεσης.
Μολονότι οι βαριές επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού σε κοινωνία και οικονομία δεν διαμόρφωσαν
όρους ανατροπής του πολιτικού σκηνικού, αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν άφησαν… κηλίδες στην έξωθεν καλή κατά βάση μαρτυρία της κυβέρνησης. Έχοντας
πλήρη την εικόνα της πρόσκαιρης κάμψης της κυβερνητικής επίδοσης στον τομέα της διαχείρισης της
πανδημίας ελέω της παράτασης των περιοριστικών
μέτρων αλλά και των επιμέρους αστοχιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται έτοιμος να αναλάβει το
αμέσως προσεχές διάστημα βαρύνουσας σημασίας
πρωτοβουλίες, επιχειρώντας να επανορθώσει για

80% (70% για φέτος) για τα νομικά πρόσωπα
και τις οντότητες

Το νήμα… από τον Ιούλιο του 2019
Οι χθεσινές οικονομικές παρεμβάσεις
διά στόματος του πρωθυπουργού έχουν
πολλαπλές αναγνώσεις και εκπέμπουν μηνύματα προς κάθε… ενδιαφερόμενο. Κατ’
αρχάς, η αποκλιμάκωση του φορολογικού
- ασφαλιστικού βάρους σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις δεν αποτελεί μια τακτική one-off. Τουναντίον, καλά γνωρίζοντες
το κυβερνητικό παρασκήνιο διαβεβαιώνουν ότι υπάρχουν οι… εφεδρείες προκειμένου να διασφαλιστεί η «συνθήκη» της
προστατευμένης επανεκκίνησης θυλάκων

πιθανά κενά της κυβερνητικής πολιτικής και, ως εκ
τούτου, να βελτιώσει την εικόνα της κυβέρνησης σε
ηλικιακές ομάδες όπως οι νέοι.
Σε κάθε περίπτωση, στην αλλαγή του πολιτικού βηματισμού, που οδηγείται εκ των πραγμάτων η κυβέρνηση, φαίνεται ανήμπορη να ακολουθήσει η αντιπολίτευση - εν προκειμένω η αξιωματική. Γιατί η σχεδόν εμμονική πρόσδεσή της στο αφήγημα της συνολικής αποτυχίας της κυβερνητικής διαχείρισης της
πανδημίας κόντρα στην πραγματικότητα των δεδομένων και των αριθμών έπληξε την ούτως ή άλλως
προβληματική πολιτική της αξιοπιστία. Εξάλλου, η
εικόνα μιας ασθμαίνουσας -έως τώρα τουλάχιστοναντιπολίτευσης προσφέρει στον Κυριάκο Μητσοτάκη
-άγνωστο για πόσο ακόμα, βεβαίως- την πολυτέλεια
του χρόνου και του χώρου, ώστε να συνεκτιμήσει
όλες τις πιθανές παραμέτρους και να οριοθετήσει το
πολιτικό καλεντάρι τής μετά την πανδημία εποχής.

της πραγματικής οικονομίας, όπως η
εστίαση, τουλάχιστον και για τους καλοκαιρινούς μήνες.
Εξάλλου, Κυριάκος Μητσοτάκης και οικονομικό επιτελείο έχουν, κατά πληροφορίες, «χαρτογραφήσει» τις λεγόμενες
«γκρίζες ζώνες» της οικονομίας, δραστηριότητες, δηλαδή, που θα απαιτήσουν στοχευμένες παρεμβάσεις, πιθανώς και για
μεγαλύτερο του προαναφερθέντος χρονικό
διάστημα. Σε συμβολικό επίπεδο, οι μειώσεις φόρων και εισφορών επανατοποθετούν το κυβερνητικό σκάφος στην τροχιά
της υλοποίησης του προεκλογικού προγράμματος του 2019, που ανακόπηκε βιαίως από τη λαίλαπα της πανδημίας του κο-

ρονοϊού. Υποδηλώνει, δε, τη στέρεα και
αταλάντευτη επιδίωξη του πρωθυπουργού
να εξαλείψει συν τω χρόνω τις κοινωνικές
κατά βάση αδικίες μιας ταξικά μεροληπτικής πολιτικής, όπως αυτή που εφάρμοσε ο
ΣΥΡΙΖΑ την τετραετία 2015-2019.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και το οικονομικό επιτελείο,
σύμφωνα με πληροφορίες,
έχουν χαρτογραφήσει τις
λεγόμενες «γκρίζες ζώνες»
της οικονομίας

P
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Οι φίλοι του Νίκου Κοτζιά και του Αλέξη
Τσίπρα, οι γείτονές μας οι Σκοπιανοί,
έχουν έρθει πολύ κοντά με τον Ερντογάν…
Η παράδοση 7.400 τουρκικής κατασκευής
στρατιωτικών στολών παραλλαγής στα
Σκόπια πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στο στρατόπεδο «Ilinden» στα Σκόπια,
την οποία παρακολούθησαν η Σκοπιανή
υπουργός Άμυνας Ραντμίλα Σεκερίνσκα
και ο Τούρκος πρέσβης στα Σκόπια Χασάν
Μεχμέτ Σεκιζκόκ. Η Σκοπιανή ΥΠ.ΑΜ. δήλωσε, μάλιστα, ότι η Τουρκία είναι πολύ
ισχυρή σύμμαχος. Και πρόσθεσε ότι η
Τουρκία επανειλημμένα τόνιζε στις συναντήσεις της Συμμαχίας ότι η σταθερότητα στην περιοχή μπορούσε να παγιωθεί μόνο εάν εντασσόταν η χώρα αυτή στο ΝΑΤΟ.
Μιλάμε, τεράστια επιτυχία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η Συμφωνία των Πρεσπών.

Χρονικό

Οι τεράστιες «επιτυχίες»
Τσίπρα - Κοτζιά

Χρόνου

OLITICAL

Σπαζοκεφαλιά
με τη μεταφορά
του Αγίου Φωτός

M

έχρι τώρα το δεδομένο είναι ότι Ισραηλινοί δεν δίνουν άδεια να μεταβεί ελληνική αντιπροσωπεία
στον Πανάγιο Τάφο, λόγω της πανδημίας.
Παρ’ όλα αυτά, το Φως θα το πάρουμε. Θα
πάει ένα αεροπλάνο (όχι το κυβερνητικό)
στο Ισραήλ και θα φροντίσουν οι Ισραηλινοί,
σε συνεργασία με το Πατριαρχείο, να μεταφέρουν οι ίδιοι το Άγιο Φως στο αεροπλάνο.
Το ίδιο θα συμβεί και με άλλους Ορθόδοξους λαούς, όπως, Σέρβους και Αρμενίους,
οι οποίοι θα θελήσουν να λάβουν το Άγιο
Φως. Η μεταφορά θα γίνει με αεροπλάνο
της Aegean, με επιβαίνοντες μόνον σε αυτό
τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου και έναν
άλλον ιερωμένο. Δεν θα μεταβεί, δηλαδή, ο
υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης.
Αναπάντητο είναι το ερώτημα γιατί δεν αφήνουν κανέναν να κατέβει από το αεροσκάφος οι Ισραηλινοί. Πάντως, η υποδοχή στην
Αθήνα θα γίνει με τιμές αρχηγού κράτους,
ενώ έχει προγραμματιστεί άλλα αεροπλάνα
της Aegean και της SKY Express να το μεταφέρουν σε άλλες πόλεις.

Όλο το εσωτερικό τζετ σετ θα σουβλίσει,
όπως λένε οι πληροφορίες, στο Ντουμπάι. Τα
golden boys με τις μεγάλες τσέπες θα πάρουν τις συνοδούς τους και θα πετάξουν για
το Εμιράτο. Όπως έκαναν και τα Χριστούγεννα. Προβλέπεται γλέντι τρικούβερτο. Ήδη τα
«ελληνάδικα» μαγαζιά στο Ντουμπάι είναι
έτοιμα για το Άγιο Πάσχα! Θα αναστενάξουν
το tik tok και το Instagram από τις selfies στα
πεντάστερα!

OLITICANTIS

Δεν ήξερε, δεν ρώταγε
ο Βασίλης Κικίλιας;
Λειτούργησε
σαν εργατοπατέρας και την... πάτησε. Ο λόγος για
τον υπουργό
Υγείας Βασίλη
Κικίλια, ο οποίος
την Τετάρτη δήλωνε ότι οι εργαζόμενοι στους
εμβολιασμούς
πρέπει να απολαύσουν τις αργίες του Πάσχα.
Έλεγε μεταξύ άλλων: «Το λιγότερο που
έχουμε να κάνουμε είναι να αναλογιστούμε
ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν σταματήσει
καθόλου. Επαναλαμβάνω: Υπάρχει κάποιος
άλλος Έλληνας που έξι μήνες δεν έχει σταματήσει καθόλου; Χωρίς ρεπό και χωρίς
άδειες;». Δεν πέρασαν παρά λίγες ώρες για
να «αδειαστεί» μεγαλοπρεπώς ο κ. Κικίλιας από την κυβερνητική εκπρόσωπο, η
οποία δήλωσε ότι «καμία μέρα δεν πρέπει
να πάει χαμένη» και οι εμβολιασμοί θα συνεχίσουν να γίνονται. Αποτέλεσμα, να έρθει και η σχετική τροπολογία για να μπει και
τυπικά σφραγίδα στο άδειασμα του υπουργού!

Από κόσκινο θα
τους περάσει ο Πιτσιλής

Οι σκληροπυρηνικοί του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν τον
πρώην ΑΝΕΛίτη Βασίλη Κόκκαλη. Υπάρχει αναβρασμός στη θεσσαλική Αριστερά, καθώς ο Κόκκαλης διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Αλέξη. Αν και ο ίδιος αναγκάστηκε και δημοσίως να δηλώσει πως δεν ασχολήθηκε ποτέ με τις
εσωκομματικές εκλογές, ούτε στο προσκήνιο ούτε
στο παρασκήνιο, η περίπτωσή του απασχολεί τους
ΣΥΡΙΖΑίους του 3%. Προβλέπω νέο γύρο εσωστρέφειας.

Ποιοι θα σουβλίσουν
στο Ντουμπάι;

P

Τα πρόστιμα θα είναι βαριά
Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες πέφτουν
βροχή τα αιτήματα των πολιτών στα βουλευτικά και
τα πολιτικά γραφεία βουλευτών και υπουργών,
προκειμένου να εξασφαλίσουν βεβαίωση για κατ’
εξαίρεση μετακίνηση τις ημέρες του Πάσχα. Μάταια όμως, καθότι ο Μητσοτάκης έχει δώσει ρητή
εντολή: Μην τολμήσει κανένας να δώσει ψευδή βεβαίωση για μετακίνηση. Ήδη η Αστυνομία έχει εντολές όχι μόνο να γυρίζει πίσω όσους επιχειρήσουν να παρανομήσουν, αλλά και να ρίξει βαριές
καμπάνες.

Κάθε διαθέσιμο μέσο αναμένεται να
επιστρατεύσει
φέτος η ΑΑΔΕ
για να αντιμετωπίσει το
φαινόμενο της
φοροδιαφυγής. Σύμφωνα
με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της
Ανεξάρτητης
Αρχής για το
2021, στο επίκεντρο των ελέγχων αναμένεται να βρεθούν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που εισέπραξαν τις
επιστρεπτέες προκαταβολές, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθεί αν «φούσκωσαν» τα οικονομικά στοιχεία του 2019, ώστε να φανεί
μεγαλύτερη η πτώση τζίρου το 2020 για να
«καρπωθούν» σημαντικά ποσά από την κρατική ενίσχυση. Αντίστοιχοι έλεγχοι θα διενεργηθούν και σε όσους δήλωσαν ότι θα καταβάλουν μειωμένα ενοίκια. Ο επικεφαλής
της Ανεξάρτητης Αρχής Γιώργος Πιτσιλής
έχει δώσει σχετικές εντολές…

7
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Το... Πρόσωπο

ΡOLITICAL

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Χριστούγεννα με Παππά
και Καλογρίτσα…
Μία - μία βγαίνουν οι αποκαλύψεις
στην Προανακριτική. Στην κατάθεση
που έδωσε ο στενός συνεργάτης του
Χρήστου Καλογρίτσα, Χρήστος Νικολάου, αναφέρθηκε και στον πρώην
υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. «Τον Νίκο Παππά μού τον είχε συστήσει ο Χρ.
Kαλογρίτσας πριν από την υπόθεση
Xούρι. Θυμάμαι πως είχαμε βρεθεί στο
σπίτι του Καλογρίτσα με τον πρώην
υπουργό, τότε. Δεν θυμάμαι πολλά!»,
ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, ο κ.
Νικολάου τόνισε πως συναντήθηκε
πριν από την περίοδο των τηλεοπτικών
αδειών με τον τότε υπουργό Νίκο
Παππά, σε κοινωνική συνάθροιση στο
σπίτι του Χρήστου Καλογρίτσα. «Είχαν
κοινωνικές σχέσεις», υποστήριξε.
«Δεν θυμάμαι αν ήταν η συνάντηση
Χριστούγεννα ή Πάσχα, όμως είχαμε
βρεθεί. Είχαν σχέσεις οι δύο», επισήμανε. Εντάξει, μια οικογένεια ήταν οι
άνθρωποι…

POLITICANTIS

O Μηταράκης θωρακίζει τα σύνορα
Ο Νότης Μηταράκης μίλησε στο ραδιόφωνο του Πειραιά και τόνισε ότι υπάρχει σε εξέλιξη ενίσχυση της
Ελληνικής Αστυνομίας με εκατοντάδες συνοριοφύλακες σε Ανατολική Μακεδονία - Θράκη και στα νησιά, αποκαλύπτοντας ότι γίνεται μεγάλη επένδυση σε τεχνολογία όπως θερμικές κάμερες, σκάφη, αυτοκίνητα και συστήματα τα οποία βοηθούν μαζί με τον φράχτη στην καλύτερη επιτήρηση των συνοριακών
γραμμών. Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε «ότι υπάρχει τεράστια μείωση των προσφυγικών ροών κατά
80%, έχουν κλείσει ήδη 70 δομές στην Ηπειρωτική Ελλάδα και από 92.000 άτομα που φιλοξενούνταν σε
δομές πλέον μειώθηκαν σε 50.000». Αποκάλυψε ακόμα ότι κλείνει η δομή των προσφύγων που υπήρχε
στην περιοχή του Σκαραμαγκά.

Η Φώφη «καίγεται» για τον κλιματικό νόμο
Εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν. Εν μέσω
σφοδρής πανδημίας, η Φώφη Γεννηματά είχε τη φαεινή
ιδέα να στείλει επιστολές στον πρωθυπουργό και στους
αρχηγούς των κομμάτων για την εκπομπή των αερίων του
θερμοκηπίου τις επόμενες δεκαετίες! Θέλει, λέει, να καταθέσει τις δικές της προτάσεις και να υπάρξουν «η αναγκαία εθνική συνεννόηση και η συνέργεια για τη διαμόρφωση μιας τελικής πρότασης που θα πείθει και θα ενεργοποιεί τους πολίτες, ώστε στην επερχόμενη Σύνοδο των
Ηνωμένων Εθνών, στη Γλασκόβη, στις αρχές Νοεμβρίου, η
χώρα μας να έχει κλιματικό νόμο». Δεν λέω, σοβαρό θέμα, αλλά το timing; Πώς της
«καρφώθηκε» αυτήν την περίοδο;

Φεύγει από τη Γενική Διεύθυνση
Αμυντικών Εξοπλισμών

Π

αρελθόν από το τιμόνι της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και
Επενδύσεων αποτελεί ο αντιπτέραρχος, ιπτάμενος εν αποστρατεία, Θεόδωρος
Λάγιος. Ο μέχρι πρότινος διευθυντής της ΓΔΑΕΕ ευχαρίστησε μέσω επιστολής
τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο για τη συνεργασία αλλά και τη νέα
θέση που θα αναλάβει. «Αποδέχτηκα τη σημαντική πρόταση του υπουργού να αναλάβω
τη θέση “σύνδεσμος ΥΠΕΘΑ” με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί
θεμάτων ανάπτυξης δυνατοτήτων και προγραμμάτων μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας της Ε.Ε. (PESCO). Ευχαριστώ τη φυσική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου και δηλώνω ότι αναλαμβάνω την ευθύνη του νέου μου ρόλου, εκπροσωπώντας τη χώρα μας σε έναν κρίσιμο τομέα για την
αμυντική πολιτική», ανέφερε στην επιστολή του ο κ. Λάγιος. Στη θέση του θα τοποθετηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα ο αντιναύαρχος ε.α. Αριστείδης Αλεξόπουλος, γνωστός για τις προσπάθειες του Πολεμικού Ναυτικού για την ένταξη σε υπηρεσία των τεσσάρων υποβρυχίων τύπου 214, που αποτελούν την αιχμή του δόρατος του ελληνικού
Στόλου. Ο νέος διευθυντής της ΓΔΑΕΕ αναμένεται να σηκώσει το βάρος της ανανέωσης
του Πολεμικού Ναυτικού μέσω της προμήθειας τεσσάρων νέων φρεγατών αλλά και του
εκσυγχρονισμού των τεσσάρων ελληνικών ΜΕΚΟ.

Οι τοπάρχες των νησιών
και οι πρόσφυγες…
Έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν ορισμένα
στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που
στο παρελθόν είχαν καταθέσει προτάσεις
για την κατασκευή νέων δομών για μετανάστες εντός των νησιών του Αιγαίου και τώρα
εμφανίζονται να πρωτοστατούν στις αντιδράσεις για τη δημιουργία τους. Άνθρωποι,
δηλαδή, οι οποίοι τώρα πρωταγωνιστούν για
να μη γίνουν νέες δομές στα νησιά είναι οι
ίδιοι που επί ΣΥΡΙΖΑ «ούρλιαζαν» μαζί με τις
ΜΚΟ να προστατευθούν οι πρόσφυγες και
να κατασκευαστούν καταυλισμοί, για να
ζουν αξιοπρεπώς οι μετανάστες! Τυχαίο;
Δεν νομίζω… Τώρα που βγήκαν από τη μέση
τα «μαγαζάκια» των ΜΚΟ, δεν υπάρχει λόγος να επιμένουν στην κατασκευή κέντρων
υποδοχής…

LOCK
Τι σχέση μπορεί να έχει το Βατικανό με τον ΕΝΦΙΑ; Θα σας πω. Ο
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης πήγε
στο Βατικανό και συναντήθηκε με
τον πρωθυπουργό - Αρχιεπίσκοπο
Γκάλαχερ. Ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος - πρωθυπουργός του Βατικανού έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τη φορολογία (ΕΝΦΙΑ) στην
οποία υποβάλλονται τα Καθολικά
σχολεία και οι Καθολικές εκκλησίες και ρωτούσε τον «Μίλτι» τι θα
γίνει με αυτό το ζήτημα…

P
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«H πόλη ήταν ακόμη εκεί»

«Α

του

Χρίστου
Χ. Λιάπη
Πρόεδρος
Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ,
MD, MSc, PhD

ν μπορείς να κοιτάξεις, δες. Αν μπορείς να δεις, παρατήρησε», όπως γράφεται στο «Βιβλίο των Συμβουλών».
Χρειάζεται πράγματι να παρατηρήσουμε προσεκτικά, αντικειμενικά και ανεπηρέαστα από πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες το κλίμα που επιχειρήθηκε να διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες γύρω
από το ΚΕΘΕΑ, στο τιμόνι του οποίου έχω την τιμή
να βρίσκομαι από τον Νοέμβριο του 2019. Είχα τότε αναλάβει τη δέσμευση πως το στεγνό θεραπευτικό μοντέλο θα παραμείνει ανεπηρέαστο, όπως
αναλλοίωτο παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας μου ως προέδρου του Δ.Σ. του
ΚΕΘΕΑ.
Οι θεραπευτικές μας κοινότητες εξακολουθούν
να αποτελούν τα βασικά κύτταρα του οργανισμού
μας και δεν αλλάζουν ούτε τα ονόματα ούτε οι χαρακτήρες τους. Η αναστάτωση, λοιπόν, η οποία
υποδαυλίστηκε γύρω από το προσχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας και του Οργανογράμματος του
ΚΕΘΕΑ, το οποίο απέστειλε προς τροποποίηση και
συζήτηση η ομάδα εργασίας που είχε επιφορτισθεί με τη σύνταξή του σε όλους τους εργαζομένους του οργανισμού μας και στο οποίο παραπειστικά επιχειρήθηκε να αποδοθούν χαρακτήρες
ώριμου νομοθετήματος, βαίνει εκτονούμενη, κα-

θώς υπήρξε άνευ ουσιαστικού αντικειμένου.
Έχοντας την ευκαιρία να αφουγκραστώ και να σημειώσω όσες ανησυχίες καλόπιστα διατυπώθηκαν
και τις τροποποιητικές προτάσεις που υποβλήθηκαν προς την αρμόδια ομάδα εργασίας, αποφάσισα τη διεύρυνση των χρονικών ορίων της εσωτερικής συζήτησης του προσχεδίου Οργανογράμματος και Κανονισμού Λειτουργίας, τη θεσμική αναγκαιότητα των οποίων όλοι αντιλαμβανόμαστε.
Δίνοντας «χρόνο στον χρόνο», τα έμπειρα στελέχη του θεραπευτικού και διοικητικού κορμού
του ΚΕΘΕΑ, του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς
και της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης προχωρούν μέσα από τις εργασίες της αρμόδιας επιτροπής, την οποία συγκροτούν, στην επεξεργασία των
προτάσεων που υποβλήθηκαν και τις οποίες αναμένουμε να πυκνώσουν, εμβαθύνοντας τις δημοκρατικές πρακτικές και τη συμμετοχικότητα στη
χάραξη του μέλλοντος του ΚΕΘΕΑ. Σε αυτή την
προσπάθεια θέλουμε την αρωγή και των γονέων,
των οικογενειών και των φίλων των μελών μας, τιμώντας τον βιωματικό αγώνα που δίνουν μαζί με
τους θεραπευτές και το υπόλοιπο προσωπικό μας
δίπλα στα παιδιά και τους συγγενείς τους.
Όταν ένα οργανόγραμμα προβλέπει διπλασιασμό των οργανικών θέσεων του ΚΕΘΕΑ έως το

2025 και κατοχύρωση διαδικασιών αξιολόγησης
και όταν την ίδια ώρα που φαλκιδευμένα δημοσιεύματα προπαγανδίζουν το «κλείσιμο του ΚΕΘΕΑ»
ο οργανισμός δημοσιεύει στις εφημερίδες την
προκήρυξη 46 νέων μόνιμων θέσεων εργασίας,
εναποθέτω στην κρίση των πολιτών την αναζήτηση
της αλήθειας. Μιας αλήθειας που πρέπει να αναζητηθεί χωρίς κομματικές παρωπίδες ή άλλες αγκυλώσεις και ιδεολογικοπολιτικές τυφλότητες
που συσκοτίζουν το ανθρωποκεντρικό και κοινωνικό έργο του ΚΕΘΕΑ. Ίσως είναι η ώρα να χαμηλώσουμε τα βλέμματά μας από την κομματική,
επιστημονική, θεσμική ή συνδικαλιστική έπαρση.
Γιατί ο χώρος της απεξάρτησης δεν μπορεί να έχει
θέσεις για κανενός είδους σκοπιμότητες και διαιρέσεις.
Ο Σαραμάγκου κλείνει το «Περί τυφλότητας»
έργο του, το οποίο εκτυλίσσεται, επίσης, σε πανδημικούς καιρούς, με την αποστροφή: «Ο ξαφνικός φόβος την έκανε να χαμηλώσει τα μάτια. Η πόλη ήταν ακόμη εκεί». Η πανδημία αύξησε τους φόβους και τις κάθε είδους εξαρτήσεις στην κοινωνία μας. Οι καιροί απαιτούν από εμάς συνεργασία
και λύσεις και, κυρίως, να μην αφήσουμε τον ξαφνικό φόβο να επικρατήσει, γιατί, παραφράζοντας
τον Σαραμάγκου, το ΚΕΘΕΑ είναι ακόμη εδώ!

