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μας κλείσει... μέσα
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Κ
αταλαβαίνουμε την ανάγκη των πολιτών να
βγουν έξω το Σαββατοκύριακο, να επισκεφτούν
τα εξοχικά τους, να ξεσκάσουν, που λέει και ο

λαός μας. Μέσα στην κοινωνία είμαστε και εμείς, τις
ίδιες ανάγκες έχουμε. Μακάρι