Τοξικότητα και ανθρώπινες σχέσεις

Η

τοξικότητα στις ανθρώπινες σχέσεις άπτεται ψυχολογικών, κοινωνιολογικών, θρησκευτικών και πολλών ακόμη δεδομένων
που -στη ρίζα τους- συναντώνται και συλλειτουργούν, προσθέτοντας σε ένα συλλογικό επίπεδο εκπτωτικές εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής. Η τοξική
συμπεριφορά έχει πολυσχιδή μορφή και αφορά σε
οτιδήποτε φθείρει τους άλλους ανθρώπους που περιβάλλονται από αυτήν.
Τοξικές συμπεριφορές εμπεριέχουν στοιχεία: 1)
Χειριστικότητας - χειραγώγησης, 2) επικριτικότητας, 3) αρνητικής ενέργειας, 4) αδικαιολόγητης
δραματοποίησης κάθε προβλήματος, 5) ψεύδους
και εξαπάτησης, 6) ελλιπούς - ανύπαρκτης απολογητικότητας, 7) προσβλητικής συμπεριφοράς και 8)
ανευθυνότητας. Ας μην αναφέρουμε τους ανθρώπους με τους τακτικισμούς του «διαίρει και βασίλευε» - αυτοί είναι ειδήμονες στην τοξικότητα! Η τοξικότητα στη ζωή μας έχει υποτιμηθεί, διότι περνάει
σχεδόν αθόρυβα και αόρατα μέσα από τις πέντε μας
αισθήσεις και «διαβρώνει» το υγιές, το ενεργητικό
και το αληθινό μέσα μας.
Μετά τη συνύπαρξή μας με έναν τοξικό άνθρωπο
νιώθουμε άδειοι, ποτέ αρκετοί για να τον ικανοποιήσουμε και κάθε μας προσπάθεια για υπεράσπιση
του εαυτού μας αποβαίνει -μοιραία- εις βάρος μας.
Οι τοξικοί άνθρωποι δύνανται να ασκήσουν όλες
τις μορφές βίας, κυρίως τις λανθάνουσες, όπως την
ψυχολογική και τη λεκτική. Οι τύποι των τοξικών αν-

θρώπων μπορούν να ταξινομηθούν αδρομερώς σε
έξι κατηγορίες: α) Ο τύπος που ελέγχει (παραποιεί
τα δεδομένα, χειραγωγεί, διασπά για να κυριαρχήσει). β). Ο συναισθηματικός βρικόλακας, που είναι
για όλα πομπός αρνητικής ενέργειας, γι’ αυτό νιώθουμε δίπλα του πως όλα είναι δυσοίωνα και δισεπίλυτα. Γ) Το θύμα, ο δραματοποιός της ζωής. Όλα
γίνονται εις βάρος του, όλοι φέρουν ευθύνη για
εκείνον, εκτός από εκείνον. Κάθε εμπόδιο στη ζωή
του μετενσαρκώνεται σε συνωμοσία, κάθε συνωμοσία σε ψευτοδικαίωση και κάθε ψευτοδικαίωση δίνει άλλοθι για ανευθυνότητα. δ) Ο ζηλιάρης. Βρίσκει
πάντα λόγο να διερευνά κρυφά αίτια και προθέσεις
άλλων υπό το πρίσμα της ελλιπούς εμπιστοσύνης.
Αυτή η ζήλια δείχνει παράλογη και αδικαιολόγητη.
ε) Ο επικριτικός, που για όλα δηλώνει ανικανοποίητος και σε όλα εμφανίζει ευρηματικότητα στην κατάκριση.
Οι επικριτικοί δείχνουν πολύ ευχαριστημένοι
όταν κάτι είναι όντως ανεπαρκές, διότι αυτό επιβεβαιώνει τη δική τους αντιληπτικότητα. Δεν τους ενδιαφέρει εάν αυτή η επιβεβαίωση συνεπάγεται τον
τραυματισμό του άλλου και κρύβουν αυτήν τη σκληρότητα πίσω από φράσεις όπως «δεν σου αρέσει να
ακούς την αλήθεια, αλλά εγώ από ενδιαφέρον σού
ασκώ κριτική». στ) Στην έκτη κατηγορία αυτών των
ταλαντούχων ανθρώπων έχουμε τον ψεύτη και ίσως
και μυθομανή. Θα πει ψέματα με μεγάλη ευκολία,
σχεδόν έχοντας πείσει και τον ίδιο του τον εαυτό

προκειμένου να γλιτώσει από κάτι ή να προκαλέσει
ζημία σε άλλον.
Οι τοξικοί άνθρωποι φέρονται με μεγάλη αδιαφορία προς τα αισθήματα των άλλων. Προσποιούνται
με εκπληκτική υποκριτική ικανότητα τους ενσυναισθητικούς, δανείζονται ιστορίες και αλήθειες άλλων και τις «κουμπώνουν» όπως τους βολεύει στα
δικά τους δρώμενα. Η επιτηδειότητα του τοξικού
ανθρώπου έχει συχνά κρυψώνες την ίδια την κοινωνία, μέσα από τις υποτιθέμενες αληθινές διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες, όμως, ουσιαστικά διέπονται από στείρα διπλωματία και καταντούν σχέσεις
γνωστών - αγνώστων ή και εχθρών. Η διπλωματία
της τοξικότητας μοιάζει πολύ με κάτι που είπε ο
Βρετανός δημοσιογράφος David Frost: «Διπλωματία είναι να επιτρέπεις στους άλλους να κάνουν το
δικό σου»! Η ψυχολογία αποπειράται να εξηγήσει
την τοξικότητα μέσα από πρώιμα και ασυνείδητα
τραύματα παιδικής ηλικίας ή και κάποιων ψυχιατρικών διαταραχών προσωπικότητας, όπως για παράδειγμα η Ναρκισσιστική. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να προστατευόμαστε. Οι υγιείς άνθρωποι βάζουν σαφή όρια στους τοξικούς ή απλώς απομακρύνονται από αυτούς δίχως ενδοιασμό και αίσθημα
αυτοαμφισβήτησης. Η συναισθηματική απομύζηση
και ο παρασιτισμός είναι κοινωνικά φαινόμενα που
χρήζουν προσοχής, ενημέρωσης, αφύπνισης και
συνήθως ψυχοθεραπείας.

της

Χριστίνας
Μπογιατζή
Παιδοψυχολόγος ΜΑ Λογοπαθολόγος ΜΑ,
Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
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Μπορεί η χρήση της μαριχουάνας να προκαλέσει ψύχωση;

Μ
της

Νάνσυς
Νενέρογλου
- Πεταλωτή
Ψυχολόγος
και συνιδρύτρια
του Reggio
Thessaloniki

ε δεδομένο ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι
κάνουν στις μέρες μας χρήση της μαριχουάνας για ιατρικούς ή/και για ψυχαγωγικούς λόγους, απασχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα
αν η μαριχουάνα προκαλεί ψύχωση και αν αυτή
είναι παροδική ή όχι.
Η απάντηση εξαρτάται από τρεις παράγοντες:
τα γονίδια του ατόμου που κάνει χρήση, την ηλικία του και την ποσότητα που λαμβάνεται το σώμα του. Ας εξετάσουμε κάθε συνθήκη.
Κληρονομικότητα
Η κληρονομική γενετική προδιάθεση για ψύχωση καθιστά κάποιον ευάλωτο στις συνέπειες
της μαριχουάνας. Δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες γενετικές εξετάσεις προς ενημέρωση
κάποιου ώστε να γνωρίζει με βεβαιότητα ότι κινδυνεύει να αναπτύξει ψύχωση. Μια πιθανή επιλογή είναι να εξετάσουμε τα αδέλφια: αν κάποιο
από αυτά φαίνεται ψυχωτικό, τότε θα πρέπει να
επανεξετάσετε σοβαρά τη χρήση μαριχουάνας.
Πόσο χρόνων είσαι; Γιατί έχει σημασία η ηλικία
Έμβρυο: Ο προγεννητικός εγκέφαλος είναι πολύ ευάλωτος στην παρουσία κάνναβης.
Έφηβος: Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο
εφηβικός εγκέφαλος είναι ευάλωτος σε κανναβινοειδή. Ουσιαστικά, η κάνναβη μεταβάλλει την
κανονική πορεία της ωρίμανσης του εγκεφάλου
και έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει λεπτές αλλά διαρκείς αλλαγές στη λειτουργία και τη συμπεριφορά του.
Μέση ηλικία και άνω: Η χρήση φυτικής κάνναβης δεν επηρεάζει αρνητικά το γνωστικό επίπεδο

των ατόμων αυτής της ηλικιακής κλίμακας εξαιτίας της νευρογένεσης, η οποία αρχίζει να μειώνεται γύρω στη μέση ηλικία και σχεδόν απουσιάζει όσο πλησιάζει κανείς στην τρίτη ηλικία.
Πόση ποσότητα χρησιμοποιείς και σε τι συχνότητα;
Η δόση και η συχνότητα έχουν σημασία. Ορισμένες από τις αρχικές μελέτες σχετικά με τη
σχέση μαριχουάνας - ψύχωσης διαπίστωσαν ότι
οι βαριοί χρήστες είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα ψύχωσης. Μερικοί από αυτούς τους «βαριούς χρήστες» ανέφε-

ραν μεγάλη ποσότητα χρήσης της μαριχουάνας
και, μάλιστα, καθημερινά.
Το πρόβλημα είναι ότι η πραγματική δόση που
καταναλώνεται είναι συχνά δύσκολο ή αδύνατο
να προσδιοριστεί σε επιδημιολογικές μελέτες.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι περισσότερες επιδημιολογικές μελέτες είναι ασαφείς σχετικά με αυτό το θέμα. Ωστόσο, παρά την έλλειψη
βεβαιότητας, είναι πολύ πιθανό ότι πολλοί άνθρωποι θα προχωρήσουν και θα περιστρέψουν
τον τροχό της γενετικής ρουλέτας, ρισκάροντας
τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική τους υγεία.

Αρχίζει το ματς…

Ο

ι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τον οδικό χάρτη ανοίγματος οικονομίας και
κοινωνίας αλλά και για τις φοροελαφρύνσεις δεν ορίζουν μόνο το τελευταίο στάδιο
της πανδημίας (εκτός απροόπτου πάντα). Ορίζουν, επίσης, τη σταδιακή επιστροφή της πολιτικής στην πρωτοκαθεδρία της δημόσιας ζωής αντί της υγειονομικής διαχείρισης.
Τον τελευταίο χρόνο υπήρξε μια καθοριστική
μετατροπή του δημόσιου διαλόγου από πολιτικό
σε υγειονομικό. Οι πολιτικές θέσεις, οι πολιτικές
διαφορές, ακόμα και οι πολιτικές δικαιολογίες
αντικαταστάθηκαν με τη διαχείριση της πανδημίας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έπεισε την κοινή
γνώμη για την αναγκαιότητα της πειθαρχίας στα
πρώτα στάδια, «έκτισε» αυτό το τείχος και με τη
σύγκρισή μας με τις άλλες χώρες και πάνω σε
αυτό τον καμβά εξελίσσεται έως τώρα ο δημόσιος διάλογος. Ακόμα και οι επιθέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά το καλοκαίρι
αποδεικνύονται άνευ ουσιαστικής σημασίας,
αφού τα απολιτικά και δημοσκοπικά δεδομένα

δείχνουν αμετακίνητα. Και όταν ρωτιούνται στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πώς εξηγούν τις επιδόσεις τους
σε όλες τις μετρήσεις της κοινής γνώμης, το
πρώτο που προβάλλουν είναι οι έκτακτες συνθήκες και ο φόβος του ιού, που συσπειρώνουν
τον κόσμο γύρω από την κυβέρνηση, όποια και
αν είναι αυτή.
Όλα αυτά σε πολύ λίγο θα είναι παρελθόν. Άλλωστε, σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή του
το είπε και ο πρωθυπουργός, όταν εξηγούσε γιατί θέλει να εξαντλήσει την τετραετία: «Θέλω οι
πολίτες να μας κρίνουν, όχι μόνο για τη διαχείριση κρίσεων, αλλά και για την πραγματική αναπτυξιακή μας προσπάθεια».
Ο Μητσοτάκης πρέπει πλέον να αφήσει πίσω
του τα υγειονομικά προβλήματα της πανδημίας
και, από τη μια, να διαχειριστεί τις οικονομικές
της επιπτώσεις και, από την άλλη, να εφαρμόσει
όσο πιο γρήγορα και όσο πιο θαρραλέα μπορεί
το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα, το οποίο
πήγε πίσω λόγω των έκτακτων συνθηκών. Σε
δύο χρόνια πρέπει να κάνει όσα κανονικά θα

έκανε σε τέσσερα. Συνεπώς, οι καθυστερήσεις,
οι παλινδρομήσεις και τα πισωγυρίσματα πρέπει
να αντιμετωπιστούν από τον πρωθυπουργό με
μεγαλύτερη ανελαστικότητα απ’ όση έως τώρα.
Ο Τσίπρας πρέπει να απαντήσει εμπράκτως με
πολιτικές κινήσεις στην «ερώτηση του ενός εκατομμυρίου»: Τι πρέπει να κάνει για να ανατρέψει
τις πολιτικές ισορροπίες που δεν ανέτρεψε ένας
χρόνος σκληρής πανδημίας και απίστευτων περιορισμών, χιλιάδων θανάτων και τεράστιας κόπωσης της κοινωνίας; Γιατί ας μην αυταπατάται
κανείς. Αν στις προσεχείς εκλογές η κάλπη αποτυπώσει όσα σήμερα παρουσιάζουν οι μετρήσεις της κοινής γνώμης, ο Τσίπρας θα έχει σοβαρό πρόβλημα στη διατήρηση της ηγετικής του
θέσης στον ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Και αυτό το ενδεχόμενο η Κουμουνδούρου πρέπει να το αντιμετωπίσει από τώρα, ώστε αν έχει κάποιο περιθώριο να
το αποτρέψει, να έχει τον χρόνο για τις απαραίτητες ενέργειες.
Η πανδημία σιγά σιγά περνάει στην ιστορία. Η
πολιτική επιστρέφει. Αρχίζει το ματς…

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη

P
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Τα εργασιακά

Θέλει
Τσακαλώτο

Στα μέσα Μαΐου πιθανότατα θα δούμε μια πολύ
μεγάλη σύγκρουση της
κυβέρνησης με την
αξιωματική αντιπολίτευση για το θέμα των εργασιακών αλλαγών. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποσχεθεί
«κόλαση» στις πλατείες
και τους δρόμους προκειμένου να καρπωθεί
τις αντιδράσεις από τα
συνδικάτα και τον κόσμο
της εργασίας.

Αν και ο Στέλιος Κούλογλου έχει
φροντίσει να διατηρεί ένα αυτόνομο πολιτικό προφίλ, αρκετοί
στον ΣΥΡΙΖΑ τον έχουν… χρεώσει στο στρατόπεδο Τσακαλώτου. Δεν είναι μόνο ότι ο πρώην
υπουργός Οικονομικών γράφει
τακτικά στην ιστοσελίδα του ευρωβουλευτή. Πέραν αυτού, ο
ίδιος ο Κούλογλου δεν χάνει ευκαιρία με δημόσια σχόλιά του
να δείχνει πόσο πιστεύει στον
Τσακαλώτο.

Κρίσιμο το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές

Τ

έλος στα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς, που συντηρούσε το σύστημα
χορήγησης αδειών και θέσεων στις λαϊκές αγορές, επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Ανάπτυξης με το σχετικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Δεν είναι τυχαίο
ότι το εν λόγω νομοσχέδιο έχει προκαλέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιδράσεις και από μερίδα βουλευτών της συμπολίτευσης, καθώς είναι

Λειτουργεί ελεύθερα

Ο Γιώργος Κύρτσος έχει προκαλέσει γκρίνιες
σε διάφορα κέντρα ουκ ολίγες φορές, καθώς
ενίοτε γράφει ως δημοσιογράφος. Κι όμως, ο
ίδιος έχει αποφασίσει να συνεχίσει στο ίδιο
μοτίβο, με αποτέλεσμα πολλές φορές να τον
επιδοκιμάζουν ακόμα και στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το δημοσιογραφικό χούι δεν κόβεται.

N
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κοινό μυστικό ότι το σύστημα χορήγησης αδειών
στις λαϊκές αγορές αποτελούσε γόνιμο έδαφος για
την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων. Την ίδια ώρα,
εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί και η διαφάνεια προς
όφελος του καταναλωτή, καθώς πλέον όλοι οι πωλητές των λαϊκών αγορών θα πρέπει να ενημερώνουν το πρωί την πλατφόρμα e-Καταναλωτής για
την τιμή εκκίνησης και τη διαθέσιμη ποσότητα των
προϊόντων τους.

Οι συμμετοχές
Στην άσκηση «Ηνίοχος 21» συμμετέχουν η Γαλλία με
μαχητικά αεροσκάφη Rafale και Mirage 2000, οι ΗΠΑ με
F-16 κ.ά., το Ισραήλ με F-15 και F-16, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με F-16, ο Καναδάς με Air Weapon Managers
- GCI, η Ισπανία και η Κύπρος. Παρατηρητές είναι η Αυστρία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Ρουμανία και η Σλοβενία. Όλα έχουν τη σημασία τους τέτοιες εποχές.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Μάθαμε
και τα φρύγανα
ανακοίνωση ήταν ξεκάθαρη και, σύμφωνα
με ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού
Συμβουλίου Δασών, αίρονται τα εμπόδια που
«πρασίνισαν» τους δασικούς χάρτες στα νησιά.
Ξεκαθαρίστηκε έτσι ότι οι εκτάσεις που καλύπτονται από φρύγανα δεν συγκεντρώνουν τα κριτήρια ώστε να χαρακτηρίζονται δάση ή δασικού
χαρακτήρα. Επιπλέον, οι εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν για βοσκή και καλύπτονται διαχρονικά μόνο από φρυγανική βλάστηση και ασπάλαθο
δεν χαρακτηρίζονται πλέον δασικές, αλλά χορτολιβαδικές.
Είναι αλήθεια ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση επιλύονται σημαντικές αστοχίες που αφορούν στον χαρακτηρισμό εκτάσεων κυρίως στην
Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, τη Μάνη,
το Βόρειο Αιγαίο και άλλων περιοχών της χώρας
που αναστάτωσαν μεγάλες πληθυσμιακές μάζες.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος προετοιμάζει
«λύση» σε δύο δόσεις για τους δασικούς χάρτες.
Σε πρώτη φάση άμεσα θα δρομολογηθεί η τμηματική αναθεώρηση των δασικών χαρτών προκειμένου να αφαιρεθούν οι δασικές εκτάσεις που
βασίζονται στην παρουσία ασπαλάθων και φρυγάνων. Η τροποποίηση θα γίνει με τους χάρτες σε
ανάρτηση, ενώ οι δασικές υπηρεσίες θα υποβοηθηθούν, εφόσον το επιθυμούν, από μελετητικά γραφεία. Σε δεύτερη φάση, περί τον Ιούνιο, θα
έρθουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις για δασωμένους αγρούς, εκχερσωμένες εκτάσεις και για
τον τρόπο χειρισμού του τεκμηρίου υπέρ του Δημοσίου, με παράλληλη επιτάχυνση των διαδικασιών χρησικτησίας. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι η
κύρωση των δασικών χαρτών αποτελεί εμβληματική μεταρρύθμιση και το πλέον αξιόπιστο εργαλείο προάσπισης του φυσικού περιβάλλοντος,
της δημόσιας περιουσίας και των δικαιωμάτων
των πολιτών. Αν πρέπει, όμως, να δώσουμε έμφαση κάπου, αυτό θα αφορούσε στη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε μέχρι να παρθούν οι συγκεκριμένες αποφάσεις.
Το θέμα ερχόταν συνεχώς στην επιφάνεια από
τα αιτήματα των πολιτών και τα ρεπορτάζ των μεσών ενημέρωσης. Καμιά φορά τα ανακλαστικά
των αρμοδίων πρέπει να είναι πιο άμεσα…

Η
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ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση επιχειρεί μια ακόμα «άλωση»
«Άλωση» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες «βλέπει» ο ΣΥΡΙΖΑ, με
αφορμή μια τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με
τη ρύθμιση, ενώ μέχρι σήμερα ο πρόεδρος της Αρχής ήταν εν
ενεργεία ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, πλέον θα είναι δυνατόν τη θέση να καταλαμβάνει και «επί τιμή» ανώτατος εισαγγελικός
λειτουργός.
Από την Κουμουνδούρου υποστήριζαν ότι με την εν λόγω νομοθετική αλλαγή η Ν.Δ. επιχειρεί να ορίσει στη διοίκηση πρόσωπο
της προτίμησής της, κάνοντας, παράλληλα, ειδική μνεία την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία, σύμφω-

να με τον ΣΥΡΙΖΑ, «αποτελεί κόλαφο για την κυβέρνηση». «Για
ακόμη μία φορά ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαιώνει πως βλέπει το κράτος ως λάφυρο, τους θεσμούς ως εμπόδιο και την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη ως το μακρύ χέρι της κυβέρνησης. Το ερώτημα που
οφείλει, ωστόσο, να απαντήσει είναι απλό: Γιατί τέτοια σπουδή για
την Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, μετά και την τροπολογία με την οποία επέστρεψαν σε ελεγχόμενους για ξέπλυμα τα
δεσμευμένα περιουσιακά τους στοιχεία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, με τη Σουλτάνα Ελευθεριάδου στη Βουλή να προσθέτει ότι «θα αποτελεί κυβερνητική επιλογή ένας άνθρωπος που θα
προΐσταται σε μια Αρχή η οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητη».

Τρία εκατ. ευρώ
«αέρα» για
ΣΥΡΙΖΑ Channel
ον τρόπο με τον οποίο ο Χρ.
Καλογρίτσας θα λάμβανε τα
3 εκατ. ευρώ για να συμμετέχει στον διαγωνισμό για τις
τηλεοπτικές άδειες αποκάλυψε ο στενός του συνεργάτης, Χρήστος Νικολάου. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής του
κατάθεσης στην Προανακριτική Επιτροπή, σημείωσε ότι είχε συμφωνηθεί
ανάμεσα στις δύο πλευρές να συναφθεί
μια εικονική σύμβαση, με την οποία ουσιαστικά θα «νομιμοποιείτο» η μεταβίβαση του εν λόγω ποσού από την οικογένεια Χούρι προς τον Καλογρίτσα.
«Κατέληξα πολύ σύντομα στην πλασματικότητα της σύμβασης. Δεν υπήρχε τεχνική περιγραφή του έργου. Δεν
υπήρχε τίποτα. Αν δείτε τις διαδικασίες
δημοπράτησης ενός τέτοιου μεγάλου
έργου, ύψους 45 εκατ. ευρώ, απαιτούνται 150 σχέδια και 2.000 σελίδες. Εδώ
δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν… ό,τι προαιρείσθε! Η CCC για ένα τέτοιο έργο, μάλιστα, όφειλε να είναι πιο προσεκτική,
καθώς ήταν το πρώτο που δήθεν θα επιχειρούσε η “Τοξότης” ποτέ στο εξωτερικό. Είναι κάτι πρωτοφανές», φέρεται να
είπε ο κ. Νικολάου, ενώ, όταν τον ρώτησε σχετικά ο Δ. Τζανακόπουλος, επέμεινε ότι η σύμβαση ήταν πλασματική.
«Γνωρίζετε ότι υπάρχει απόφαση Διαιτητικού Δικαστηρίου, που αυτήν τη

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

σύμβαση που εσείς ονομάζετε εικονική
την έχει αναγνωρίσει ως νόμιμη και
πραγματική;», ρώτησε ο βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ, για να του απαντήσει ο κ. Νικολάου: «Ναι, το γνωρίζω». Ο Δ. Τζανακόπουλος επανήλθε, διερωτώμενος αν «ο
διαιτητής έχει δει λιγότερες ή περισσότερες συμβάσεις από εσάς», με τον στενό συνεργάτη του κ. Καλογρίτσα να
απατάει ορθά κοφτά: «Λιγότερες»!

Η «σχέση» με τον Παππά
Την ίδια ώρα, επιβεβαίωσε τις στενές
σχέσεις που διατηρούσε ο πρώην
υπουργός Επικρατείας με τον «κόκκινο» εργολάβο. Συγκεκριμένα, ο κ. Νικολάου τόνισε πως συνάντησε τον
πρώην υπουργό Επικρατείας στο σπίτι
του κ. Καλογρίτσα (πιθανότατα το Πάσχα του 2016). Ειδικότερα, φέρεται να
έλαβε χώρα ο εξής διάλογος:
Θ. Πλεύρης: Ο κ. Καλογρίτσας σάς είπε
αν στο κανάλι ενεπλάκη η κυβέρνηση;
Χρ. Νικολάου: Μου είπε ότι θα γινόταν με την αποδοχή της.
Θ. Πλεύρης: Σας είπε ο κ. Καλογρί-

τσας αν είχε καλές σχέσεις με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα τον
κ. Παππά;
Χρ. Νικολάου Δεν χρειαζόταν να μου
το πει, διότι τον είχα γνωρίσει σπίτι του
κ. Καλογρίτσα, Χριστούγεννα ή Πάσχα.
Θ. Πλεύρης: Όταν ήταν υπουργός;
Χρ. Νικολάου: Ναι, το 2016, μάλλον
Πάσχα, γιατί ήμασταν έξω. Είχε και άλλους καλεσμένους, περί των 50 ατόμων. Ήταν ο μόνος πολιτικός, αν θυμάμαι. Οι σχέσεις τους ήταν πολύ καλές.
Λίγο αργότερα, πάντως, κατόπιν ερωτήσεων του βουλευτή του ΚΙΝ.ΑΛ. Β.
Κεγκέρογλου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Καλαματιανού τόνισε ότι παρών

ήταν και ο Τ. Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα,
ωστόσο, με πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η συγκεκριμένη κοινωνική εκδήλωση έγινε τα Χριστούγεννα
του 2016 και συμμετείχαν πάνω από
200 άτομα.

Τον τρόπο με τον οποίο
ο Χρ. Καλογρίτσας θα λάμβανε
«πακέτο» για να συμμετέχει στον
διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές
άδειες αποκάλυψε ο στενός
του συνεργάτης
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Covid-19: «Ακαταδίωκτο»για όλους
Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

«Α

συλία» για την ψήφο τους
καθώς επίσης και για τη
γνώμη τους παρέχει η κυβέρνηση στις επιτροπές
που έχουν συσταθεί για την αντιμετώπιση της
πανδημίας. Σύμφωνα με τη ρύθμιση που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, το ακαταδίωκτο
θα απολαμβάνουν τρεις επιτροπές: Η Εθνική
Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
έναντι κορονοϊού, η Επιτροπή Αντιμετώπισης
Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από
Λοιμογόνους Παράγοντες και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.
Συγκεκριμένα, η ρύθμιση αναφέρει τα
εξής: «Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού, της Επιτροπής Αντιμετώπισης
Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από
Λοιμογόνους Παράγοντες και της Εθνικής
Επιτροπής Εμβολιασμών δεν ευθύνονται,
δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη
που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά
την άσκηση των καθηκόντων στο πλαίσιο της
λειτουργίας των ως άνω επιτροπών. Δίωξη
επιτρέπεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμηση ή εξύβριση».

Απείχε ο ΣΥΡΙΖΑ
Τη μεσοβέζικη λύση της αποχής από τη
χθεσινή ψηφοφορία επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την τροπολογία για το ακαταδίωκτο.
Παράλληλα, η Κουμουνδούρου ζήτησε την
απόσυρση της ρύθμισης, θεωρώντας τη διά-

ταξη αντισυνταγματική. «Η αιφνιδιαστική
τροπολογία δέκα υπουργών της κυβέρνησης
που εξασφαλίζει ότι μέλη της Επιτροπής
Λοιμωξιολόγων όχι μόνο δεν μπορούν να
διωχθούν δικαστικά, αλλά ούτε καν να κληθούν να καταθέσουν στις δικαστικές Αρχές
για τη διαχείριση της πανδημίας, μη τυχόν
και αποκαλυφθούν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης, εξηγεί για ποιον λόγο εδώ και
έναν χρόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να δημοσιοποιήσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι ο ρόλος της Επιτροπής είναι γνωμοδοτικός, συνεπώς οι όποιες ευθύνες για τα
εγκληματικά λάθη που έχουν οδηγήσει στο
εξάμηνο αποτυχημένο lockdown, στην κατάρρευση του ΕΣΥ και της οικονομίας είναι
αποκλειστικά του κ. Μητσοτάκη και των
υπουργών του.

Τα πρόσωπα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η «ασυλία» δεν αφορά μόνο στην

Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων, η οποία
απαρτίζεται μόνο από επιστήμονες. Στη ρύθμιση περιλαμβάνεται ακόμη μία, η Εθνική
Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορονοϊού Covid-19.
Πρόκειται για μια μη επιστημονική επιτροπή, που αποτελείται από 11 μέλη, εννέα
εκ των οποίων είναι γενικοί γραμματείας
υπουργείων και επικεφαλής οργανισμών
και φορέων. Μεταξύ άλλων, στην επιτροπή
που συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2020
περιλαμβάνονται (όπως τότε είχε ανακοινωθεί) ο γενικός γραμματέας Δημόσιας
Υγείας του υπουργείου Υγείας Παναγιώτης
Πρεζεράκος, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Παναγιώτης Αρκουμανέας, ο πρόεδρος του ΕΟΦ
Δημήτρης Φιλίππου, ο γενικός γραμματέας
Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου Υγείας
Ιωάννης Κωτσιόπουλος, ο προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Υγείας. Κ. Γκογκόσης
κ.ά. Να σημειωθεί ότι οι άλλες δύο επιτρο-

πές αποτελούνται από επιστήμονες, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν ρόλο και
στις δύο. Μεταξύ αυτών είναι ο Σωτήρης
Τσιόδρας, η Βάνα Παπαευαγγέλου, ο Γκίκας
Μαγιορκίνης, η Αναστασία Κοτανίδου, ο Άλκης Βατόπουλος, ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, η Ελένη Γιαμαρέλλου κ.ά.

Επιτάχυνση εμβολιασμών
Με την ίδια ρύθμιση, πάντως, επιδιώκεται
να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αύξηση των εμβολιαστικών κέντρων και η επταήμερη λειτουργία
τους με ωράριο έως τα μεσάνυχτα αντί έως
τις 10 μ.μ. που ισχύει. Στο πρόγραμμα, δε, του
εμβολιασμού θα συμμετέχουν και ιδιωτικά
κέντρα. Νωρίτερα, άλλωστε, η κυβερνητική
εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη είχε υπογραμμίσει ότι πλέον η διεξαγωγή εμβολιασμών θα γίνεται και σε ιδιωτικά πολυϊατρεία,
διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και θεραπευτήρια. Να σημειωθεί ότι για κάθε εμβολιασμό χορηγείται στους ιδιωτικούς φορείς
αποζημίωση ύψους τριών ευρώ.

Αντιπολιτευτικές κραυγές για μέτρα εξαπάτησης
Με επικριτική διάθεση έγιναν δεκτές από την αντιπολίτευση
οι φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, καθώς διακρίνουν ευνοϊκή μεταχείριση στις μεγάλες επιχειρήσεις. «Με το χρέος της χώρας στο 210% του ΑΕΠ και τα ελλείμματα στα ύψη, κάθε κυβέρνηση οφείλει να επιλέξει ποιους θα
στηρίξει. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μόνιμη επιλογή: τη στήριξη
των μεγάλων και ισχυρών», επισημαίνουν στο Κίνημα Αλλαγής, υποστηρίζοντας πως «οι φορολογικές παρεμβάσεις εν
μέσω οικονομικής κρίσης πρέπει να στοχεύουν στη στήριξη
των νοικοκυριών που έχουν πληγεί, να συνδέονται με νέες
επενδύσεις, να προσφέρουν κίνητρα για νέες θέσεις εργασίας». Επιχειρώντας να εξειδικεύσουν την κριτική τους,
εστιάζουν στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, υπο-

στηρίζοντας πως «αφορά πάλι μόνο στην περίοδο 2021-2022
και αφήνει ξανά έξω τους συνταξιούχους και τους δημόσιους
υπαλλήλους».
Σε αυξημένη επαγρύπνηση καλεί το ΚΚΕ τους πολίτες, καθώς, με αφορμή τη «Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης»,
επισημαίνει τους κινδύνους για τους εργαζομένους. «Αυξάνουν τις ώρες της ημερήσιας εργασίας και την εκμετάλλευση
της εργατικής τάξης, όπως μεθοδεύει αυτές τις μέρες η κυβέρνηση της Ν.Δ., με καθιέρωση 10ώρου με απλήρωτες υπερωρίες και τηλεργασία, τη διάλυση των ΣΣΕ και της ασφάλισης. Οι αυτοαπασχολούμενοι αντιμετωπίζουν το αδιέξοδο με
τα χρέη και τα λουκέτα, οι βιοπαλαιστές αγρότες βιώνουν τεράστια προβλήματα με το υψηλό κόστος παραγωγής και δί-

νουν μάχη για την επιβίωση».
Με σκληρή γλώσσα και το σχόλιο από την Ελληνική Λύση,
που κάνει λόγο για κοροϊδία των πολιτών. «Μιλάμε πλέον για
την απόλυτη εξαπάτηση, όταν προεκλογικά και προ πανδημίας
υπόσχονταν ότι θα καταργήσουν την προκαταβολή φόρου!
Τώρα “καταργούν” όσα έλεγαν».
Με τα πιο μελανά χρώματα, το ΜέΡΑ25 δίνει τη δική του
οπτική, υποστηρίζοντας πως «έρχεται η “Λεηλασία 2.0”, με τη
“Μητσοτάκης Α.Ε.” να οργανώνει και επιβλέπει την υφαρπαγή
και εξαγωγή σε offshore της λιγοστής περιουσίας που απέμεινε στους Έλληνες πολίτες, αφήνοντας πίσω ένα τσουνάμι λουκέτων, ερείπια και γενικευμένη φτώχεια».
Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

P
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«Αετοί» πέταξαν πάνω από την Ακρόπολη

Α

υλαία με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο έριξε ο φετινός
«ΗΝΙΟΧΟΣ», με έναν μεικτό
σχηματισμό αεροσκαφών
από τις επτά χώρες που συμμετείχαν
στην άσκηση να πραγματοποιεί χαμηλή
διέλευση πάνω από την Ακρόπολη. Ο
ήχος από τους κινητήρες των 14 μαχητικών, μία ανάσα πάνω από τα κεφάλια
των Αθηναίων, έκανε χιλιάδες ανθρώπους να γυρίσουν το βλέμμα τους στον
ουρανό με έκπληξη, αφού είναι η πρώτη
φορά που τόσο μεγάλος αριθμός αεροσκαφών πραγματοποιεί τέτοιου είδους
πτήση στο Κέντρο της Αθήνας.
Το πέρασμα πάνω από την Ακρόπολη
έδωσε την ευκαιρία για μια μοναδική
αναμνηστική φωτογραφία με όλους
τους τύπους αεροσκαφών να «ποζάρουν» με φόντο τον Ιερό Βράχο. Η παρουσία τους, όμως, στον ελληνικό ουρανό και μάλιστα πάνω από το ισχυρότερο σύμβολο της Δημοκρατίας αποτελεί και μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, που στέλνει ηχηρό μήνυμα για

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

τους συμμάχους που έχει στο πλευρό
της η Ελλάδα, με τους οποίους μοιράζεται τις ίδιες αξίες και τις αρχές στην
ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Το ίδιο ηχηρό ήταν και το μήνυμα που
εξέπεμψε η «παρέλαση των ελεφάντων» με 33 μαχητικά να βγαίνουν ταυτόχρονα στην πίστα της 117 Πτέρυγας Μάχης στην Ανδραβίδα, όπως τα συμμαχικά βομβαρδιστικά στον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο. Επρόκειτο για μια επίδειξη δύναμης που έγινε για πρώτη φορά στην
Ελλάδα και προκάλεσε δέος στους συμμάχους αλλά και σοκ στους γείτονες
που παρακολουθούσαν στενά τον
«ΗΝΙΟΧΟ».
Αυτό, πάντως, που ανησυχεί περισσό-

τερο την Άγκυρα είναι το γεγονός ότι σε
λιγότερο από τρεις μήνες η Πολεμική
Αεροπορία θα διαθέτει στο οπλοστάσιό
της τα παντοδύναμα Rafale. Η προσθήκη των γαλλικών αεροσκαφών θα αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο, με Έλληνες και Γάλλους χειριστές να το χαρακτηρίζουν «Game Changer». To Rafale
έκλεψε τις εντυπώσεις και στα απαιτητικά σενάρια του «ΗΝΙΟΧΟΥ», συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον τόσο των Ελλήνων πιλότων όσο και των αξιωματικών του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής που το έβαλαν… στο μικροσκόπιο.
Τα «Kills» των Γάλλων ήταν πολλά,
όπως μαθαίνουμε, απέναντι σε όλους
τους τύπους αεροσκαφών που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν. Οι πληροφορίες
που έδιναν, όμως, για την απόσταση τα
στοιχεία της βολής ήταν ελάχιστες.
«Δούλευαν σε ζευγάρια. Ο ένας μάς εγκλώβιζε και ο άλλος εκτελούσε τη βολή,
αλλά δεν αποκάλυπταν ποιος από τους
δύο το έκανε ούτε την απόσταση που

εξαπέλυαν τον meteor», αποκάλυψε
ιπτάμενος της Πολεμικής Αεροπορίας
στην «Political». «Μας απαντούσαν ότι
σε λίγους μήνες θα είναι δικά μας και θα
τα μάθουμε όλα», ανέφερε η ίδια πηγή.
Οι επιτελείς, πάντως, δεν βλέπουν την
ώρα να εξετάσουν και στην πράξη όλα
τα χαρακτηριστικά του νέου ελληνικού
αποκτήματος. Στο ΚΕΑΤ θα γίνει η ανάλυση του ραντάρ τύπου AESA που διαθέτει το Rafale, των όπλων αλλά και των
ηλεκτρονικών του συστημάτων. Στη συνέχεια, αφού γίνει η αποδοχή του οπλικού συστήματος, θα δοκιμαστεί στον
αέρα και θα ενταχθεί σε τακτικά σενάρια
της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αυλαία με τον πιο εντυπωσιακό
τρόπο έριξε ο φετινός
«ΗΝΙΟΧΟΣ», με έναν
μεικτό σχηματισμό
αεροσκαφών από τις επτά χώρες
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Θρίλερ με νέο «STOP»
στο AstraZeneca

Σ

τα άκρα φαίνεται πως θα φτάσει η
κόντρα της Ευρώπης με τη φαρμακοβιομηχανία της AstraZeneca, καθώς συνεχίζεται το θρίλερ
με το συγκεκριμένο εμβόλιο, που έχει
προκαλέσει μεγάλη σύγχυση στους πολίτες, οι οποίοι περιμένουν να εμβολιαστούν
και να θωρακιστούν από την απειλή του
κορονοϊού. Χθες, δημοσίευμα του «Politico» μετέφερε την είδηση-βόμβα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να κινηθεί
νομικά κατά της AstraZeneca για τις καθυστερήσεις στην παράδοση των δόσεων του
εμβολίου της. Λίγη ώρα αργότερα, εκπρόσωπος της Ε.Ε. δήλωσε πως η Ευρώπη δεν
έχει ακόμη αποφασίσει αν θα προσφύγει
νομικά εναντίον της φαρμακοβιομηχανίας,
«φουντώνοντας» τα σενάρια για ολική ρήξη. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι δεν θα ασκήσει την οψιόν αγοράς 100 εκατομμυρίων επιπρόσθετων δόσεων του εμβολίου της AstraZeneca.
Υπενθυμίζεται πως η Επιτροπή παρήγγειλε 300 εκατομμύρια δόσεις από την
AstraZeneca, στο πλαίσιο ενός συμβολαίου για την αγορά 400 εκατομμυρίων δόσεων, από τις οποίες τα 100 εκατομμύρια ήταν
κατ’ επιλογήν. Η Κομισιόν έκανε γνωστό
πως δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα
ασκήσει ή όχι το δικαίωμα προαίρεσης για
την αγορά 200 εκατομμυρίων επιπρόσθετων δόσεων του εμβολίου της Johnson &
Johnson κατά του Covid-19. «Δεν μπορώ
να πω ότι βρισκόμαστε στο στάδιο όπου η
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει με τα κρά-

τη-μέλη για το αν θα ασκήσει ή όχι το δικαίωμα προαίρεσης. Είναι λίγο πρόωρο»,
δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν σε συνέντευξη Τύπου. Βάσει του συμβολαίου με
την Johnson & Johnson, η Ε.Ε. έχει ήδη
παραγγείλει 200 εκατομμύρια δόσεις και
έχει δικαίωμα προαίρεσης για την αγορά
άλλων 200 εκατομμυρίων.
Σε ό,τι αφορά τις σκέψεις που υπάρχουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να κινηθεί
δικαστικά κατά της AstraZeneca, δύο διπλωμάτες που θέλησαν να διατηρήσουν
την ανωνυμία τους σχολίασαν ότι η Γερμανία και η Γαλλία ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να σκεφτούν αν επιθυμούν η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή να προσφύγει εναντίον της
φαρμακοβιομηχανίας. Όμως, πρόσθεσαν
ότι οι περισσότερες χώρες-μέλη στηρίζουν την κίνηση.
Πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση επισήμαναν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να προσφύγει δικαστικά εναντίον
της αγγλοσουηδικής φαρμακοβιομηχανίας, καθώς εκτιμά ότι αυτή δεν σεβάστηκε
τις δεσμεύσεις της βάσει του συμβολαίου
που υπέγραψε με την Ένωση. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η προσφυγή ενδέχεται να
κατατεθεί σε βελγικό δικαστήριο. Ωστόσο,
δεν συμφωνούν όλες οι χώρες-μέλη.

«Πρασίνισε» η Ελλάδα
Στο «πράσινο» βρίσκεται ξανά η Ελλάδα
στον δείκτη θετικότητας, σύμφωνα με τους
αναθεωρημένους εβδομαδιαίους χάρτες του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων (ECDC), ενώ κατατάσσεται στις λίγες
χώρες με τους περισσότερους ελέγχους στην
Ευρώπη. Σύμφωνα με τον χάρτη για τον δείκτη
θετικότητας, η Ελλάδα κατατάσσεται στο πράσινο, με ποσοστό κάτω από το 4%. Παράλληλα,
στο επίπεδο ελέγχων η χώρα μας βρίσκεται
στο «βαθύ πράσινο», καθώς διενεργεί πάνω
από 5.000 τεστ ανά 100.000 κατοίκους, πραγματοποιώντας μαζικούς ελέγχους για την ανα-

χαίτιση της πανδημίας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στον συνδυαστικό δείκτη τεστ, νέων
κρουσμάτων και δείκτη θετικότητας για τις τελευταίες 14 ημέρες. Η Ελλάδα βρίσκεται στο
κόκκινο, με εξαίρεση την Ήπειρο, που βρίσκεται στο πορτοκαλί. Υπενθυμίζεται ότι οι χάρτες
του ECDC ανανεώνονται κάθε Πέμπτη, σύμφωνα με τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που έχει στόχο την εφαρμογή μιας συντονισμένης προσέγγισης μεταξύ των χωρών της
Ε.Ε. όσον αφορά στον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της
πανδημίας.

E

ΛΛΑΔΑ

Εξαπλώνεται
στην Αττική
η μετάλλαξη
που «ξεφεύγει»
από τα εμβόλια

Τη μαύρη πρωτιά στον αριθμό
των κρουσμάτων κορονοϊού εξακολουθεί να κατέχει η Αττική, ενώ
την ίδια στιγμή, όπως δείχνουν τα
αποτελέσματα των αναλύσεων των
επιστημόνων, φαίνεται ότι στο Λεκανοπέδιο «θερίζει» το νέο στέλεχος που διαφεύγει της ανοσίας των
εμβολίων.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-19,
που καταγράφηκαν τις τελευταίες
24 ώρες από τον ΕΟΔΥ, είναι 2.759,
εκ των οποίων δύο εντοπίστηκαν
κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 822 (62,8% άνδρες). Οι εισαγωγές νέων ασθενών
Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 468. Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με Covid-19 είναι 75. Από
τα συνολικά 2.759 κρούσματα κορονοϊού, στην Αττική καταγράφονται 1.305 νέα κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 374, ενώ
στην Αχαΐα καταγράφηκαν άλλα 48
κρούσματα.
Την ίδια στιγμή, ανησυχία προκαλεί η διαρκώς αυξητική πορεία
του νέου στελέχους που διαφεύγει
της ανοσίας των εμβολίων και
αποτελεί συνδυασμό της βραζιλιάνικης και νοτιοαφρικάνικης μετάλλαξης. Επίσης, σχεδόν και τα 120
κρούσματα που εντοπίστηκαν με
τη συγκεκριμένη μετάλλαξη βρέθηκαν στην Αττική, συγκεκριμένα
στο κέντρο της Αθήνας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από την
1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα
στα εργαστήρια που διενεργούν
ελέγχους για τον νέο κορονοϊό και
που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν,
έχουν συνολικά ελεγχθεί
4.532.854 κλινικά δείγματα, ενώ
από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια
του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί
3.159.601 δείγματα. O μέσος όρος
του επταημέρου είναι 54.029 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
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Μηδενικά
ενοίκια και
τον Μάιο
στην εστίαση
Μηδενικά ενοίκια θα έχουν οι επιχειρήσεις εστίασης και τον Μάιο, σε μια προσπάθεια να στηριχθεί η επανεκκίνηση
του κλάδου, παράλληλα με την εφαρμογή
των μέτρων ύψους 330 εκατ. ευρώ από το
ΕΣΠΑ για την αγορά πρώτων υλών και την
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες
της «Political», τα συναρμόδια υπουργεία
έχουν καταλήξει στη συνέχιση εφαρμογής του μέτρου των μηδενικών ενοικίων,
ενώ το ίδιο θα ισχύσει και για άλλες πληττόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες θα ανοίξουν εντός του Μαΐου. Όπως δήλωσε χθες
στο MEGA ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, το πακέτο ενίσχυσης της εστίασης, ύψους 330
εκατ. ευρώ, από το ΕΣΠΑ αποτελεί την ταχύτερη ολοκλήρωση διαδικασίας από τότε που η Ελλάδα εντάχθηκε στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς
υλοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα
μόλις δύο μηνών! Όπως έγραψε χθες
αποκλειστικά η «Political», οι επαγγελματίες θα μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα από τις 10 Μαΐου. Όπως σημείωσε
στο MEGA ο υπουργός Ανάπτυξης, έως το
τέλος Μαΐου θα έχουν λάβει τα χρήματα
για την κάλυψη των αναγκών τους.
Νωρίτερα χθες το πρωί, στον ΑΝΤ1, ο κ.
Γεωργιάδης είχε ξεκαθαρίσει ότι το
άνοιγμα της εστίασης αφορά στους εξωτερικούς χώρους, ενώ αποτελεί θέμα
προς συζήτηση για το αν θα υπάρχει ή όχι
ειδικό μήνυμα για όσους επισκέπτονται
ταβέρνες, εστιατόρια και καφέ. Πρόσθεσε, δε, ότι το άνοιγμα της εστίασης αφορά
μόνο στους εξωτερικούς χώρους και με
βάση το μοντέλο που είχε εφαρμοστεί τον
Μάιο του 2020, ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται εντός της Μεγάλης
Εβδομάδας. Επίσης, αποκάλυψε ότι σήμερα θα εισηγηθεί στην Επιτροπή Ειδικών
την εφαρμογή του click in shop στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και το άνοιγμα
των εμπορικών κέντρων αλλά και των
κέντρων αισθητικής από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου. Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν, καθώς δεν νοείται άνοιγμα της οικονομίας με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού, αφού κάτι τέτοιο θέτει σε κίνδυνο
τους ανεμβολίαστους, την κοινωνία και
την οικονομία.
Λουκάς Γεωργιάδης

«Μπλόκο»
στα διόδια
για… μη έξοδο
το Πάσχα

Μ

νήμες από το πρώτο lockdown,
όταν κανένα όχημα δεν περνούσε από τα διόδια και τους
παράδρομους των εθνικών
οδών χωρίς να ελεγχθεί, ξυπνούν από σήμερα, καθώς η παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. θα είναι εντατική εν όψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα
Η απαγόρευση των μετακινήσεων από
νομό σε νομό σημαίνει πως οι Αθηναίοι θα
παραμείνουν στο «κλεινόν άστυ» και δεν θα
μπορέσουν να ταξιδέψουν στα χωριά τους.
Όποιος επιχειρήσει να μετακινηθεί, πιστεύοντας πως είτε δεν θα ελεγχθεί είτε θα
ξεγελάσει τους αστυνομικούς, θα πρέπει να
το σκεφτεί καλά, γιατί οι έλεγχοι θα είναι
εξονυχιστικοί -ακόμη και πορτμπαγκάζ θα
ζητούν να δουν!- και όποιος εντοπιστεί να
παρανομεί θα γυρίζει πίσω «φορτωμένος»
με το διοικητικό πρόστιμο των 300 ευρώ.
Έχει παρατηρηθεί, μάλιστα, το φαινόμενο
ορισμένοι να επιχειρούν με διάφορα τρικ όπως η συγκομιδή καρπών ή κάποια δήθεν
βλάβη σε εξοχική κατοικία- να αλλάζουν
νομό, παρά την απαγόρευση που είναι σε
ισχύ. Όσοι, δε, επιστρατεύσουν ψευδείς
δηλώσεις μετακίνησης θα βρεθούν αντιμέτωποι και με ποινικές ευθύνες.
Μάλιστα, τα εντατικά μέτρα θα ελέγχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου κατά
μήκος του εθνικού οδικού δικτύου, των πα-

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

λαιών εθνικών οδών και των παράδρομων!
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political»,
τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ είναι ακόμα σε προπαρασκευαστικό στάδιο, αλλά θα εξειδικευτούν τις προσεχείς ημέρες και θα θυμίζουν
το περσινό Πάσχα.
Εντατικοί θα είναι οι έλεγχοι και για την
τήρηση του ωραρίου απαγόρευσης κυκλοφορίας, η οποία θα ξεκινάει από τη Μεγάλη
Δευτέρα στις 22.00 και από τη Δευτέρα του
Πάσχα στις 23.00.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ελεύθερη
διαδημοτική μετακίνηση θα ισχύσει από το
Μεγάλο Σάββατο και όχι νωρίτερα - τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι
στιγμής.

οι... διοργανωτές τέτοιων εκδηλώσεων δεν
πρόκειται να κάτσουν ήσυχοι. Όσον αφορά
στον σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., για το Σαββατοκύριακο προβλέπει εντατική και από νωρίς αστυνομική παρουσία σε τουλάχιστον
4-5 πλατείες (Αγίου Γεωργίου, Βαρνάβα,
Βεάκη κ.ά.) και συχνές διελεύσεις περιπολικών και μηχανών από τις υπόλοιπες.

Οι εξαιρέσεις από τους περιορισμούς
 Μετακίνηση εκτός νομού για λόγους ερ-

γασίας.
 Μετακίνηση εκτός νομού για λόγους

υγείας.
 Μετακίνηση εκτός νομού για τελετή.
 Μετακίνηση εκτός νομού για επικοινωνία

γονέων με τα παιδιά τους και αφορά στους
διαζευγμένους ή στους εν διαστάσει γονείς.
 Μετακίνηση εκτός νομού για εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.
 Μετακίνηση εκτός νομού για φοιτητές
που επιστρέφουν στη μόνιμη κατοικία τους.

«Κωδικός πλατεία»
Την ίδια ώρα, μεγάλο στοίχημα για κυβέρνηση και Αστυνομία αποτελεί η διαχείριση της κατάστασης στις πλατείες της Αθήνας - και όχι μόνο. Μπορεί μεσοβδόμαδα η
παρουσία της ΟΔΟΣ και οι εντατικοί έλεγχοι
να αποτέλεσαν αποτρεπτικό παράγοντα για
«κορονοπάρτι» και συγχρωτισμό, ωστόσο

Διοικητικό πρόστιμο
300 ευρώ, επιστροφή…
στο σπίτι και ποινικές
ευθύνες για
τους «πονηρούς»
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Στις 14 Ιουνίου οι Πανελλαδικές

Α

μέσως μετά το Πάσχα, στις 10
Μαΐου, επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες οι μαθητές
όλων των βαθμίδων (νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων), ακολουθώντας το μοντέλο των λυκείων, με
υποχρεωτικά self-tests δύο φορές την
εβδομάδα για παιδιά, εκπαιδευτικούς και
λοιπό προσωπικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι
δεν υπάρχει καμία σχετική απόφαση για
ΙΕΚ και δομές Διά Βίου Μάθησης, ωστόσο
έχει τεθεί το θέμα επαναλειτουργίας των
φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και
Ξένων Γλωσσών και αναμένεται η εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών.
Όπως ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου, η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως, ύστερα από εισήγηση
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε φέτος
προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις,
«αφουγκραζόμενοι τη γενικευμένη πίεση
και προκειμένου να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στη διά ζώσης εμβάθυνση
της ύλης». Οι μαθητές θα προχωρήσουν
στην επόμενη τάξη βάσει του μέσου όρου
των βαθμολογιών του α’ και του β’ τετραμήνου. «Η τηλεκπαίδευση αποτελεί ένα
χρήσιμο εργαλείο, αλλά δεν μπορεί να
υποκαταστήσει τη διά ζώσης εκπαίδευση», τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Κεραμέως και ευχαρίστησε μαθητές, γονείς
και εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία, τη
στάση ευθύνης που τήρησαν και την προσαρμοστικότητά τους στην προσπάθεια
προστασίας της δημόσιας υγείας.
Στην κατεύθυνση αυτήν, αποφασίστηκε
και η παράταση του σχολικού έτους έως
τις 11 Ιουνίου για γυμνάσια και λύκεια και
έως τις 25 του ίδιου μήνα για νηπιαγωγεία
και δημοτικά. Για τις Πανελλαδικές Εξε-

τάσεις προκρίθηκε ως καταλληλότερη
ημερομηνία έναρξής τους η 14η Ιουνίου
για τα γενικά λύκεια και η 15η για τα επαγγελματικά. Η υπουργός επανέλαβε ότι η
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) θα
εφαρμοστεί από φέτος, όπως και το παράλληλο μηχανογραφικό, καθώς οι ρυθμίσεις αυτές δεν επηρεάζουν την προετοιμασία των υποψηφίων.
«Η εφαρμογή της ΕΒΕ είναι απαραίτητη
για τρεις λόγους: Πρώτον, όσο επιτρέπουμε να εγγράφεται κάποιος στο πανεπιστήμιο με βαθμό 1 στα 20 κοροϊδεύουμε τον ίδιο τον φοιτητή, γιατί οι πιθανότητες να αποφοιτήσει είναι πολύ μικρές.
Δεύτερον, κοροϊδεύουμε τους συμφοιτητές του που έχουν πασχίσει να εισαχθούν
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Και, τρίτον, κοροϊδεύουμε τους Έλληνες φορολογουμένους που πληρώνουν για φοιτητές οι οποίοι δεν πληρούν τις ελάχιστες

ακαδημαϊκές προϋποθέσεις», εξήγησε η
κυρία Κεραμέως.
Μετά τις 20 Μαΐου θα υπάρχει δυνατότητα για τα πανεπιστήμια να υλοποιήσουν
διά ζώσης κατατακτήριες εξετάσεις, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και υγιεινής. Άμεσα, θα εκδοθεί
Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα διευκρινίζεται η διαδικασία διεξαγωγής
των εξετάσεων. Όσον αφορά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, υπό συζήτηση βρίσκεται το θέμα επιστροφής των φοιτητών
στα αμφιθέατρα με self-tests, αν και προτεραιότητα για το υπουργείο Παιδείας
αποτελούν οι πρακτικές, κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις. Προς το παρόν,
διεξάγονται μόνο στις Επιστήμες Υγείας
για τους επί πτυχίω φοιτητές, ενώ θα κατατεθεί πρόταση στην Επιτροπή για την
επέκτασή τους και σε άλλους τομείς, για
όλα τα έτη.

Τέλος, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα
«Ψηφιακή Μέριμνα», σημειώνοντας πως
έχουν εγκριθεί 367.868 αιτήσεις και
έχουν ήδη εξαργυρωθεί περισσότερα
από 70.000 vouchers.
Ανακοίνωσε, ακόμα, ότι θα διατεθούν
σημαντικά κονδύλια για την ψηφιοποίηση
της Εκπαίδευσης συνολικά.

Παράταση του σχολικού έτους έως
τις 11 Ιουνίου για γυμνάσια και
λύκεια και έως τις 25 του ίδιου
μήνα για νηπιαγωγεία και δημοτικά
- Δεν θα γίνουν προαγωγικές
και απολυτήριες εξετάσεις

Στους 9.500 οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί - Τι δείχνουν τα self-tests
Περισσότεροι από 9.500 εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα
εμβολιάστηκαν μέσω του συστήματος αξιοποίησης των
αδιάθετων δόσεων, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Νίκη Κεραμέως. Πιο συγκεκριμένα, κατά πληροφορίες, στην
Αττική υποβλήθηκαν 20.000 αιτήσεις από εκπαιδευτικούς
και εμβολιάστηκαν 3.000 εξ αυτών, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία υποβλήθηκαν 10.000 αιτήσεις και εμβολιάστηκαν
4.000 διδάσκοντες. Στην Ειδική Αγωγή έχουν εμβολιαστεί,
μέσω του κανονικού προγράμματος, περισσότεροι από
7.000 εκπαιδευτικοί, προσωπικό και μαθητές άνω των 16
ετών. Στις δύο εβδομάδες λειτουργίας των λυκείων, μαθητές, εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό των σχολικών μο-

νάδων προμηθεύτηκαν και υποβλήθηκαν σε συνολικά
1.800.000 self-tests. Θετικό στον κορονοϊό βρέθηκε το 0,1%
των μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, ενώ
λόγω κρουσμάτων ανέστειλε τη λειτουργία ολικώς ή μερικώς το 0,7% των τμημάτων. Από τα στοιχεία του ΕΟΔΥ προκύπτει, ακόμα, ότι δηλώθηκαν 834.819 αποτελέσματα αυτοδιαγνωστικών τεστ, τα οποία αφορούν σε όλες τις υπόχρεες
πληθυσμιακές ομάδες. Από αυτά, θετικά ήταν τα 1.753 και οι
περισσότεροι από τους πολίτες που είχαν θετικό αποτέλεσμα ήταν ασυμπτωματικοί, γεγονός το οποίο καταδεικνύει
τη σημασία του self-test στην προσπάθεια περιορισμού της
διασποράς του ιού.

«Περισσότεροι από 1.700, ασυμπτωματικοί ως επί το
πλείστον, συμπολίτες μας έμαθαν χάρη στα self-tests ότι είναι φορείς του ιού. Παρέμειναν στα σπίτια τους, βάζοντας
φρένο στη διασπορά του ιού. Μαζί με το εμβόλιο, πρόκειται
για ένα ισχυρό όπλο που έχουμε πλέον στη φαρέτρα μας για
τον περιορισμό της πανδημίας, για να σπάσουμε τη μετάδοση του ιού», υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας. Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να ευχαριστήσει θερμά μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και στελέχη της Εκπαίδευσης για τη συνεργασία τους. «Απευθύνω κάλεσμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς να θωρακίσουν την υγεία τους με το εμβόλιο», συμπλήρωσε.
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Έρχονται «βόμβες» Μιωνή κατά Παπαγγελόπουλου στον Άρειο Πάγο
Σε νέες αποκαλύψεις αναμένεται να προβεί, στην προγραμματισμένη για σήμερα κατάθεσή του στον Άρειο Πάγο, ο επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνή, στο πλαίσιο της ανάκρισης που διενεργείται για την υπόθεση της Novartis, με
κεντρικό πρόσωπο τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας αναμένεται να καταθέσει σήμερα στην Αρεοπαγίτη ανακρίτρια
Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου, όχι μόνο για τις καταγγελίες που είχε κάνει ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής, αλλά θα αναφερθεί σε συνομιλίες τις οποίες υπο-

στηρίζει ότι είχε με σημαντικό πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του πρώην υπουργού και που φέρονται να επιβεβαιώνουν πλήρως πως στοχοποιήθηκαν ο ίδιος και ο
συνέταιρός του, Άγγελος Μεταξάς, για λόγους εκβίασης,
και ο δικηγόρος Σταύρος Παπασταύρου, για λόγους πολιτικούς, λόγω της δράσης του με τη Νέα Δημοκρατία και
τον Αντώνη Σαμαρά.
Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας είχε προσκομίσει
ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής ηχητικό υλικό
από συνομιλία του, το 2016, με τον Νίκο Παππά, στην
οποία ο τελευταίος φέρεται να του έλεγε ότι «ο Παπαγγε-

λόπουλος έχει τη δική του ατζέντα» και πως «ξέρω, καταλαβαίνω και μαθαίνω» ότι «κάποιοι βγάζουν λεφτά».
Επίσης, είχε καταγγείλει ότι τον Μάρτιο του 2016 υπήρξε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Νίκου
Παππά και του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, καθώς και
πως ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης τού
ζήτησε ποσό ύψους 350.000 ευρώ, προκειμένου να πληρωθούν τα έξοδα του εκδότη της εφημερίδας «Δημοκρατία», Γιάννη Φιλιππάκη, με τον οποίο είχε δικαστική διαμάχη, λόγω των δημοσιευμάτων που τον ενέπλεκαν στην
περίφημη λίστα Λαγκάρντ.

Ανακριτής καλεί
Παπαντωνίου για
τη βίλα στη Σύρο

Α

νοίγει η δικογραφία για την
αγοραπωλησία της υπερπολυτελούς βίλας στη Σύρο του
ζεύγους Παπαντωνίου, περίπου 230 τετραγωνικών, η οποία πουλήθηκε το 2016.
Την έκταση 5 στρεμμάτων με μαγευτική
θέα στη θάλασσα είχε αγοράσει ο πρώην
υπουργός το 2002. Και ενώ ανάμεσα στα
ονόματα της λίστας Λαγκάρντ που έρχονταν στη δημοσιότητα βρισκόταν και αυτό
της συζύγου του Γιάννου, Σταυρούλας
Κουράκου, το 2016 ο πρώην υπουργός
του ΠΑΣΟΚ πουλά το πολυτελές ακίνητο
σε έναν Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία,
με τίμημα πολύ κατώτερο από την πραγματική αξία του.
Ο φάκελος της υπόθεσης έφτασε στα
χέρια της ειδικής ανακρίτριας Μαρίας Τόλια, την ώρα κατά την οποία ολοκληρώνεται η ανάκριση για την υπόθεση της «μίζας» που κατηγορείται ότι έλαβε ο Γιάννος Παπαντωνίου, ως δώρο, προκειμένου
να προωθήσει τη σύμβαση συγκεκριμένης γαλλικής εταιρείας για το έργο του
εκσυγχρονισμού έξι φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, το 2003.
Τόσο το ζεύγος Παπαντωνίου (το οποίο
στο παρελθόν είχε προφυλακιστεί για ξέπλυμα) όσο και ένας οικογενειακός φίλος
τους που είναι συγκατηγορούμενός τους
έδωσαν χθες συμπληρωματική απολογία
στην ειδική ανακρίτρια της Αθήνας, για

την υπόθεση της παραγεγραμμένης δωροδοκίας που αποδίδεται στον κ. Παπαντωνίου για το έργο των φρεγατών. Και οι
τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους, η οποία αφορά σε ποσό 2,4 εκατ. ευρώ που καταλογίζεται στον πρώην υπουργό ότι έλαβε ως
δώρο από την εταιρεία THALES NEDERLAND B.V., προκειμένου να την προωθήσει στο έργο του εκσυγχρονισμού των έξι
πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού.

H απολογία
Η συμπληρωματική απολογία των
τριών αφορά στο αδίκημα της δωροδοκίας, που πλέον μαζί με αυτό της απιστίας
έχουν μεν παραγραφεί, πλην όμως θεωρούνται ως οι βασικές κατηγορίες για την
εν συνεχεία διάπραξη του αδικήματος
της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων
(ξέπλυμα) το οποίο βαρύνει τον πρώην
υπουργό και τους δύο συγκατηγορουμένους του. Εξερχόμενος του ανακριτικού
γραφείου, ο πρώην υπουργός δήλωσε
μεταξύ άλλων πως «η ελληνική Δικαιοσύνη αρχίζει και πια να λειτουργεί ανεξάρτητα, με βάση τον νόμο και με βάση τη
δικογραφία. Αυτό αποτελεί ένα θετικό
βήμα, το οποίο νομίζω ότι πέρα από δική
μου περίπτωση δημιουργεί κάποια αισιοδοξία».
Ωστόσο, η υπόθεση της αγοραπωλησίας της βίλας αναμένεται να φέρει και

πάλι ενώπιον της ανακρίτριας το ζεύγος
Παπαντωνίου, αφού, κατά τις δικαστικές
Αρχές, κρίνεται η πώλησή της ως εικονική, προκειμένου ο πρώην υπουργός να
αποκρύψει και να ξεπλύνει το μαύρο
χρήμα που είχε λάβει από τα εξοπλιστικά.
Ο πρώην πολιτικός αρνείται και αυτήν την
κατηγορία, ενώ σε χθεσινές δηλώσεις
του ο δικηγόρος του Μιχάλης Δημητρακόπουλος έκανε λόγο για «πλήγμα στο
κράτος Δικαίου».

Κατά τις δικαστικές Αρχές,
η πώλησή της κρίνεται
ως εικονική, προκειμένου
ο πρώην υπουργός να
αποκρύψει και να ξεπλύνει
το μαύρο χρήμα

P
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Ω

ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΔHΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ

Έκκληση Ζέρβα για άνοιγμα
της αγοράς με click inside
Αίτημα για άνοιγμα της αγοράς της Θεσσαλονίκης με click inside εν όψει Πάσχα κατέθεσε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας στη συνάντηση που είχε προχθές στο δημαρχείο με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Ο κ. Ζέρβας επεσήμανε την ανάγκη να διευρυνθεί η λειτουργία της αγοράς στη Θεσσαλονίκη με
απόλυτο σεβασμό στα θέματα της προστασίας της δημόσιας υγείας, τονίζοντας ότι η
«ελεγχόμενη κινητικότητα» μπορεί να αποτελέσει το κλειδί.
Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών δεσμεύτηκε να μεταφέρει το αίτημα στον
πρωθυπουργό: «Είμαστε όλοι -κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση- σύμμαχοι μαζί με
τους πολίτες για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Η ελεγχόμενη κινητικότητα,
που ανέφερε ο δήμαρχος, είναι κάτι που πρέπει να διέπει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις
αποφάσεις μας». Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν η αξιοποίηση πόρων από το
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για έργα προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟYΠΟΛΗ

Διεκδικεί το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Μπάντμιντον

Σε ειδική συνάντηση που είχε ο δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης με τον πρόεδρο του Εθνικού ΜΓΣ Αυγερινό Μεσινέζη και την έφορο του Τμήματος Μπάντμιντον του σωματείου
συζητήθηκε η διεκδίκηση της διοργάνωσης του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος Μπάντμιντον. Ο δήμαρχος επεσήμανε ότι ο
Δήμος Αλεξανδρούπολης στέκεται αρωγός και υποστηρικτής κάθε προσπάθειας που στόχο έχει την ανάδειξη του
αθλήματος.

ΚΟΖAΝΗ

Μνημείο Μικρασιατικού Ελληνισμού
Μνημείο Μικρασιατικού Ελληνισμού έστησε ο δήμος
στην πλατεία Μικράς Ασίας -πρώην Μητροπολίτου Διονυσίου- στην Κοζάνη. « Ένα μνημείο προς τιμήν των
προγόνων μας που άφησαν τα κόκαλά τους στις αλησμόνητες πατρίδες, των ανθρώπων που ήρθαν ξεριζωμένοι από την πέραν του Αιγαίου Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν εδώ. (…) Ήταν ένα χρέος τιμής προς τους
Μικρασιάτες», είπε η πρόεδρος του Μικρασιατικού
Συλλόγου Π.Ε. Κοζάνης.

!

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚHΣ ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ

Τρία νέα έργα στο «Αντώνης Τρίτσης»
ΜΎΚΟΝΟΣ

Προτροπή
για καθαριότητα

Πρόσκληση-έκκληση στους κατοίκους
και επιχειρηματίες του παραδοσιακού οικισμού της Μυκόνου να «επιμεληθούν
την καθαριότητα και τον χρωματισμό» εν
όψει των εορτών του Πάσχα απευθύνει ο
δήμαρχος. Επιπλέον, οι επιχειρηματίες
υποχρεούνται να «αφαιρέσουν άμεσα τις
κάθετες και φωτεινές επιγραφές, καθώς
και όλες τις πινακίδες των επιχειρήσεών
τους, οι οποίες είναι τοποθετημένες σε
δημοτικούς χώρους και πλατείες, σε
σκαλοπάτια ανόδου και σε μπάλους επί
των σκαλών ανόδου». Η καθαριότητα είναι η «πρώτη και τελευταία εντύπωση των
επισκεπτών του νησιού», επισημαίνει η
ειδική ανακοίνωση.

Τρία έργα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
συνολικού προϋπολογισμού 28 εκατ. ευρώ, εντάσσονται στο Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης», όπως
ανακοίνωσαν ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας και ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας μετά τη συνάντηση που είχαν
προχθές στη συμπρωτεύουσα. Πρόκειται για τα εξής έργα:
• Ανέγερση νέου διοικητηρίου της έδρας της Αντιπεριφέρειας
Ημαθίας στη Βέροια.
• Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.
• Ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στον Μώραλη ο νέος
πρόεδρος του ΒΕΠ
Με τον νέο πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Πειραιά Γιώργο Παπαμανώλη - Ντόζα συναντήθηκε ο
δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, στο Δημαρχείο.
Οι δυο τους είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση για
μια σειρά θεμάτων που αφορούν στην πόλη του Πειραιά
και στο Επιμελητήριο.
Όπως δήλωσε ο κ. Μώραλης μετά τη συνάντηση, «είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για μια σειρά θεμάτων
κοινού ενδιαφέροντος. Επιθυμία μας είναι να συνεχίσουμε την άριστη συνεργασία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια με τον αείμνηστο Ανδριανό Μιχάλαρο. Για
τον Δήμο Πειραιά τα Επιμελητήρια και οι παραγωγικοί
φορείς της πόλης μας αποτελούν στρατηγικούς συνεργάτες, στην κατεύθυνση της ανάπτυξής της. Θα ήθελα
να ευχηθώ στον κ. Παπαμανώλη - Ντόζα καλή επιτυχία
στα νέα του καθήκοντα, με μια γόνιμη και εποικοδομητική θητεία».
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ποιος δήμαρχος σε περιοχή της
Αττικής, που έχει πολύ μεγάλη
φασαρία από τη συγκέντρωση
πολιτών σε ελεύθερο χώρο εν
μέσω πανδημίας, τώρα εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο να
δώσει άδεια για εκδήλωση σε άλλον ελεύθερο χώρο;
Μάλιστα, επειδή ο συγκεκριμένος δήμαρχος είχε προκαλέσει
πολύ θόρυβο για τις «συγκεντρώσεις», δεν πίστευαν στα αυτιά
τους οι της αντιπολίτευσης με το
θέμα που έφερε προς ψήφιση, το
οποίο τελικά και απέρριψαν…

Συντονισμός
για την αντιπυρική
περίοδο

Η βέλτιστη προετοιμασία και η διασφάλιση του καλύτερου συντονισμού
σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
για το σύνολο της χώρας εν όψει της
αντιπυρικής περιόδου του 2021 ήταν
το αντικείμενο της ευρείας σύσκεψης
της διοίκησης της ΚΕΔΕ με την ηγεσία
της Πολιτικής Προστασίας. Στη συζήτηση, την οποία συντόνισαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης
Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, αποτιμήθηκε η εν εξελίξει προετοιμασία σε
επιχειρησιακό επίπεδο, με έμφαση
στην ενίσχυση της συνεργασίας με
όλους τους δήμους της χώρας, ενώ
εξετάστηκαν τοπικές ιδιαιτερότητες
και ανάγκες, ώστε να διασφαλιστεί η
μέγιστη κινητοποίηση όλων των συναρμόδιων φορέων. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε, επίσης, σε ζητήματα καθαρισμών, καλύτερης αξιοποίησης των
εθελοντικών οργανώσεων, καθώς και
ελέγχου υποδομών και μέσων από τις
αρμόδιες δημοτικές Αρχές.

Οικονομική ανάσα
για τους δήμους

Μ

ια ακόμα τροπολογία κατέθεσε το
υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο
επιχειρεί να δώσει οικονομικές
ανάσες και διευκολύνσεις στους δήμους
της χώρας που, εκτός από τα γνωστά οικονομικά προβλήματά τους, αντιμετωπίζουν
και εκείνα που έχουν προκύψει από την
πανδημία με τη μείωση των εσόδων τους
αλλά και τα έκτακτα έξοδα που έχουν προκύψει.
Αρχικά προβλέπεται ότι παρατείνεται
αναδρομικά, ειδικά για φέτος, η ισχύς του
προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους
μέχρι τις 31 Μαΐου αντί για τέλη Μαρτίου,
ώστε να δοθεί η δυνατότητα να γίνει η «οικονομική αποτίμηση» της προηγούμενης
χρονιάς. Προβλέπεται ότι ειδικά για τα ληξιπρόθεσμα της 31ης Μαρτίου 2021 η εφαρμογή του μηχανισμού αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους αναστέλλεται κατά ένα τρίμηνο, άρα η
υποχρεωτική κατάθεση χρημάτων σε συγκεκριμένο δεσμευμένο λογαριασμό του Τα-

μείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την
κάλυψη των εν λόγω υποχρεώσεων. Όσα,
δε, ποσά έχουν δεσμευτεί μέχρι τώρα αποδεσμεύονται κατόπιν σχετικής αίτησης του
ΟΤΑ. Ακόμη, προβλέπεται η μείωση από 5%
σε 0,5% του τέλους επί των ακαθαρίστων
εσόδων που πληρώνουν στους δήμους τα
νυχτερινά κέντρα, κέντρα διασκέδασης
κ.λπ., γεγονός που θα επιφέρει μείωση των
εσόδων των δήμων. Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η
απώλεια εσόδων των δήμων εκτιμάται ότι
θα ανέλθει στα 12 εκατ. ευρώ.
Τροποποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις
που αφορούν στην αναδοχή οφειλών από
τους δήμους για υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις τους και οι οποίες περιείχαν απαλλαγή
από αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη για τα
ρυθμιζόμενα ζητήματα. Τέλος, προβλέπεται
ότι για το 2021 τα χρήματα για την πυροπροστασία θα κατανεμηθούν από το υπουργείο
Εσωτερικών κατευθείαν στους Συνδέσμους
ΟΤΑ.

Πατούλης: «Η ασφάλεια των πολιτών είναι προτεραιότητα»
Η ταχύτητα των έργων ώστε να παραδοθεί γρήγορα σε κυκλοφορία ο
δρόμος αλλά και η ασφάλεια που θα προσφέρει σε όσους τον χρησιμοποιούν ήταν τα αντικείμενα της αυτοψίας που έκανε ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης στα έργα που γίνονται στις σήραγγες του
οδικού άξονα Βάρκιζας - Σουνίου. Όπως διαπιστώθηκε, οι εργασίες
έχουν μπει στην τελική φάση ολοκλήρωσης, οπότε το ερχόμενο Σάββατο (24/4) αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου, διαψεύδοντας κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις
που ήθελαν την ολοκλήρωση του έργου στις αρχές Ιουλίου. Όσον αφορά στην ασφάλεια, ο κ. Πατούλης τόνισε ότι «δίνουμε μεγάλη έμφαση στην καλύτερη θωράκιση της ασφάλειας της περιοχής, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η μετακίνηση των
οδηγών δεν διατρέχει τον παραμικρό κίνδυνο».

Επιτέλους να τελειώσει
Την επιτακτική ανάγκη να συνεχιστεί
και επιτέλους να ολοκληρωθεί το έργο της αποχέτευσης στην περιοχή
της Παιανίας τόνισε ο δήμαρχος της
πόλης Ισίδωρος Μάδης στην τηλεδιάσκεψη που είχε με στελέχη της
ΕΥΔΑΠ. Πρέπει να σημειώσουμε ότι
το έργο που βάσει σύμβασης θα
έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ήδη
από το 2018 έχει βαλτώσει, καθώς ο
ανάδοχος εργολάβος έχει κηρυχθεί
έκπτωτος και έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη. «Είναι χαρακτηριστικό ότι
έπειτα από μια πολυετή ταλαιπωρία
δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε το 10%
του έργου, ενώ λάθος χειρισμοί της
προηγούμενης διοίκησης του δήμου
παρείχαν τυπικές δικαιολογίες στον
ανάδοχο να επικαλείται ενώπιον της
Δικαιοσύνης», σημειώνει ο δήμαρχος, τονίζοντας ότι «προτεραιότητα
της δημοτικής Αρχής είναι να ξεπεραστεί το συντομότερο ο σκόπελος
και να συνεχιστεί το έργο».

Ανοίγουν οι πόρτες
στο Άλσος Βεΐκου
Έχει ακούσει πολλά εδώ και αρκετό
καιρό ο δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος, καθώς είναι από
τους τελευταίους που κρατούν το
πάρκο της πόλης του κλειστό για
τους κατοίκους. Όμως, τώρα που σιγά σιγά όλα ανοίγουν, ήρθε η ώρα
και για το Άλσος Βεΐκου να ανοίξει
ξανά τις πύλες του για το κοινό.
Όπως επισημαίνεται από τον δήμο,
σημαντικό ρόλο έπαιξαν
τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα από
τη διενέργεια των rapid tests που
πραγματοποιήθηκαν πριν από μερικές μέρες και έδειξαν ότι έχει μειωθεί σημαντικά η εξάπλωση της
επιδημίας στο Γαλάτσι. Ίσως, βέβαια, να έπαιξε τον ρόλο της και η
γκρίνια που έφτανε όλο και πιο
«ζωηρή» στα αυτιά του δημάρχου…
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POLITICAL
Δολοφόνησαν
ηλικιωμένο
στο σπίτι του

Η δολοφονία ενός άνδρα ηλικίας
74 ετών, ο οποίος βρέθηκε δεμένος και πεσμένος στο πάτωμα μέσα στο διαμέρισμα του τρίτου
ορόφου όπου έμενε σε πολυκατοικία επί της οδού Πατησίων
στην Κυψέλη, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αστυνομικών του
Τμήματος Εγκλημάτων κατά
Ζωής. Τον άτυχο άνδρα βρήκε νεκρό ο θυρωρός της πολυκατοικίας, ο οποίος τον αναζήτησε για
να κάνουν μια εξωτερική δουλειά, που είχαν από κοινού προγραμματίσει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το διαμέρισμα ήταν
αναστατωμένο (δείγμα έρευνας),
ωστόσο δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης ούτε στην πόρτα ούτε στα
παράθυρα. Γείτονες κάνουν λόγο
για έναν μοναχικό άνθρωπο, ο
οποίος όμως δεν δίσταζε να ανοίγει την πόρτα του και ίσως αυτό να
αποδείχτηκε και το μοιραίο λάθος
του. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Ασφάλεια Αττικής, η οποία αφήνει ανοιχτά όλα
τα ενδεχόμενα με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, ενώ τη σορό
εξέτασε και ιατροδικαστής. Να
σημειώσουμε ότι είναι η δεύτερη
δολοφονία ηλικιωμένου με παρόμοιο τρόπο μέσα στην εβδομάδα
και σε σχετικά κοντινή απόσταση
(είχε προηγηθεί αυτή του 90χρονου άνδρα στα Πατήσια).

Μήνυση-σοκ
κατά 60χρονου
δασκάλου από
την ανιψιά του

Σ

οκάρουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας
σχετικά με τον 60χρονο διευθυντή δημοτικού σχολείου στην Κατερίνη, ο οποίος φέρεται να ασελγούσε σε
βάρος της ανιψιάς του, απ’ όταν η ίδια ήταν 9
ετών και επί δέκα ολόκληρα χρόνια! Όπως
είχε γράψει η «Political» στο φύλλο της
15ης Απριλίου, μετά τη μήνυση της 28χρονης σήμερα κοπέλας έγινε έφοδος στο σπίτι
του δασκάλου και βρέθηκε στον υπολογιστή του πορνογραφικό υλικό που απεικονίζει την καταγγέλλουσα.
Η κοπέλα, όπως αποκαλύπτεται μέσα από
τη δικογραφία που δημοσίευσε χθες η ιστοσελίδα protothema, κακοποιούνταν σεξουαλικά από την ηλικία των 9 ετών και μέχρι τα 19 της χρόνια. Ο δράστης -ο ίδιος της
ο θείος, αδερφός της μητέρας της- είχε
προχωρήσει σε ασελγείς χειρονομίες, προτάσεις και πράξεις, την ανάγκαζε να παρακολουθεί ταινίες ερωτικού περιεχομένου
όπου απεικονίζονταν ανήλικοι, ενώ με το
διεστραμμένο του μυαλό τής ζητούσε να
κάνουν αναπαράσταση... Μάλιστα, όπως η
ίδια αναφέρει στη μήνυσή της, γινόταν παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας με
το σώμα και το πρόσωπο της κοπέλας, ενώ
κατά τις νυχτερινές του επισκέψεις στο δωμάτιό της τελούνταν γενετήσιες πράξεις
ενάντια στη θέλησή της. Ο 60χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές στις 10
Απριλίου έπειτα από έφοδο στο σπίτι του,
όπου εντόπισαν πορνογραφικό υλικό ανη-

λίκων. Οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών
Αρχών αρνούμενος τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους.
«Σε ηλικία 12 ετών μού επέβαλε να παρακολουθώ δυο ή τρία βίντεο μεγάλης διάρκειας με πορνογραφικό υλικό και ο ίδιος
κατά τον χρόνο αυτό απασχολούσε τη θεία
μου ώστε να μη γίνουν αντιληπτές οι δράσεις του. Κατόπιν επέστρεφε στο δωμάτιο
προκειμένου να συζητήσουμε αυτά που είχα παρακολουθήσει και μου παρέδιδε ερωτικό βοήθημα και απαιτούσε να του δείξω
αυτά που έμαθα».
Όπως η ίδια αποκαλύπτει στη μήνυσή της,
σε ηλικία 13 ετών τη βίασε: «Ενώ εγώ κοιμόμουν, εισήλθε στο δωμάτιό μου και θυμάμαι να ξυπνάω από τον πόνο χωρίς το
παντελόνι της πιτζάμας μου και το εσώρουχό μου. Δεν σταμάτησα να αντιδρώ και να
προσπαθώ να τον απωθήσω, αλλά με τραβούσε πίσω στο κρεβάτι και με καθήλωνε
στην προηγούμενη θέση, κρατώντας με δυνατά με το άλλο του χέρι χωρίς να έχω τη
σωματική δύναμη να μετακινηθώ. Κάποια
στιγμή σταμάτησε και επέστρεψε στο δωμάτιό του».

Σύμφωνα με τη δικογραφία,
η 28χρονη σήμερα κοπέλα
κακοποιούνταν σεξουαλικά
από την ηλικία των 9 ετών
και μέχρι τα 19 της χρόνια

EΛΛΑΔΑ
Θάνατος «σεφ»
με μεγάλη...
δόση μυστηρίου

Πολλά ερωτήματα, τα περισσότερα εκ
των οποίων θα απαντηθούν από τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης,
υπάρχουν γύρω από τον θάνατο ενός
31χρονου Ρουμάνου σε πολυτελή κατοικία στη Βούλα το βράδυ της Τρίτης.
Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει στο
Τμήμα Ασφαλείας Βάρης - Βούλας Βουλιαγμένης ο 48χρονος Ελληνοαμερικανός ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο οποίος
συνελήφθη, τον επισκέφτηκε για να μαγειρέψει (τον χαρακτηρίζει «σεφ») και ο
ίδιος μαζί με έναν φίλο του πήγαν αρχικά
στο γκαράζ για να δουν κάτι σε ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια γυμνάζονταν
χωρίς να έχουν οπτική επαφή με τον θανόντα. Επίσης, σύμφωνα πάντα με την
κατάθεση του 48χρονου, κατά τη διάρκεια της άθλησής του αντιλήφθηκε τον
θανόντα να μεταβαίνει στην τουαλέτα για
περίπου δέκα λεπτά και έπειτα από λίγο
να βρίσκεται σε ημιλιπόθυμη κατάσταση,
ενώ προτού φτάσει το ΕΚΑΒ εξέπνευσε.
Ο βασικός λόγος που συνελήφθη ο
Ελληνοαμερικανός ήταν επειδή στο σπίτι του βρέθηκαν χρησιμοποιημένα και
«καθαρά» σύνεργα χρήσης ναρκωτικών,
μικροποσότητα κάνναβης, υπνωτικά χάπια, που κατείχε παράνομα, και ένα φιαλίδιο με αναβολικό σκεύασμα. Μάλιστα,
ο 48χρονος είναι σεσημασμένος τόσο
στη χώρα μας όσο και στις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής, όπου το 2006 είχε
καταδικαστεί και σε φυλάκιση. Αυτό που
θέλουν να διακριβώσουν οι αστυνομικοί
είναι τι συνέβη προτού ο 31χρονος Ρουμάνος πέσει σχεδόν σε λήθαργο και από
πού προμηθεύτηκε τα ναρκωτικά για τη
χρήση. Επίσης, οι ισχυρισμοί του Ελληνοαμερικανού, ότι τον είχε γνωρίσει πριν
από δυο τρεις εβδομάδες, κρίνονται
αβάσιμοι.
Τέλος, αναζητήσεις γίνονται και για
τον «μυστηριώδη» φίλο του θανόντος
που, όπως φέρεται να υποστήριξε ο ιδιοκτήτης της πολυτελούς κατοικίας, επισκέφτηκε -άγνωστο για ποιο λόγο και
για πόσο- τον 31χρονο Ρουμάνο.
Κώστας Παπαδόπουλος
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Αγώνας δρόμου για συλλογή
τροφίμων εν όψει Πάσχα
Η πανδημία του κορονοϊού, πέρα από τα όποια οικονομικά και ψυχολογικά προβλήματα έχει δημιουργήσει το τελευταίο διάστημα στους πολίτες όλων των
ηλικιών, φαίνεται ότι έχει φέρει στα όριά τους και τα
Κοινωνικά Παντοπωλεία των δήμων της Θεσσαλονίκης.
Από τις δημοτικές Αρχές έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου εν όψει του Πάσχα, ώστε να γεμίσουν με
δωρεές τα ράφια των Κοινωνικών Παντοπωλείων και,
κατ’ επέκταση, να μοιραστούν το συντομότερο δυνατό
τα τρόφιμα σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ώστε κανένα σπιτικό να μη μείνει εξαιτίας του κορονοϊού χωρίς το πασχαλινό τραπέζι.
«Η συνέχιση της πανδημίας με την αναστολή λειτουργίας σχεδόν όλης της οικονομίας -πλην ελαχί-

στων εξαιρέσεων- οδηγεί στη μειωμένη αμοιβή και
στην ανεργία ή στη μη εύρεση εργασίας. Όλος αυτός ο
κόσμος οδηγείται στην αναζήτηση ακόμη και για τα
προς το ζην», δήλωσε στην «Political» ο δήμαρχος
Νεάπολης - Συκεών και πρόεδρος της Επιτροπής της
Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ Σίμος Δανιηλίδης.
Υποστήριξε ότι καθημερινά αρκετοί συμπολίτες μας
«χτυπούν» την πόρτα των δημαρχείων, ζητώντας βοήθεια και στήριξη από τα Κοινωνικά Παντοπωλεία λόγω
των δύσκολων συνθηκών που βιώνουν με την πανδημία. «Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξουν σύντομα οικονομική ανάκαμψη και επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας, ώστε αρκετές χιλιάδες των συμπολιτών μας
σε όλη την Ελλάδα να βρουν εργασία και να έχουν τα
στοιχειώδη», συμπληρώνει.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συνάντηση
Το θέμα του οδικού τουρισμού
ως άμεσης προτεραιότητας για
την Πιερία έθεσε ο βουλευτής
της Ν.Δ. Φώντας Μπαραλιάκος
στην υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, αρμόδια για θέματα τουριστικής εκπαίδευσης
και ειδικών μορφών Τουρισμού,
σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση εν όψει της έναρξης του
τουριστικής περιόδου. Ο κ.
Μπαραλιάκος εξήγησε στην
υφυπουργό πως χρειάζεται
άμεσα ενίσχυση των βόρειων
πυλών εισόδου της χώρας, ειδικότερα την επάνδρωση των τελωνείων με δυναμικό όλων των
ειδικοτήτων με έμφαση το Τελωνείο των Ευζώνων.

Προτεραιότητα
τα έργα της πόλης

Με AstraZeneca
ο Kων. Ζέρβας

Με το εμβόλιο της AstraZeneca
εμβολιάστηκε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Όπως ο ίδιος ανέφερε σε σχετική
ανάρτηση, έσπευσε να το κάνει στο
Τοπικό Ιατρείο Χαριλάου χωρίς κανένα δισταγμό 14 μήνες από τη μέρα
που η πανδημία εισέβαλε στις ζωές
όλων. «Επιστρέφουμε πλέον γρήγορα στην κανονικότητα με τη δύναμη
και την αισιοδοξία των νικητών»,
έγραψε και ευχήθηκε σύντομα να
εμβολιαστούν όλοι για να τελειώνει
αυτή η περιπέτεια.

Τις τελικές εργασίες παράδοσης του
έργου σύνδεσης του αποχετευτικού
δικτύου Δενδροποτάμου με τον Βιολογικό Καθαρισμό της Θεσσαλονίκης παρακολούθησε ο υφυπουργός
Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης. Ο κ. Καλαφάτης σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην προτεραιότητα που θέτουν η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός για τα έργα που αφορούν
στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράλληλα
τόνισε τη σημαντικότητα του έργου
αλλά και το πράσινο αποτύπωμά του.

Τον «ξηλώνει» από το Μουσείο Ολοκαυτώματος
Σε αντικατάσταση του Δρόσου Τσαβλή από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Μη
Κερδοσκοπικής Ένωσης «Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδας» προχωρά ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας μετά
τη μεταξύ τους ρήξη και την ανεξαρτητοποίησή του. Στο

προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο το Σώμα καλείται να επιλέξει τον νέο εκπρόσωπο του δήμου και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι ένας εκ των Πέτρου Λεκάκη, που είναι
ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, και των δύο
εντεταλμένων Δημήτρη Δαγκλή και Ναταλίας Βαρσάμη.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Με Κυρίζογλου
στη δενδροφύτευση

Σε συμβολική φύτευση 75 δέντρων και στην υιοθεσία μιας νησίδας πρασίνου στην οδό Δενδροποτάμου του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης προχώρησαν αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης. Η φύτευση των δέντρων έγινε στο πλαίσιο των εορταστικών
εκδηλώσεων για την 75η επέτειο από την ίδρυση
των Ηνωμένων Εθνών. Στην περιβαλλοντική δράση
έδωσε το «παρών» και ο δήμαρχος Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος συνεχάρη την ΕΛ.ΑΣ. για την ευαισθησία και την υιοθεσία της νησίδας.

Στο επίκεντρο
το παραλιακό μέτωπο
Με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα
συναντήθηκε ο Δημήτρης Κούβελας. Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης
της Ν.Δ. είχε την ευκαιρία να
συζητήσει με τον κ. Τζιτζικώστα
για το έργο ανάπλασης και αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου
της Θεσσαλονίκης από την περιοχή
του Καλοχωρίου μέχρι το Αγγελοχώρι,
που θα φέρει τη σφραγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο περιφερειάρχης παρουσίασε το
συνολικό πρότζεκτ, καθώς και τα στάδια υλοποίησης
και χρηματοδότησής του.

Στην… ατζέντα το «κλάσικο»
Μαθαίνουμε ότι στη συνάντηση του δημάρχου
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα με τον
αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα συζητήθηκε και το ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ
για τα πλέι οφ του πρωταθλήματος. Λίγες ώρες
πριν από το σφύριγμα της έναρξης του αγώνα
ο κ. Πέτσας είπε πως ο ίδιος είναι φίλαθλος
της ΑΕΚ, ενώ μεταξύ των δύο «αιωνίων» της
Θεσσαλονίκης εξέφρασε την προτίμησή του
για νίκη προς τον «Δικέφαλο του Βορρά».
Ίσως επειδή γνωρίζει και την «ασπρόμαυρη»
αγάπη του δημάρχου.

Το «ευχαριστώ»
της ΠΑΣΚΚΕΔΙ στον Πάνα

Ευχαριστήρια επιστολή έστειλε το Πανελλήνιο
Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών
Εστίασης και Διασκέδασης στον βουλευτή Χαλκιδικής Απόστολο Πάνα. Το Δ.Σ. του σωματείου
αναγνωρίζει ότι ο Απόστολος Πάνας είναι από
τους λίγους πολιτικούς που πραγματικά έσκυψαν
πάνω από τα προβλήματα του κλάδου τους και,
όπως αναφέρει, αισθάνθηκε την υποχρέωση να
τον ευχαριστήσει επισήμως για τη στήριξή του.
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Χαστούκι Μπάιντεν σε…
Ταγίπ μέσω Αρμενίων

Η

24η Απριλίου 1915 είναι ανεξίτηλα
χαραγμένη στην ιστορική μνήμη
του αρμενικού λαού, αλλά και όσων
ανθρώπων σέβονται το δικαίωμα
της ζωής και της ελευθερίας, ανεξαρτήτως
φυλής, εθνικότητας και θρησκεύματος. Εκείνη τη μέρα, η ηγεσία της Αρμενικής Κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη συλλαμβάνεται
από το καθεστώς του σουλτάνου Μωάμεθ Ε’
και φυλακίζεται, την ώρα που εκατοντάδες
Αρμένιοι της Πόλης απαγχονίζονται, με μοναδικό τους «φταίξιμο» την καταγωγή τους.
Την ίδια εποχή βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη κι άλλοι ανηλεείς διωγμοί, που κλιμακώθηκαν σε Γενοκτονίες, όπως των Ελλήνων του
Πόντου αλλά και των Ασσυρίων (Χριστιανοί
που είχαν ασπαστεί τον Νεστοριανισμό).
Μαρτυρίες και φωτογραφίες από το μακελειό των Αρμενίων προκαλούν σοκ σε όποιον
τις πρωτοδεί και πρωτοδιαβάσει. Από την
πρώτη μέρα, τα γυναικόπαιδα συνελήφθησαν,
βιάστηκαν, παλουκώθηκαν και σταυρώθηκαν.
Τα μισητά «αμελέ ταμπουρού», τα τουρκικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης, που ένιωσαν καλά στο πετσί τους και οι Έλληνες της Μικράς
Ασίας λίγα χρόνια αργότερα, οι κολάσεις τις
οποίες στη συνέχεια οι ναζί αντέγραψαν με

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Άουσβιτς, Νταχάου, Μαουτχάουζεν κ.λπ., γέμισαν με ανθρώπινες ψυχές που «εγκλημάτησαν» επειδή γεννήθηκαν Αρμένιοι, δηλαδή
Χριστιανοί.
Από τότε έως και σήμερα, η Τουρκία καταβάλλει συνεχείς, αδίστακτες προσπάθειες να
«πείσει» την ανθρωπότητα ότι η Γενοκτονία
των Αρμενίων… δεν ήταν και τίποτα σοβαρό
και πάντως όχι τόσο μεγάλο, ώστε να γίνεται
θέμα. Ωστόσο, ο ανυποχώρητος αγώνας όσων
Αρμενίων επιβίωσαν από τη Γενοκτονία
(όπως η 14χρονη Ορόρα), αλλά και άλλων λαών οι οποίοι γνώρισαν την τουρκική βαρβαρότητα (όπως οι Έλληνες του Πόντου και της
Μικράς Ασίας) δεν άφησε το έγκλημα αυτό να
σβήσει.
Όσο περνούσαν τα χρόνια, η -μικρή, αρχικά- πίεση αυξανόταν.
Η Τουρκία αναγκάστηκε κάποια στιγμή να
παραδεχθεί ότι σκοτώθηκαν πολλοί Αρμένιοι

(τους περιορίζει σε 600.000-800.000, ενώ άλλες ανεξάρτητες πηγές μιλούν για 1,5 εκατομμύριο νεκρούς), επιστρατεύοντας αστείες δικαιολογίες, όπως ότι οι Αρμένιοι βοηθούσαν
τους Ρώσους να επιτεθούν στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία κ.λπ.). Σύμμαχοι των Τούρκων,
όπως οι Γερμανοί, έφτασαν μόλις το 1998 να
μιλήσουν για Γενοκτονία των Αρμενίων, ενώ ο
Λευκός Οίκος πάντα ενοχλείτο όταν η Γερουσία μιλούσε για το ειδεχθές έγκλημα. Ο Τζο
Μπάιντεν βάζει τέλος σε αυτήν την παραχάραξη της πραγματικότητας.

Αναγνωρίζει τη Γενοκτονία,
κάτι που η αμερικανική
Γερουσία έχει ήδη κάνει,
αλλά χρειάζεται και
η προεδρική υπογραφή.
Βάζει, έτσι, τέλος στην
παραχάραξη της Ιστορίας!

Θ

ΕΜΑ

Πανικός
στην Τουρκία

Η ανησυχία έγινε πανικός στην
Άγκυρα, όταν η εκπρόσωπος Τύπου του Αμερικανού προέδρου,
Τζεν Ψάκι, υπονόησε ότι αύριο,
Σάββατο, ο Τζο Μπάιντεν θα αναγνωρίσει επισήμως τη Γενοκτονία
των Αρμενίων, ολοκληρώνοντας
θεσμικά την αναγνώριση εκ μέρους των ΗΠΑ μίας από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες της νεότερης Ιστορίας του ανθρώπου.
Τον Δεκέμβριο του 2019, με πρωτοβουλία των γερουσιαστών Ρόμπερτ Μενέντεζ και Τεντ Κρουζ, είχε ομόφωνα αναγνωρίσει τη Γενοκτονία η Αμερικανική Γερουσία,
θέτοντας, έτσι, τέλος σε μια πολιτική πιέσεων από τον Λευκό Οίκο,
ώστε να μην υπάρξει η αναγνώριση μίας ακόμα κατάμαυρης κηλίδας στην ιστορία των Τούρκων.
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Κόβουν την ανάσα
διαμάντια, πίνακες και
κάστρα των Ουίνδσορ

Η

βρετανική Μοναρχία δεν είναι μόνο πολιτειακή εξαίρεση σε έναν κόσμο που
αφήνει πίσω του τους βασιλιάδες, καθώς
όλο και περισσότερο αναθέτει την τύχη
του σε εκλεγμένους. Είναι και οικονομική εξαίρεση.
Γιατί, όσο πλούσιος κι αν γίνει ένας ηγέτης ή ένας
βασιλιάς, ακόμα και στον αραβικό κόσμο της εποχής
κατά την οποία το πετρέλαιο ήταν απαραίτητο, ποτέ,
μα ποτέ δεν θα μπορέσει να πλησιάσει το οικονομικό
μέγεθος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.
Τα σκόρπια στοιχεία που έχουν κατά καιρούς δει το
φως της δημοσιότητας δεν είναι αρκετά για να προσδιορίσουν, έστω κατά προσέγγιση, το μέγεθος του οικονομικού κύκλου των Ουίνδσορ. Ξέρουμε, πάντως, ότι
η βασιλική οικογένεια είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης
γης στη χώρα. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της περιουσίας
της είναι από κάθε άποψη ανεκτίμητο. Πώς να εκτιμήσει κάποιος την τεράστια συλλογή κοσμημάτων η κτήση των οποίων χάνεται στους αιώνες; Πώς να εκτιμήσει
τους περίπου 7.000 πίνακες ζωγραφικής που διαθέτει
η οικογένεια; Τα περίπου 700 σχέδια διά χειρός Λεονάρντο ντα Βίντσι πόσο κάνουν; Ποιος θα αποφανθεί
αυθεντικά για την αξία των περίπου 23.000 πολύτιμων
πετρών που βρίσκονται πάνω σε βασιλικά στέμματα της

Οριστικό «Όχι» των ΗΠΑ στην Τουρκία
για τα F-35 - Αντίποινα για τους S-400
Τελειωμό δεν έχουν τα «καψόνια» των
ΗΠΑ στην Τουρκία. Μετά την αναμενόμενη αναγνώριση εκ μέρους του Τζο Μπάιντεν της Γενοκτονίας των Αρμενίων, η Ουάσιγκτον χθες απέκλεισε την Άγκυρα από
το πρόγραμμα συμπαραγωγής των μαχητικών αεροσκαφών F-35.
Ο λόγος είναι γνωστός και οι ΗΠΑ τον
αναφέρουν χωρίς περιστροφές: Αντίποινα για την παραλαβή των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 εκ μέρους
της Τουρκίας. Το καθεστώς Ερντογάν είχε
προσπαθήσει να «τα βρει» με τις ΗΠΑ,
διαβεβαιώνοντας τη νέα κυβέρνηση
Μπάιντεν ότι παρέλαβε μεν τους ρωσικούς S-400, αλλά δεν πρόκειται να τους
εγκαταστήσει.
Παρ’ όλα αυτά, η Ουάσιγκτον παρέμεινε

ανένδοτη: Αντίποινα λόγω της «παραλαβής» των ρωσικών συστημάτων. Η εξέλιξη
προκαλεί μείζον πρόβλημα στους αμυντικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας, που
ανέμενε 100 αεροσκάφη F-35 τα επόμενα
20 χρόνια. Τώρα πρέπει να βρει άλλες λύσεις, χωρίς να απομακρυνθεί περισσότερο από τις ΗΠΑ, ενώ θα αντιμετωπίσει
προβλήματα και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

οικογένειας; Ποιος μπορεί να γνωρίζει το σύνολο των
χρηματοοικονομικών και real estate συναλλαγών που
πραγματοποιούνται καθημερινά ανά τον κόσμο με βασιλική εντολή;
Τα λειτουργικά έξοδα της βασιλικής οικογένειας αγγίζουν τα 90 εκατομμύρια ετησίως και καλύπτονται από
τη δημόσια επιχορήγηση. Ωστόσο, οι νεότερες γενιές
της έχουν αναλάβει τις δικές τους υποχρεώσεις για αύξηση της βασιλικής περιουσίας. Ο πρίγκιπας Κάρολος
λέγεται ότι αυξάνει την προσωπική του περιουσία περίπου κατά 3% ετησίως και σήμερα αυτή υπολογίζεται
από κάποιους περίπου στα 120 εκατ. βρετανικές λίρες
(γύρω στα 150 εκατ. ευρώ) και από άλλους έως και 300
εκατ. ευρώ, ενώ του ανήκει και το Δουκάτο της Κορνουάλης, με αξία άνω του 1 δισ. ευρώ. Κοινή είναι η πεποίθηση, πάντως, ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας των Ουίνδσορ παραμένει μακριά από τη δημόσια
θέα, άρα είναι ανεκτίμητο…

Ινδονησία: Το πλήρωμα του
υποβρυχίου έχει οξυγόνο έως αύριο
Στο αποκορύφωμά της έχει φτάσει η αγωνία για την τύχη των 53
μελών του στρατιωτικού υποβρυχίου της Ινδονησίας, η τύχη του
οποίου αγνοείται εδώ και δύο μέρες, αφού δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει την παρουσία του στην καθιερωμένη επικοινωνία που
έπρεπε να έχει με τη βάση του, ενώ μετείχε σε στρατιωτική άσκηση. Το υποβρύχιο έδωσε σημεία ζωής για τελευταία φορά όταν
βρισκόταν περίπου 100 χλμ. μακριά από τις ακτές του Μπαλί.
Έκτοτε αγνοείται η τύχη του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που οι Αρχές έχουν για το συγκεκριμένο
σκάφος, τα 53 μέλη του έχουν οξυγόνο έως αύριο. Μια πετρελαιοκηλίδα που εμφανίστηκε στη επιφάνεια, κοντά στο σημείο όπου
έπρεπε να βρίσκεται το υποβρύχιο, ερμηνεύεται είτε ως προσπάθεια του πληρώματος να γνωστοποιήσει τη θέση του είτε ως ένδειξη διαρροής καυσίμων. Ο βυθός στην περιοχή φτάνει τα 700 μέτρα
βάθος και, αν το υποβρύχιο βρέθηκε εκεί, θα έχει διαλυθεί, γιατί
δεν αντέχει τόση πίεση.

P
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Πέντε μέτραανάσα για
επιχειρήσεις,
εργαζομένους

E

να νέο πλέγμα φορολογικών
και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων για εργαζομένους και επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα, η προκαταβολή φόρου για
τους ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς
κριτήριο πτώσης τζίρου μειώνεται στο
55% για φέτος και εφεξής.
Παράλληλα, μειώνεται σε μόνιμη βάση
από το 2022 (φορολογικό έτος 2021) ο
συντελεστής φόρου όλων των νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων από το
24% στο 22%.
Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε πέρυσι
η μεγάλη μείωση στον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα από το 22% στο 9%, ενώ τα φετινά
κέρδη των επιχειρήσεων θα φορολογηθούν με συντελεστή 22% από 24% που
ίσχυε. Επίσης, επεκτείνονται και το 2022
τα προσωρινά μέτρα της μείωσης των
ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης για τον ιδιωτικό τομέα. Επιπρόσθετα, επεκτείνεται η αναστολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
στον ιδιωτικό τομέα και το 2022.
Το δημοσιονομικό κόστος από τις μειώσεις στην προκαταβολή φόρου και στον

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

φορολογικό συντελεστή φτάνει τα 900
εκατ. ευρώ φέτος και περιορίζεται στα
200 εκατ. ευρώ για καθένα από τα επόμενα έτη, ενώ η παράταση των μειωμένων
ασφαλιστικών εισφορών και η αναστολή
της εισφοράς αλληλεγγύης θα κοστίσουν
στον προϋπολογισμό 1,6 δισ. ευρώ το
2022.

Το μήνυμα Μητσοτάκη
«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι σταθερή της προτεραιότητα είναι η μείωση
της φορολογίας πριν, κατά τη διάρκεια
αλλά και μετά την πανδημία. Και πρώτο
μέλημά μας μετά την καταπολέμηση της
υγειονομικής κρίσης είναι η ταχεία ανάκαμψη της οικονομίας και για αυτό τον
σκοπό ανακοινώνουμε πέντε μέτρα, τα
οποία θα αποτελέσουν τη βάση, το θεμέλιο για την αποφασιστική επάνοδο. Και θα
δώσουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις
που σημείωσαν ζημίες μέσα στην πανδημία να μπορέσουν να γυρίσουν και πάλι
σε θετικό πρόσημο. Παράλληλα, αποτε-

λούν μέτρα που θα παράσχουν ρευστότητα στην οικονομία και θα αυξήσουν σημαντικά τις προοπτικές μιας δυναμικής
ανάκαμψης αλλά και προσέλκυσης επενδύσεων», δήλωσε ο πρωθυπουργός.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε ότι
πρόκειται για πέντε μέτρα-γέφυρα προς τη
μετα-κορονοϊό εποχή, μέσω των οποίων
παρέχεται πρόσθετη σημαντική στήριξη σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε αυτές
να ανασυνταχθούν μετά τη δοκιμασία της
πανδημίας και να τονωθεί η ρευστότητά

τους. Παράλληλα, πρόκειται για μέτρα-καταλύτες για την οικονομική ανάπτυξη και
την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Στο 22% από 24% ο συντελεστής
φορολόγησης - Επέκταση αναστολής
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης Μείωση ασφαλιστικών εισφορών
κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες

Μόνιμο «κούρεμα» στην προκαταβολή φόρου - Στο 55% από 100%
Δραστική και μόνιμη είναι η μείωση της προκαταβολής
φόρου που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Συγκεκριμένα,
μειώνεται από φέτος σε μόνιμη βάση για όλα τα φυσικά
πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα η
προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%. Επίσης, μειώνεται σε μόνιμη βάση για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές
οντότητες η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% από
το 2022. Ειδικά για φέτος αυτή μειώνεται ακόμη περισσότερο, στο 70%.

Παραδείγματα
* Επιχείρηση-νομικό πρόσωπο που θα εμφανίσει για
πρώτη φορά 10.000 ευρώ κέρδη το φορολογικό έτος 2021
θα πλήρωνε το 2022 φόρο 24% και επιπλέον προκαταβολή
φόρου 24%, δηλαδή συνολική επιβάρυνση 48% ή 4.800 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα πληρώσει φόρο 22% και προκαταβολή φόρου 17,6% (22%*80%), δηλαδή συνολική επιβάρυνση 39,6% ή 3.960 ευρώ. Συνεπώς, το όφελος για την
επιχείρηση ανέρχεται σε 840 ευρώ.

* Φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και εμφανίζει για πρώτη φορά καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ θα πλήρωνε φόρο 900 ευρώ (9%) και
προκαταβολή φόρου άλλα 900 ευρώ (9%), δηλαδή σύνολο 1.800 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα πληρώσει φόρο
900 ευρώ (9%) και προκαταβολή φόρου 495 ευρώ
(9%*55%), σύνολο 1.395 ευρώ. Συνεπώς, το όφελος για
το φυσικό πρόσωπο ανέρχεται στα 405 ευρώ.
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Επιταγές Μαΐου: Αναστολή
πληρωμής για 60 μέρες

Την αναστολή πληρωμής των επιταγών που λήγουν τον Μάιο για 60 μέρες προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών
στη Βουλή. Έτσι, αναστέλλονται οι πληρωμές
από 1/5/2021 έως 31/5/2021 για τους Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας των επιχειρήσεων
που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά
τους είτε έχουν πληγεί από την πανδημία. Οι
προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
οφειλομένων από τις επιταγές αναστέλλονται
κατά 60 μέρες από την ημερομηνία που αναγράφεται σε κάθε αξιόγραφο, σύμφωνα με τα
ειδικώς οριζόμενα. Ταυτόχρονα, παρατείνονται
έως 31/08/2021 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου
προς καταβολή (χρεωστικές) - πρόκειται για
οφειλές που λήγουν ή έληξαν από 1/4/2021 έως
30/4/2021. Επιπλέον, δεν καταχωρείται στον
«Τειρεσία» η επιταγή που έληξε και δεν εξαργυρώθηκε.

Παράταση προθεσμίας για ένταξη
ΜμΕ σε επιδότηση δόσεων

Παρατείνεται μέχρι τις 9 Ιουνίου 2021 η προθεσμία υποβολής πρότασης για ένταξη στη δράση
«Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων» έπειτα από
απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πρόκειται για τον β’ κύκλο της δράσης και
στόχος του υπουργείου είναι η ένταξη όσο γίνεται
περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο
πρόγραμμα επιδότησης των μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων για τα δάνεια που έχουν συνάψει. Σημειώνεται ότι το χρονικό όριο για τη δράση, που ενισχύει τις επιχειρήσεις καλύπτοντας
τους τόκους επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεων για περίοδο τριών μηνών, εκπνέει στις
7 Μαΐου, αλλά το υπουργείο θα ανακοινώσει προσεχώς την παράταση έως τις 9 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση
www.ependyseis.gr/mis.

Φορομπόνους έως
6.400 € με το Εξοικονομώ

E

κπτωση φόρου έως 6.400
ευρώ με ανώτατο όριο
αναγνώρισης δαπανών με
τιμολόγια έως 16.000 ευρώ προβλέπει η Κοινή Υπουργική
Απόφαση για όσους ενταχθούν στο
πρόγραμμα ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης ακινήτων του Προγράμματος Εξοικονομώ - Αυτονομώ.
Όπως ορίζεται σχετικά, επιδοτούνται οι δαπάνες για εργασίες (όχι για
αγορά υλικών) που έγιναν ή θα γίνουν
κατά την περίοδο από 1/1/2020 έως
31/12/2022.
Η έκπτωση θα κατανέμεται ισόποσα σε περίοδο τεσσάρων ετών και θα
ανέρχεται σε ποσοστό 40% του ύψους
των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο
όριο τις 16.000 ευρώ για τα έτη 2020,
2021 και 2022. Οι δαπάνες αναγνωρίζονται με βάση τα τιμολόγια και εξοφλούνται μόνο ηλεκτρονικά (χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες
κάρτες και e-banking). Επιπλέον, το
μέτρο καλύπτει κτίρια που δεν έχουν
ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε
πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων ή
άλλα προγράμματα ή δράσεις επιχορήγησης.
Δικαιούχοι της έκπτωσης είναι φυσικά πρόσωπα με δικαίωμα πλήρους

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

κυριότητας ή επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας, εφόσον χρησιμοποιούν το
ακίνητο. Αν οι δαπάνες αφορούν σε
κοινόχρηστους χώρους κτιρίου, ο
διαχειριστής της πολυκατοικίας/συγκροτήματος ιδιοκτησιών εξοφλεί
ηλεκτρονικά τις δαπάνες και αυτές
λαμβάνονται υπόψη για τους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά
συνιδιοκτησίας τους, με βάση σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται από
τον διαχειριστή.
Το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης καλύπτει τις εξής επιλέξιμες δαπάνες: τοποθέτηση θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων,
υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων, εγκατάσταση ή
αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης (μαζί με την υποδομή),
εγκατάσταση αυτόματου ελέγχου της
λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης, εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύ-

ματος (με ενεργειακό συμψηφισμό),
καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών
συσσωρευτών (μπαταρίες), όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα, εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση
ΑΠΕ, εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας και αναβάθμιση φωτισμού
των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.
Τέλος, οι επιλέξιμες δαπάνες αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης είναι οι εξής: τοποθέτηση ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικής ή υδραυλικής εγκατάστασης, συντήρηση ή
επισκευή στέγης, τοιχοποιία και
ελαιοχρωματισμοί, τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, αναβάθμιση
ανελκυστήρα, πρίζα επαναφόρτισης
ηλεκτροκίνητων οχημάτων και αλλαγή ή επισκευή δαπέδου.

Έως 16.000 ευρώ το
ανώτατο όριο αναγνώρισης
δαπανών με τιμολόγια μόνο
για εργασίες - Τι καλύπτει
το πρόγραμμα - Ποιοι
είναι οι δικαιούχοι

P

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

26

OLITICAL

B

USINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Υποβρύχιο καλώδιο για το μεγαλύτερο αιολικό
πάρκο στην Ελλάδα θα κατασκευάσει η Hellenic Cables

Η

Hellenic Cables, σε συνεργασία με την Asso.subsea
Ltd, επιλέχθηκε από την Τέρνα Ενεργειακή, ύστερα
από διεθνή διαγωνισμό, για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την προμήθεια και την εγκατάσταση υποβρύχιου καλωδιακού συστήματος 150 kV, το οποίο θα συνδέει το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο «Kafireas ΙΙ», ισχύος 330 MW, με το ηπειρωτικό δίκτυο της Ελλάδας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,
το αιολικό πάρκο «Kafireas ΙΙ», το οποίο βρίσκεται στο νοτιότερο τμήμα της Εύβοιας, θα συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας στον υποσταθμό 150 kV του ΑΔΜΗΕ στο Λαύριο. Το Καλωδιακό Σύστημα Διασύνδεσης περιλαμβάνει περίπου 70 χλμ. σύνθετου τριπολικού υποβρύχιου καλωδίου 150 kV,
καθώς και 11 χλμ. υπόγειων μονοπολικών χερσαίων καλωδίων
150 kV, μαζί με όλα τα παρελκόμενα εξαρτήματα, συνδέσμους
και τερματισμούς, απαραίτητα για την ολοκλήρωση του συστήματος. Η παραγωγή των καλωδίων πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα και η υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της προστασίας του υποβρύχιου καλωδίου,
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2022.

Affidea: Νέο Διαγνωστικό
Κέντρο στον Άλιμο
Με ένα νέο Διαγνωστικό Κέντρο συνεχίζεται η
επέκταση του δικτύου της Affidea στην Αττική που
ξεκίνησε να λειτουργεί εντός του Απριλίου σε ένα
περιβάλλον λειτουργικό με έμπειρους και καταξιωμένους ιατρούς στο είδος τους και με χρήση ιατρικού εξοπλισμού με τεχνολογία αιχμής, προκειμένου
να προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας και πλήρως
προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας σε όλους. Το κομβικό σημείο στο οποίο βρίσκεται το Κέντρο της Affidea
στον Άλιμο θα μπορεί να εξυπηρετήσει τους κατοίκους των γύρω περιοχών, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία στα αποτελέσματα και την άρτια εξυπηρέτηση, αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

My market: Υποστηρίζουν
το έργο του Make-A-Wish

Space Hellas: Τριπλή βράβευση στα «Cisco Partners Awards 2021»
Mε τις σημαντικές διακρίσεις «Technology Excellence:
Security», «Technology Excellence: Service Provider»
και «Technology Excellence: Networking & Cloud» βραβεύτηκε η Space Hellas στα «Cisco Partners Awards
2021», τον ετήσιο θεσμό βράβευσης που έχει καθιερώσει η Cisco για τους συνεργάτες της από την Ελλάδα, την
Κύπρο και τη Μάλτα. Η Space Hellas βραβεύτηκε στους
συγκεκριμένους τεχνολογικούς τομείς για την υψηλή
τεχνογνωσία και την καινοτομία της στις λύσεις Cisco,
τις επιδόσεις αλλά και τα αποτελέσματα που είχε το
2020. «Ευχαριστούμε θερμά τους πελάτες μας για την
εμπιστοσύνη τους σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, κατά την
οποία δοκιμάστηκαν σκληρά οι δυνάμεις και οι αντοχές
όλων μας», δήλωσε ο δρ Ιωάννης Μερτζάνης, διευθύνων
σύμβουλος της Space Hellas.

ΔΕΗ: Β’ φάση ΣΔΙΤ 870 εκατ. ευρώ για τις οπτικές ίνες
Ολοκληρώθηκε επίσημα η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου με
τους ενδιαφερομένους για το μεγαλύτερο ΣΔΙΤ της χώρας, προϋπολογισμού 870 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε μεγάλο κομμάτι της ελληνικής περιφέρειας που δεν καλύπτεται από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.
Αναμένεται η τελική προκήρυξη του διαγωνισμού, προκειμένου τα
εννέα σχήματα που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να υποβάλουν τις δεσμευτικές τους προσφορές. Στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου συμμετείχαν εννέα αρχικά ενδιαφερόμενοι. Πρόκειται για
τους: ΟΤΕ, Vodafone, Wind, ΔΕΗ, Grid Telecom (θυγατρική του ΑΔΜΗΕ), ΑΒΑΞ, κ/ξ Μυτιληναίος - ΜΕΤΚΑ EGNLTD, Intrakat και
ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Τα My market στηρίζουν έμπρακτα το έργο του
Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή) Ελλάδος και φέτος το Πάσχα διαθέτουν σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη τη χώρα και στο e-shop πασχαλινές
λαμπάδες που έχουν δημιουργήσει οι εθελοντές
του Make-A-Wish. Όλα τα έσοδα από την πώληση
των λαμπάδων θα διατεθούν για να ενισχύσουν το
έργο του φορέα, υλοποιώντας ευχές παιδιών που
χρειάζονται τη σωματική και τη συναισθηματική
δύναμη για να αντιμετωπίσουν μια πολύ σοβαρή
ασθένεια.

Μινέττα Ασφαλιστική: Αύξηση 30%
του Δείκτη Φερεγγυότητας
H Mινέττα Ασφαλιστική πέτυχε σημαντική αύξηση, άνω του 30%, του Δείκτη Κάλυψης Κεφαλαιακής
Απαίτησης Φερεγγυότητας, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 159,3% για το 2020. Συγκεκριμένα, κατά τη
διάρκεια του 2020 η εταιρεία κατάφερε να πετύχει
αύξηση στην παραγωγή της Υγείας και των Γενικών
Κλάδων και να διατηρήσει το χαρτοφυλάκιό της στον
Κλάδο Αυτοκινήτου. Παράλληλα, ανταποκρίθηκε με
επιτυχία στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της
αγοράς, που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, συνεχίζοντας να προσφέρει άριστη και
έγκαιρη εξυπηρέτηση στους ασφαλισμένους και στο
δίκτυο των συνεργατών της.

Eurolife: Νέα υπηρεσία άμεσης
αποζημίωσης σε ζημιές κατοικιών
Μια νέα πρωτοβουλία εγκαινιάζει η Eurolife FFH,
με σκοπό να βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στους
ασφαλισμένους της τη στιγμή που θα τη χρειαστούν. Η εταιρεία έθεσε σε εφαρμογή τη νέα
υπηρεσία άμεσης αποζημίωσης σε ζημιές κατοικιών, για τις οποίες το κόστος αποκατάστασης δεν
ξεπερνά το ποσό των 3.000 ευρώ. Η διευκόλυνση
των ασφαλισμένων της και η αναβάθμιση της εμπειρίας τους αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα
της Eurolife FFH, η οποία επιδιώκει τη διαρκή
εξέλιξη και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Τη στήριξη της εγχώριας
κλωστοϋφαντουργίας
ζητά ο πρόεδρος του ΣΕΒΚ

ΚΡΙ ΚΡΙ: Αύξηση κερδών
και τζίρου για το σύνολο του 2020

Online Supermarket: Με ρυθμό
ανάπτυξης +282% το α’ τρίμηνο

Τ

η στήριξη της εγχώριας κλωστοϋφαντουργίας που
υπέστη, τα τελευταία χρόνια, σοβαρά πλήγματα
(παγκοσμιοποίηση, χρηματοπιστωτική κρίση,
πανδημία) ζητά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών, Ελευθέριος Κούρταλης.
Σύμφωνα με τον κ. Κούρταλη, κατά το 2020 οι επιχειρήσεις του κλάδου δοκιμάστηκαν σημαντικά, με μείωση των
πωλήσεών τους στην εγχώρια αγορά (χονδρικής γύρω
στο 30% και λιανικής γύρω στο 20%), αλλά και κάμψη των
εισαγωγών και των εξαγωγών τους γύρω στο 20%. «Είναι
γεγονός ότι με τις διαδοχικές επιστρεπτέες προκαταβολές και τις αναστολές πληρωμής οφειλών περιορίστηκαν
οι απώλειες των μικρών και μεσαίων κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων και διατηρήθηκαν και οι θέσεις απασχόλησης που κινδύνεψαν λόγω της κρίσης. Δυστυχώς,
όμως, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου μας
εξαιρέθηκαν των παραπάνω στηρίξεων της Πολιτείας,
λόγω του χαρακτηρισμού τους, ως “προβληματικών”, παρόλο που συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι σήμερα», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΕΒΚ.

Hell Energy: Δύο νέες γεύσεις
Energy Coffee στην Ελλάδα
Το Hell Energy παρουσιάζει δύο νέες γεύσεις για τους
λάτρεις του καφέ. Ο λόγος για το Energy Coffee Coconut, το οποίο είναι ιδανικό για άτομα που παρουσιάζουν δυσανεξία ή ευαισθησία στη λακτόζη, και το
Energy Coffee Double Espresso, το οποίο θα αγαπηθεί
ιδιαίτερα από εκείνους που λατρεύουν την έντονη
γεύση καφέ. Τα νέα προϊόντα κυκλοφορούν σε κουτάκια των 250 ml, χωρίς συντηρητικά, και είναι φτιαγμένα με υψηλής ποιότητας συστατικά, προσφέροντας μια
μοναδική εμπειρία καφέ, σε φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες.

Τον εκρηκτικό ρυθμό ανάπτυξης +282% στην
αξία των online αγορών κατέγραψαν τα Online
Supermarket στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του
2021, συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2020, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύει
σήμερα η Convert Group. Στις κατηγορίες που
αυξήθηκαν σε αξία (ευρώ) online αγορών τους
μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο αναδεικνύονται οι εξής: +402% σε ποτά και αναψυκτικά, +366% σε προϊόντα αρτοποιίας, +344% σε
φρέσκα τρόφιμα, +313% σε κατεψυγμένα, +271%
σε συσκευασμένα, +248% σε προϊόντα για κατοικίδια, +239% σε καλλυντικά και είδη περιποίησης, +175% σε χαρτικά και είδη καθαρισμού και
+97% σε προϊόντα περιποίησης και τρόφιμα για
βρέφη και παιδιά. H συμπεριφορά άλλαξε ανεπιστρεπτί με την έκρηξη της υγειονομικής κρίσης
και ήρθε για να μείνει στη ζωή του Έλληνα καταναλωτή, καταλήγει η έρευνα.

Σε λειτουργία το πρώτο
«Coffee Island» στην Ελβετία

Πριν από λίγες ημέρες άνοιξε τις πόρτες του το
πρώτο κατάστημα της αλυσίδας «Coffee Island» στο Υβερντόν της Ελβετίας. Στο νέο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά του
ολοκαίνουργιου και πολυλειτουργικού κέντρου επιχειρήσεων και υπηρεσιών «EXPLORiT
Business & Services», οι ρομποτικές εφαρμογές και η τεχνητή νοημοσύνη απογειώνουν την
εμπειρία του επισκέπτη. Έτσι, δύο «Coffee Island» ρομπότ βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών για να σερβίρουν τον καφέ τους,
οπουδήποτε μέσα στο κέντρο, αλλά και για να
βοηθήσουν στην πιο προσωποποιημένη επιλογή καφέ ή άλλου ροφήματος, ανάλογα με τις
γευστικές προτιμήσεις των επισκεπτών.

Αυξημένα κέρδη και τζίρο για το σύνολο της χρήσης του 2020 κατέγραψε η ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε., σύμφωνα
με τα στοιχεία που ανακοίνωσε. Σύμφωνα με τη
σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 125,98 εκατ. ευρώ της κερδοφορίας για
το 2020 διαμορφώθηκαν ως εξής: Τα μικτά κέρδη
ανήλθαν σε 40,43 εκατ. έναντι 39,10 εκατ. ευρώ το
2019. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε
22,29 εκατ. έναντι 21,12 εκατ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 18,42 εκατ. έναντι 17,57
εκατ. το 2019. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 15,86 εκατ. έναντι 15,02 εκατ. ευρώ το 2019.

Intrasoft: Νέα ευρωπαϊκά έργα
επικοινωνίας για τη SCOPE
Η Scope Communications, το communications
agency του ομίλου Πληροφορικής Intrasoft International, επελέγη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EASA) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) για την υλοποίηση δύο έργων
στους τομείς του δημιουργικού σχεδιασμού, της
εικαστικής στοιχειοθεσίας και της εκπόνησης
στρατηγικού πλάνου επικοινωνίας. Και τα δύο αυτά καινούργια έργα ενισχύουν τη θέση της Intrasoft στην αγορά επικοινωνίας της Ε.Ε., με το rebranding του Τμήματος Επικοινωνίας της υπό το
όνομα SCOPE, ενός inhouse agency που δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας.

ΟΛΘ: Αύξηση 22% στα κέρδη του 2020
Αύξηση 22,1% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη του
ΟΛΘ το 2020 σε σχέση με το προηγούμενο έτος και
διαμορφώθηκαν στα 20,084 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος
εργασιών αυξήθηκε κατά 4%, στα 71,724 εκατ. ευρώ,
και τα EBITDA κατά 3,9%, στα 30,92 εκατ. ευρώ. Στο
1,42 ευρώ ανά μετοχή διαμορφώνεται το μέρισμα
της εταιρείας (1,17 ευρώ πέρυσι). Η διοίκηση της
ΟΛΘ παραμένει θετική για τη συνολική διακίνηση
φορτίων για το σύνολο του 2021, αναμένοντας το
δεύτερο εξάμηνο του έτους να αποφέρει βελτιωμένους όγκους διακίνησης φορτίων, όταν τα αποτελέσματα της πανδημίας αρχίσουν να υποχωρούν.

P
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PORTS

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Στο «61» το… μήνυμα
για Ευρώπη

Βαθμολογία
(31 αγ.)
Ολυμπιακός ..........79
ΠΑΟΚ ....................57
Άρης ......................57
ΑΕΚ........................55
Παναθηναϊκός ......50
Αστέρας Τρ. ..........44

έντε αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος των πλέι οφ της Super League και
η «Political» ανασύρει από τον σκληρό δίσκο
της τη… βάση δεδομένων που προέκυψε από την αγωνιστική της περασμένης Τετάρτης. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε τη
μεγάλη νίκη 1-0 επί του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», η ΑΕΚ ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις 1-1 στο ΟΑΚΑ και ο Ολυμπιακός -στο αδιάφορο βαθμολογικά ματς- επικράτησε 1-0 του Αστέρα
Τρίπολης στο «Γ. Καραϊσκάκης». Στο enter προκύπτει
ο μαγικός αριθμός «61» για τον «δικέφαλο του Βορρά»
και τον Άρη, που ισοβαθμούν στη 2η θέση με 57 βαθμούς και έχουν τον πρώτο λόγο να πάρουν ευρωπαϊκό
εισιτήριο. Αν οι δυο τους κάνουν μία νίκη και μία ισοπαλία στα εναπομείναντα πέντε παιχνίδια, τότε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος περιήλθε σε δεινή θέση μετά το

Π

1-1 στο ΟΑΚΑ μένοντας στους 50 βαθμούς, θα πρέπει
να μαζέψει έντεκα βαθμούς. Με την προϋπόθεση πάντα ότι ΠΑΟΚ και Άρης θα χάσουν από τρία παιχνίδια ο
καθένας. Στο ποδόσφαιρο φυσικά όλα γίνονται, αλλά
με τον νόμο των πιθανοτήτων οι «πράσινοι» δύσκολα
θα το καταφέρουν. Όσο για την ΑΕΚ, και αυτή ψάχνει
δύο νίκες σε πέντε ματς για να φτάσει τους 61 βαθμούς, καθότι τώρα έχει 55 και διατηρεί και αυτή μια
διαφορά ασφαλείας πέντε βαθμών από τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος Παναθηναϊκός κρατούσε τη μοίρα στα

χέρια του κόντρα στην ΑΕΚ, προηγήθηκε με τον Ιωαννίδη στο πρώτο μέρος, όμως στο δεύτερο δεν πέρασε
τη σέντρα και ισοφαρίστηκε από τον Λιβάι Γκαρσία.
Όλα αυτά τα σενάρια, ωστόσο, τελούν υπό την εξής αίρεση: να μην πάρει το Κύπελλο ο ΠΑΣ Γιάννινα. Διότι
αν το κατακτήσει, παίρνει αυτός αυτοδίκαια τη μία από
τις τρεις θέσεις που οδηγούν στο Conference League
της UEFA την προσεχή σεζόν. Στα πρώτα ματς των ημιτελικών, ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός 1-1 και ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-1. Οι επαναληπτικοί στις 27 Απριλίου.

Το πρόγραμμα των υποψηφίων για Ευρώπη:
ΠΑΟΚ: Παναθηναϊκός (εντός), ΑΕΚ (εκτός), Άρης (εντός), Ολυμπιακός (εκτός), Αστέρας Τρ. (εντός)
Άρης: Αστέρας Τρ. (εκτός), Ολυμπιακός (εντός), ΠΑΟΚ (εκτός), Παναθηναϊκός (εντός), ΑΕΚ (εκτός)
ΑΕΚ: Ολυμπιακός (εκτός), ΠΑΟΚ (εντός), Παναθηναϊκός (εκτός), Αστέρας Τρ. (εκτός), Άρης (εντός)
Παναθηναϊκός: ΠΑΟΚ (εκτός), Αστέρας Τρ. (εντός), ΑΕΚ (εντός), Άρης (εκτός), Ολυμπιακός (εντός)
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Αγαπάει το ποδόσφαιρο, μισεί τον… ποδοσφαιριστή

Η

UEFA μπορεί να κατήγαγε μεγαλειώδη νίκη
σε βάρος της European Super League και να
απέκτησε τη συμπάθεια σχεδόν όλου του κόσμου, μια και οι οικονομικά ευδαίμονες ιδιοκτήτες των
δώδεκα μεγάλων ομάδων έκαναν πίσω, αλλά δεν είναι
και κανένας… φιλανθρωπικός οργανισμός. Είναι μια
επιχείρηση δισεκατομμυρίων που αγαπάει ο ποδόσφαιρο, αλλά μισεί τον… ποδοσφαιριστή. Προκειμένου να μη χάσει περισσότερα από 200 εκατ. ευρώ λόγω
της πανδημίας, υποχρέωσε τους ποδοσφαιριστές των
πρωταθλημάτων να παίζουν δίχως σταματημό, Τετάρτη και Κυριακή, για να καλύψουν το χαμένο έδαφος.
Και άσκησαν πίεση οι ιθύνοντες της UEFA στις κυβερνήσεις (!) να ανοίξουν τα γήπεδα, έστω και σε ποσοστό
15% της πληρότητας, στους αγώνες του Euro 2020 το
προσεχές καλοκαίρι (11 Ιουνίου - 11 Ιουλίου). Που σημαίνει ότι οι διεθνείς των μεγάλων ομάδων, που θα παίξουν στα
ημιτελικά σε Champions League και Europa League, δεν θα έχουν ούτε πέντε μέρες ξεκούρασης, γιατί πρέπει να
αρχίσουν προετοιμασία με τις εθνικές τους ομάδες. Η UEFA, όμως, αγνοεί τις διαμαρτυρίες των παικτών, των προπονητών και συνολικά του κόσμου.

SPORTS
«Βόμβα» από
τον πρόεδρο της UEFA

Μια δήλωση του προέδρου της UEFA Αλεξάντερ
Τσέφεριν προκάλεσε πανικό στην Ισπανία.
«Δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει ο ημιτελικός του
Champions League Ρεάλ Μαδρίτης - Τσέλσι».
Μάλιστα, καταφέρθηκε και κατά του προέδρου
της Ρεάλ Φλορεντίνο Πέρεζ, του άτυπου επικεφαλής της European Super League που διαλύθηκε. «Θέλει υπάκουο πρόεδρο στην UEFA»,
είπε χαρακτηριστικά. Ο ισπανικός Τύπος κάνει
λόγο για εκδίκηση του Τσέφεριν.

Χωρίς Έλληνα
διαιτητή το Euro 2020

Ήταν περίπου αναμενόμενο.
Κανένας Έλληνας διαιτητής
δεν θα σφυρίξει στα τελικά του
Euro 2020 το προσεχές καλοκαίρι. Ούτε ο Σιδηρόπουλος
ούτε ο Παπαπέτρου. Επελέγησαν οι εξής: Μπριχ (Γερμανία),
Τσακίρ (Τουρκία), Ντελ Θέρο
Γκράντε (Ισπανία), Έκμπεργκ
(Σουηδία), Γκρίνφιλντ (Ισραήλ),
Χάτεγκαν (Ρουμανία), Κόβακς (Ρουμανία), Καράσεφ (Ρωσία), Κάιπερς (Ολλανδία), Μακέλι (Ολλανδία), Λαόθ (Ισπανία), Όλιβερ (Αγγλία), Τέιλορ
(Αγγλία) Ορσάτο (Ιταλία), Σοάρες Ντίας (Πορτογαλία), Ζίμπερτ (Γερμανία), Τουρπέν (Γαλλία) και
Βίντσιτς (Σλοβενία).

Απαγορεύονται
οι δηλώσεις…

Έχασε, αλλά
έδειξε
την κλάση της!

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που διήρκεσε δυόμισι ώρες, η Μαρία Σάκκαρη έχασε 2-1 σετ από
την Τσέχα Πέτρα Κβίτοβα στο τουρνουά Posche Grand Prix Open της Στουτγκάρδης. Τα σετ: 6-3, 3-6, 6-3.
Ουδείς μπορεί να προσάψει κάτι αρνητικό στη Μαρία, η οποία έπαιξε με ανώτερη αντίπαλο, υποχρεώνοντάς
τη να παραμείνει στα κορτ για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Θα διεκδικήσουν αποζημιώσεις;

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Financial Times», οι Ρεάλ, Γιουβέντους και Μίλαν μπορούν να κάνουν αγωγές για να διεκδικήσουν αποζημιώσεις ή τις ρήτρες... εξόδου των υπόλοιπων εννέα ομάδων που αποχώρησαν από τη European Super
League. Αυτό προβλέπεται στο συμβόλαιο που υπόγραψαν. Οι
αποχωρήσασες είναι οι Ίντερ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Τότεναμ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι,
Άρσεναλ, Λίβερπουλ και Τσέλσι.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ανακοίνωσε ότι κατά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες στο Πεκίνο τον προσεχή Φεβρουάριο
θα απαγορεύονται οι δηλώσεις των αθλητών
με πολιτικό ή κοινωνικό περιεχόμενο... Το απαίτησε και το πέτυχε
η Κίνα υπό τον φόβο
δηλώσεων λόγω της καταπίεσης
των Ουιγούρων στην επαρχία της
Σινγιάνγκ και του περιορισμού των
ελευθεριών στο Χονγκ Κονγκ.

Μια… διαφορετική
αποβολή

Από τα απίστευτα που μπορούν να γίνουν σε
ένα ποδοσφαιρικό ματς. Στο παιχνίδι Μακαρά Ορένσε στον Ισημερινό ο διαιτητής απέβαλε τον
τερματοφύλακα των γηπεδούχων Χόρχε Πουκέτα, επειδή ένα τέταρτο πριν από τη λήξη του εγκατέλειψε την εστία και πήγε προς… νερού του, καλυπτόμενος από διαφημιστική πινακίδα! Σε παρόμοιο περιστατικό πριν από δέκα χρόνια, ο Γερμανός γκολκίπερ Λέμαν της Άρσεναλ δεν είχε
ποινή.
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• Πέθανε ο κινηματογραφικός πρίγκιπας που γνωρίσαμε στην ταινία
του 1967 «Επιχείρησις Απόλλων»
με την Έλενα Ναθαναήλ. Ο ξανθός
γαλανομάτης Τόμας Φριτς, ο οποίος
έκανε πολλές γυναικείες καρδιές
να χτυπούν δυνατά, «έφυγε» σε ηλικία 77 ετών.

Αντίστροφη μέτρηση
για τα «χρυσά» Όσκαρ!

Ο

χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για την
93η τελετή των βραβείων Όσκαρ 2021!
Παρότι η φετινή λαμπερή απονομή των
κινηματογραφικών αγαλματίδιων δεν
θα έχει κεντρικό παρουσιαστή, αστερόσκονη και
κόκκινο χαλί λόγω της πανδημίας, οι παραγωγοί της
εκδήλωσης Στίβεν Σόντερμπεργκ, Τζέσι Κόλινς και
Στέισι Σερ υποσχέθηκαν άφθονο θέαμα με πολλή…
φαντασία.
«Η παραγωγή της φετινής οσκαρικής τελετής μοιάζει με το να προσπαθείς να κατασκευάσεις ένα αεροπλάνο κατά τη διάρκεια της πτήσης του», δήλωσε
χαριτολογώντας ο Σόντερμπεργκ, επιστρατεύοντας
15 πρώην νικητές και υποψηφίους στα βραβεία
Όσκαρ για τη διαφορετική παρουσίαση της βραδιάς.
Ανάμεσά τους η Χάλι Μπέρι, ο Μπραντ Πιτ, η Άντζελα Μπάσετ, ο Χόακιν Φίνιξ, ο Χάρισον Φορντ και η
Λόρα Ντερντ.
Η ετήσια «χρυσή» εκδήλωση θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Απριλίου (3 ώρα Ελλάδας) σε διαφορετικά σημεία: στον σιδηροδρομικό
σταθμό Union Station στο Λος Άντζελες και στο Dolby Theatre, ενώ για τους Ευρωπαίους υποψήφιους
στο Λονδίνο και στο Παρίσι.
Να υπενθυμίσουμε πως ανάμεσα στους υποψηφίους είναι και δύο Έλληνες δημιουργοί: ο Γιώργος
Λαμπρινός στην κατηγορία Μοντάζ για την ταινία
«The Father» του Φλόριαν Ζέλερ και ο διευθυντής
φωτογραφίας Φαίδων Παπαμιχαήλ για την εξαιρετική δουλειά του στη «Δίκη των 7 του Σικάγου» του
Άαρον Σόρκιν.

Οι φετινές υποψηφιότητες είναι οι εξής:

Καλύτερη Ταινία

• «Nomadland»
• «Η Δίκη των 7 του Σικάγου»
• «Mank»
• «Minari»
• «Promising Young Woman»
• «The Father»
• «Sound of Metal»
• «Judas and the Black Messiah»

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

Α’ Γυναικείος Ρόλος

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

Β’ Ανδρικός Ρόλος

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

B’ Γυναικείος Ρόλος

• Ολίβια Κόλμαν για το «The Father»
• Γιουν Γιου-Τζουνγκ για το «Minari»
• Μαρία Μπακάλοβα για το «Borat Subsequent Moviefilm»
• Αμάντα Σέιφριντ για το «Mank»
• Γκλεν Κλόουζ για το «Hillbilly Elegy»

• Πάρτι στο Twitter για την αποχώρηση του Αλέξη Παππά από
το «Survivor».
• Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου
επιστρέφει δισκογραφικά με το
τραγούδι «Σελήνη κι άστρα».
• Το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας της χρονιάς απονεμήθηκε από την Ένωση Ελλήνων
Κινηματογραφιστών στον Γιώργο Καρβέλα.
• Σαν βόμβα έσκασε στη σόουμπιζ ο
χωρισμός του ηθοποιού Ιωσήφ Μαρινάκη με τη σύζυγό του Χρύσα
Καλπάκη ύστερα από 14 χρόνια γάμου.
• Απασφάλισε η Κωνσταντίνα
Σπυροπούλου για το ταξίδι στο
Κάιρο με τον αγαπημένο της
Βασίλη Σταθοκωστόπουλο:
«Πήγαμε αυτό το ταξίδι για να
γιορτάσουμε τα γενέθλια του
συντρόφου μου. Ήμασταν καθ’
όλα νόμιμοι».
• Μαμά μιας υγιέστατης μπέμπας
έγινε η ηθοποιός Νίκη Γρανά, την
οποία γνωρίσαμε από τη σειρά
«Κλεμμένα όνειρα».
• Ερωτευμένη η Πηνελόπη
Πλάκα. Η ηθοποιός είναι σε
τριετή σχέση με τον επιχειρηματία Θοδωρή Δεδούση.
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πρώτο της δίσκο
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Μόνη στο σπίτι

Άρχισε τα… φραπεδάκια
Ξεκίνησε τα παγωμένα φραπεδάκια η Ελένη Μενεγάκη! Άλλωστε,
«όλα μοιάζουν καλοκαίρι στην καρδιά της», όπως λέει και το τραγούδι του Χρήστου Μάστορα, με τη δημοφιλή παρουσιάστρια να
ετοιμάζει απόβαση στο νησί της Άνδρου, καθώς μαζί με την τουριστική σεζόν ανοίγει και το ξενοδοχείο του συζύγου της Μάκη Παντζόπουλου. «Μυρίζει άνοιξη με ημέρες ηλιόλουστες, γεμάτες χρώμα και καλή διάθεση», σχολίασε.

Γενέθλια για
τον… cool τυπάκο

Η υπέροχη κυρία του θεάτρου
Πέγκυ Σταθακοπούλου, μετά το
διαζύγιο με τον αρχιτέκτονα
Αλέξανδρο Καλδή και την ενηλικίωση της κόρη τους Χριστίνας, περνάει την καραντίνα παρέα με τη μικρή της σκυλίτσα, με
την οποία μοιράζεται τις αγαπημένες της συνήθειες. «Η εγγονή
με τη γιαγιά (μαμά η Χριστίνα)
θα δουν ταινία σε λίγο», σχολίασε χαριτολογώντας στο Διαδίκτυο.

Γενέθλια είχε ο Απόλλωνας, ο γιος του Σάκη
Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη. Ο Βενιαμίν της οικογένειας έκλεισε τα πέντε και η ευτυχισμένη,
πολύτεκνη μαμά τού ευχήθηκε «χρόνια πολλά»
μέσω Instagram. «Πέντε χρόνια πριν μπήκε στη
ζωή μας ο πιο cool τυπάκος! Γίνεται αστείος για να
ξεφύγει όταν κάνει ζημιές. Του αρέσει να μας κάνει να γελάμε. Είναι Ταύρος και του αρέσει το φαγητό. Όλα τα αδέλφια του τού έχουν αδυναμία. Ο
Απόλλωνάς μας», έγραψε η παρουσιάστρια.

Μ

ια φωτογραφική ανασκαφή της Δέσποινας Ολυμπίου έφερε στο φως το εξώφυλλο του πρώτου της δίσκου. Έκπληκτη και συγκινημένη, η τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους
followers της την άγνωστη ιστορία της καριέρας της. «Βρήκα το
πρώτο προσωπικό μου άλμπουμ. Όλοι οι στίχοι από τον γλυκύτατο
και ευγενικό Ηλία Κατσούλη, που μας λείπει τα τελευταία 13 χρόνια.
Ηχογραφήθηκε στο studio Polysound και κυκλοφόρησε από την
εταιρεία MBI το 2000. “Εκτός από έμενα, ποιον άλλον έχεις να σου
δώσει τραγούδια;”, με ρώτησε τότε ο Παντελής Θαλασσινός. Τόσο
απλά! Να αναφέρω και την πολύτιμη βοήθεια του φίλου μου Γεράσιμου Ανδρεάτου, που με έστειλε σε μια έμπιστη του δικηγόρο για να
ξεμπλέξω, στέλνοντας εξώδικα σε κάποια “καλά παιδιά”. Αχ τι τράβηξα - παθήματα, μαθήματα», ανέφερε η Κύπρια ερμηνεύτρια. Και
πρόσθεσε: «Ήμουν άπειρη και σφιγμένη στις ηχογραφήσεις και εύχομαι κάποια στιγμή να επανεκτελέσω τα τραγούδια αυτά».

GOSSIP

Χαρούμενη
με τη σιλουέτα της

Νέο άλμπουμ
από τον Μάριο Φραγκούλη

Έχασε πολλά κιλά, έγινε fit και το χαίρεται.
Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Παρουσιάστε» Λένα Ουζουνίδου κατάφερε με σωστή διατροφή να μειώσει το βάρος της. Ποζάρει στο Instagram χαμογελαστή και
ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. «Έχω
χάσει ήδη από τον Ιούνιο γύρω στα 17 κιλά.
(...) Να ’ναι καλά η γιατρός μου, που με έχει
βοηθήσει να αλλάξω τον τρόπο σκέψης»,
αποκάλυψε σε συνέντευξή της.

Ο Μάριος Φραγκούλης, ο διεθνούς φήμης
καλλιτέχνης με πάνω από 6 εκατομμύρια πωλήσεις στο ενεργητικό του, θα παρουσιάσει τον
Μάιο την 21η δισκογραφική του δουλειά με τίτλο
«Blue Skies: An American Songbook». Το άλμπουμ περιλαμβάνει 20 τραγούδια και ένα μοναδικό streaming project, που θα προβληθεί σε
παγκόσμια πρώτη για την Ευρώπη στις 8 Μαΐου.
Πρόκειται για μια ζωντανή ηχογράφηση στο
ιστορικό Ωδείο Ηρώδου Αττικού -κατά τη διάρκεια sold out συναυλίας- με special guest τη μοναδική ερμηνεύτρια Tammy McCann.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

32

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

Ιωάννα Αδαμίδου,
διαιτολόγος, διατροφολόγος
και βιολόγος

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Σωστή διατροφή για καλό ύπνο

Η

καθημερινότητα όλων μας είναι δομημένη στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Κυριαρχούν οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής και δουλειάς καθώς και ο
καταιγισμός πληροφοριών μέσω οθονών, γεγονός
το οποίο αλλάζει τον τρόπο της ζωής μας και συχνά
μας προκαλεί έλλειψη ύπνου. Σε ορισμένα κράτη
και κουλτούρες, η κούραση και η έλλειψη ύπνου
αποτελούν ένδειξη αφοσίωσης και σκληρής εργασίας. Η ξεκούραση έρχεται δεύτερη ή, μάλλον, τελευταία, σαν πολυτέλεια, τη στιγμή που ο οργανισμός έχει ανάγκη από ηρεμία.
Γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει επαρκής και ποιοτικός ύπνος και πώς συμβάλλει τόσο στην καλή
σωματική και ψυχική υγεία όσο και στη συγκέντρωση, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα. Η επαρκής και ποιοτική ξεκούραση επιδρά
στο σώμα και στο μυαλό. Ο εγκέφαλος κάνει restart, τα μάτια και τα οστά ανακουφίζονται από την
ολοήμερη απαιτητική τους λειτουργία, το ίδιο και
όλα τα όργανα του σώματος.
Η διαιτολόγος - διατροφολόγος και βιολόγος
Ιωάννα Αδαμίδου δίνει χρήσιμες συμβουλές για
μια διατροφή που μας βοηθά να έχουμε έναν ήρεμο και ποιοτικό ύπνο: «Καθώς η ρύθμιση των ορμονών επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό κατά τον
ύπνο, η έλλειψη αυτού μπορεί, συν τoις άλλοις, να
αυξήσει την αίσθηση της πείνας και να μειώσει τον
κορεσμό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μειωμένες ή λανθασμένες ώρες ύπνου συνοδεύονται από ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες. Επίσης, όταν κάποιος

παραμένει ξύπνιος πολύ αργά τη νύχτα, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα πεινάσει εκ νέου και θα καταναλώσει τροφή μεταμεσονύκτια. Πράγματι, έρευνες
δείχνουν πως βραδινός ύπνος με διάρκεια μικρότερη από 7 ώρες σχετίζεται με πρόσληψη βάρους,
σακχαρώδη διαβήτη, υπέρταση και φαινόμενα κατάθλιψης, ενώ δυσχεραίνει την αντιμετώπιση πολλών καταστάσεων υγείας. Η έλλειψη φυσιολογικού

Θέλει… στρατηγική!
Προγραμματίστε τις δικές σας επτά ώρες
ύπνου επιχειρώντας να αποσυρθείτε έστω
μισή ώρα νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως. Μείνετε σταθεροί στη δέσμευσή σας για φρεσκάδα, κίνητρο, καθαρό μυαλό και ορθότερες αποφάσεις την επόμενη μέρα, δίχως
μαύρους κύκλους. Απολαύστε ένα ισορροπημένο βραδινό γεύμα 2-3 ώρες πριν από
τον ύπνο, επιλέγοντας λειτουργικές τροφές
με ποιοτικά θρεπτικά συστατικά, που αυξάνουν τη σεροτονίνη και συνεπώς βοηθούν
στον κορεσμό και τον ήρεμο ύπνο, όπως
τρυπτοφάνη, μαγνήσιο, βιταμίνη B6, ω3 λιπαρά οξέα και φυτικές ίνες. Ενδεικτικές
πηγές αυτών: γάλα, γιαούρτι, λιπαρά ψάρια,
αβοκάντο, ξηροί καρποί και σπόροι, ρύζι,
ακτινίδιο κ.ά. Αποφύγετε την καφεΐνη, τη
σοκολάτα, την κατανάλωση αλκοόλ, τις οθόνες και την έντονη άσκηση αργά το βράδυ.

ύπνου μπορεί να προκαλέσει σωματικό άλγος, μειωμένη ανοσοποιητική λειτουργία, αδυναμία άσκησης ή επαρκούς κινητικότητας, στρες, κακή πνευματική ή αθλητική απόδοση. Από την άλλη πλευρά,
η επαρκής και ποιοτική ξεκούραση μπορεί να υποστηρίξει σωστές συνήθειες διατροφής και άσκησης αλλά και να βοηθήσει στη διαχείριση του
στρες. Διαμορφώστε μια ήρεμη και χαλαρωτική
βραδινή ρουτίνα ύπνου άνευ οθόνης: καθαριότητα,
απαλή μουσική, βιβλίο ή ημερολόγιο, βαθιές αναπνοές ή άλλες πρακτικές χαλάρωσης. Εάν κάτι σας
αγχώνει, σημειώστε το, για να το διαχειριστείτε το
επόμενο πρωί. Όσο λάθος κι αν βαίνουν τα πράγματα, κοιμηθείτε. Αύριο είναι μια καινούργια, διαφορετική μέρα. Τα παιδιά αντεπεξέρχονται καλύτερα στο σχολείο, οι ενήλικες αποδίδουν καλύτερα
στη δουλειά, υπάρχει καλή διάθεση, αυξημένη
συγκέντρωση και παραγωγικότητα».

Η επαρκής και ποιοτική ξεκούραση
επιδρά στο σώμα και στο μυαλό.
Ο εγκέφαλος κάνει restart, τα μάτια
και τα οστά ανακουφίζονται από την
ολοήμερη απαιτητική τους λειτουργία,
το ίδιο και όλα τα όργανα του σώματος

P

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

OLITICAL

H

Ζ

33

ΩΔΙΑ

Γράφει

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

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

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(21/3-20/4)
Ο Άρης επηρεάζει περίεργα
την ψυχολογία και την εργασία σας, με πολλή κούραση
και άγχος. Ωστόσο, η Αφροδίτη βοηθάει πλέον το ζώδιό
σας οικονομικά και έχει θετικό πρόσημο για σας.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Καλά θα πάτε στις σχέσεις σας
και με την οικογένειά σας, καθώς και σε όλες τις σχέσεις και
τις συνεργασίες σας. Η Αφροδίτη
στο ζώδιό σας θα σας φέρει και
χρήμα, οπότε θα μπαλώσετε…
τρύπες.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Ο Δίας κάνει τρίγωνο με το ζώδιό σας, ο Κρόνος επίσης, ενώ η
καλή Αφροδίτη φυλάει τα νώτα
σας. Έτσι, βελτιώνονται κάπως
θέματα εργασίας ή υγείας. Μερικοί θα χαλάσετε χρήματα άσκοπα. Χαρές από τις φιλίες σας και
δημοφιλία.

Σετ ή Σεθ (28 Μαΐου - 18 Ιουνίου,
28 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου)

Χαρακτηριστικά: Τελειότητα, παρορμητισμός.
Τυχερά χρώματα: Τυρκουάζ για άνδρες, μαύρο
για γυναίκες. Σχετικό ζώδιο: Δίδυμοι. Συμβατότητα: Γκεμπ και Νείλος.
Ο Σεθ είναι ο θεός του πολέμου, της καταστροφής, των καταιγίδων, του σκότους και του χάους.
Ταυτόχρονα, θεωρείται σύμβολο ελευθερίας. Ζήλευε τη δόξα του αδελφού του Όσιρι και τον σκότωσε. Ωστόσο, η Ίσις, η σύζυγος του Οσίρι, με τη βοήθεια του σοφού Θωθ και του
Ανούβι, του θεού των νεκρών,
κατάφερε να αναστήσει τον σύζυγό της. Για τιμωρία, ο Σεθ στάλθηκε στον ουρανό, όπου μπορούμε να τον δούμε ακόμα με τη
μορφή ενός αστερισμού.
Χαρακτήρας: Τα παιδιά του Σεθ
φιλοδοξούν πάντα την ηγεσία και
την της εξουσία, είναι φιλόδοξα
και με αυτοπεποίθηση. Είναι δίκαιοι. Στην πολιτική αισθάνονται
σαν ψάρια στο νερό και συχνά
πηγαίνουν στο υψηλότερο κλιμάκιο ισχύος. Ο Σεθ είναι ο προστάτης των απόκρυφων επιστή-

μων. Οι προστατευόμενοί του έχουν το δώρο να
προβλέψουν το πεπρωμένο, χρησιμοποιώντας
οποιασδήποτε σημάδια: χαρτιά, καφέ, ακόμη και τα
σύννεφα. Οι προβλέψεις τους είναι πάντα ακριβείς
και τα συμπεράσματα σωστά. Αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι δημιουργούνται εμπόδια για να τα ξεπεράσουν. Βλέπουν μια πρόκληση σε όλα και είναι
πάντα έτοιμοι να πολεμήσουν. Από τη φύση τους είναι κατακτητές και εισβολείς. Πάντα βασίζονται μόνο στον εαυτό τους, δεν εμπιστεύονται τους φίλους
τους και τείνουν να ανταγωνίζονται μαζί τους, ακόμη και σε ασήμαντα πράγματα. Δεν αναγνωρίζουν
περιορισμούς. Εάν αισθάνονται ότι
δεν μπορούν να κερδίσουν, υποχωρούν προσωρινά και εξοικονομούν
ενέργεια. Στην αγάπη, θέλουν από
το ταίρι τους αποκλειστικότητα. Τείνουν να καταπιέζουν τον/τη σύντροφο. Δεν ενδιαφέρονται για αδύναμους ανθρώπους. Δεν είναι εύκολο γι’ αυτούς να δημιουργήσουν
μια αρμονική ένωση, γιατί αυτό
απαιτεί ένα εντελώς εκπληκτικό
άτομο, πιθανώς γεννημένο την ίδια
με αυτούς περίοδο. Το τελείως αντίθετο τους ταιριάζει επίσης: ένας
επιπόλαιος, χαρούμενος και ανοιχτός σύντροφος.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός
(23/9-23/10)
Πολλοί άνθρωποι θα σας αναγνωρίσουν ως ταλαντούχους
και καλούς, αλλά αυτό μόνο ανταγωνισμό θα φέρει, οπότε να
είστε περισσότερο ενεργητικοί
και λιγότερο ρομαντικοί. Τα οικονομικά θα είναι… στην πρώτη
γραμμή, με την Αφροδίτη να
φέρνει λίγο χρήμα!

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Θα απολαύσετε την άνοδο στην
καριέρα σας αλλά και -κυρίωςστα αισθηματικά σας. Η ερωτική
σας -και ειδικά η σεξουαλική
σας- ζωή θα είναι καλύτερη. Μικροί συμβιβασμοί πρέπει να γίνουν τώρα.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Υπάρχει μια συνεχής έμφαση στην
εργασία και στα θέματα καριέρας
για όλους σας, αφού Αφροδίτη και
Ερμής έρχονται να σας θυμίσουν
πως έχετε ευθύνες. Προσπαθήστε
να επιτύχετε τη συναισθηματική
σταθερότητα.

Καρκίνος

Αιγόκερως

Λέων

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Με την Αφροδίτη στο ζενίθ του
ωροσκοπίου σας, θα είστε πιο
ευφάνταστοι και δημιουργικοί
και θα αναπτύξετε τα ταλέντα
σας. Εύνοια στην εργασία, καλές
στιγμές με την οικογένεια και
τους δικούς σας.

(20/1-18/2)
Με την Αφροδίτη σε τετράγωνο,
θα έχετε αλλαγές… της τελευταίας στιγμής, οι οποίες θα είναι για
το καλό σας, αλλά θα σας εκνευρίσουν. Ερωτικά πρέπει να δουλέψετε πολύ σκληρά αυτό το διάστημα.

Παρθένος

Ιχθύες

(22/6-22/7)
Πρέπει να προετοιμαστείτε για αλλαγές, άλλες μεγάλες και άλλες
μικρές, και για λήψη αποφάσεων
σε κάθε τομέα της ζωής σας. Αυτό
είναι ένα καθοριστικό διάστημα για
σας. Στο τέλος θα πάνε όλα καλά
και θα νιώσετε απελευθερωμένοι.

(23/8-22/9)
Προσπαθείτε να συμβαδίσετε με τις
αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή
σας και ειδικά στον χώρο της εργασίας και του σπιτιού. Οι άνθρωποι
αισθάνονται άνετα μαζί σας και αρέσετε στους γύρω σας, ίσως γιατί
έχετε δύναμη.

(22/12-19/1)
Αν δεν έχετε κάνει τη σωστή επιλογή στην καριέρα σας, θα έχετε τις
ευκαιρίες να κάνετε θετικές αλλαγές, αν το επιθυμείτε. Παρά τις αναποδιές, θα εξοικονομήσετε χρήματα, αλλά έχετε πολλά ανοίγματα.

(19/2-20/3)
Θα νιώσετε πολλές στιγμές απίστευτα δυνατοί αυτό το διάστημα. Ο Κρόνος σάς ταρακουνάει
κάπως, αλλά τα σύννεφα θα διαλυθούν πολύ γρήγορα. Η Αφροδίτη θα σας γεμίσει δώρα. Καλά
νέα από οικείους.

P
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Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

ν στη Νέα Δημοκρατία κάνουν τον
σταυρό τους που έχουν απέναντί τους
(αυτόν) τον ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου λένε ΚΙΝ.ΑΛ. και στάζουν μέλι. Οι έχοντες διαφορετική γνώμη ας ρίξουν μια
ματιά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
Οι όποιοι λανθασμένοι πολιτικοί και επικοινωνιακοί χειρισμοί της κυβέρνησης κυλούν πάνω
στη δημοσκοπική της εικόνα σαν καθαρό νεράκι
σε τηγάνι Tefal. Στον ΣΥΡΙΖΑ μία με το χουνέρι
που τους έκανε η Θεοδώρα Τζάκρη με την ψήφο
των αποδήμων, μία με τον Πολάκη, τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο ακόμα και τον Μουζέλη, δεν προλαβαίνουν να πάρουν ανάσα. Όσο για το ΚΙΝ.ΑΛ.;
Στη Χαριλάου Τρικούπη οι εσωκομματικές εξελίξεις έχουν παγιώσει την εικόνα της εσωστρέφειας, χώρια που η άσκηση ισορροπίας που το
κόμμα της ελάσσονος αντιπολιτεύσεως επιχειρεί μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ γίνεται κάθε μέρα που περνά πιο επικίνδυνη για το
εκλογικό του μέλλον.
Να υποθέσουμε συνεπώς, μετά και την επικράτηση της Νέα Δημοκρατίας, ότι η χώρα επέστρεψε στις ασφαλείς ράγες του δικομματισμού;
Δημοσκοπικά η εικόνα δεν επιβεβαιώνεται. Το
άθροισμα των ποσοστών των δύο μεγαλύτερων
κομμάτων μόλις υπερβαίνει το 60%. Και τα μικρότερα, όλα μαζί, δεν πιάνουν το 20%. Δικομματισμός με άθροισμα ποσοστών κάτω από 80% δεν
νοείται. Πολύ περισσότερο όταν στις κάλπες θα
πάμε με σύστημα απλής αναλογικής. Όχι μόνο
γιατί οι αριθμοί δεν βγάζουν κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά επιπλέον επειδή ουδείς επιθυμεί

να συνεργαστεί με άλλον. Θα πείτε πως είναι νωρίς για εκτιμήσεις και ότι ο πολιτικός χρόνος στη
μετά τον κορονοϊό εποχή θα είναι συμπυκνωμένος. Το πόσο νωρίς είναι θα κριθεί από τον χρόνο
διενέργειας των εκλογών. Όσον αφορά στις εξελίξεις, θα συμφωνήσω μόνο υπό την προϋπόθεση της ανάκαμψης πρωτίστως του ΣΥΡΙΖΑ και
δευτερευόντως του ΚΙΝ.ΑΛ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές του 2015 επειδή
συγκέντρωσε τις προτιμήσεις ενός κρίσιμου
τμήματος ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Το 2009 (ως
Συνασπισμός) είχε επίδοση 4,59%. Τρία χρόνια
μετά εκτινάχθηκε στο 26,89%. Το ίδιο διάστημα
το ΠΑΣΟΚ κατρακύλησε από το 43,94% του 2009
στο 12,28% τον Ιούνιο του 2012. Το σύνολο της
εκλογικής δύναμης των δύο κομμάτων μάς δίνει
(παρά κάτι) το ποσοστό με το οποίο το 2009 το
ΠΑΣΟΚ εξελέγη στην κυβέρνηση. Η ακολουθία
των εκλογικών ποσοστών εξηγεί τους λόγους για
τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ με κάθε τρόπο θέλει να

Υπό ποίες προϋποθέσεις
θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ
να αποτελέσει εναλλακτική
πρόταση εξουσίας; Ανένταχτα
στελέχη του άλλοτε κραταιού
ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι είναι
αδύνατον όσο δεν εγκαταλείπει τον
αδιέξοδο αριστερισμό κινούμενος
προς τη Σοσιαλδημοκρατία...

εξοβελίσει από τον χώρο του πολιτικού Κέντρου
το ΚΙΝ.ΑΛ. Είναι αυτή, όμως, η ασφαλέστερη
οδός ώστε να επιστρέψει στην εξουσία ως «δεύτερη φορά Αριστερά»; Ανένταχτοι του άλλοτε
κραταιού ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι «η δημοκρατία για να λειτουργήσει προϋποθέτει είτε μεσαία
κόμματα με διάθεση συνεργασίας είτε δικομματισμό». Και επειδή «διάθεση συνεργασίας»,
όπως όλοι μας, δεν βλέπουν πουθενά, επιμένουν ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα πείσει ως εναλλακτική πρόταση εξουσίας
μόνο αν πάψει να μένει παγιδευμένο στον αδιέξοδο αριστερισμό αντί της Σοσιαλδημοκρατίας
και στην καταστροφολογία αντί ενός κυβερνητικού αφηγήματος.
Απόψεις όπως αυτές προκαλούν την οργή
εκείνων που φοβούνται αλλοίωση της φυσιογνωμίας του ΣΥΡΙΖΑ και μετατροπή του σε αρχηγικό κόμμα. Και παρότι δεν αμφισβητούν τον
ηγετικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, θεωρούν πως
θα είναι καταστροφικό για τον ΣΥΡΙΖΑ αν συρθεί
σε αναμέτρηση με τη Νέα Δημοκρατία, που θα
επικεντρωθεί στην αναμέτρηση των αρχηγών
των δύο κομμάτων. Πρόκειται για τη γνωστή
εσωκομματική διαμάχη η οποία, παρά την επικράτηση των «προεδρικών», συνεχίζεται με ένταση. Για αυτό και στην Κουμουνδούρου βλέπουν στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη για τα εργασιακά μια πρώτης τάξεως ευκαιρία μετωπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση, ελπίζοντας ότι θα
λειτουργήσει συσπειρωτικά. Αν θα έχει κοινωνική απήχηση, είναι άλλη ιστορία.

Θα πέσει ο «σουλτάνος» ή θα τον ρίξουν;

Ο

ι ώρες που περνάει ο Ταγίπ Ερντογάν είναι δύσκολες. Τόσο στο εξωτερικό όσο
και στο εσωτερικό. Οι εικόνες που δείχνουν τις τουρκικές Αρχές και τους δήμους να
μοιράζουν πατάτες και κρεμμύδια, με τη λίρα να
βουτάει και την οικονομία να καταρρέει, πλήττουν την εικόνα που είχε καλλιεργήσει για τον
εαυτό του και τη χώρα του. Η… πανίσχυρη Τουρκία, η οποία ήθελε σε όλα να έχει λόγο και ρόλο,
αποδείχτηκε ένας γίγαντας με πήλινα πόδια.
Την ίδια ώρα, η αποχώρηση του Ντόναλντ
Τραμπ από τον Λευκό Οίκο τού έχει στερήσει ένα
σημαντικό πλεονέκτημα που είχε στο διεθνές περιβάλλον. Οι προνομιακές σχέσεις του με τον τότε
πρόεδρο των ΗΠΑ λειτουργούσαν για τον Ταγίπ
Ερντογάν ως «ασπίδα» στον κάθε παραλογισμό
του.
Η επικράτηση Μπάιντεν σήμανε την αρχή του
τέλους του Τούρκου προέδρου. Αν, δε, τελικά επι-

κυρωθεί και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των
Αρμενίων (διότι υπάρχουν αντιδράσεις και από το
λόμπι που έχουν στήσει στις ΗΠΑ οι Τούρκοι), τότε θα μιλάμε για ανεπανάληπτη ζημιά στο τουρκικό γόητρο. Καθώς η αναγνώριση της Γενοκτονίας
τοποθετεί την Τουρκία στο ίδιο κάδρο όπου έχουν
τοποθετηθεί από τον πολιτισμένο κόσμο ο Αδόλφος Χίτλερ και η ναζιστική Γερμανία.
Μια και αναφέρθηκα στη Γερμανία, ούτε από
εκεί τα μαντάτα είναι καλά για τον Ταγίπ Ερντογάν.

Η… πανίσχυρη Τουρκία,
η οποία ήθελε σε όλα να έχει
λόγο και ρόλο, αποδείχτηκε
ένας γίγαντας με πήλινα πόδια

Όλα δείχνουν ότι χάνει και τον τελευταίο συνομιλητή του. Η αποχώρηση της Άνγκελας Μέρκελ
δεν σηματοδοτεί μια απλή διαδοχή στην Καγκελαρία. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και
οι Πράσινοι είναι πρώτο κόμμα, τα πράγματα θα
γίνουν ακόμα πιο δύσκολα για την Τουρκία, καθώς έχουν πάρει θέσεις τόσο για τα υποβρύχια
που έχει συμφωνήσει το Βερολίνο να δώσει στην
Άγκυρα όσο και γενικότερα για τις σχέσεις Γερμανίας, Ε.Ε. και Τουρκίας.
Το ερώτημα, λοιπόν, είναι αν ο Ερντογάν θα πάρει την απόφαση να φύγει μέσω εκλογών ή θα
περιμένει να τον… ρίξουν. Ό,τι και αν αποφασίσει, είναι εμφανές στον ορίζοντα ότι τα νεοοθωμανικά του όνειρα έγιναν ο χειρότερος εφιάλτης
του. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει
να εφησυχάζουμε. Διότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα κάνει ένας Ερντογάν σε απόγνωση. Το καλοκαίρι
που έχουμε μπροστά μας μπορεί να γίνει θερμό...

Γράφει

o Νίκος
Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

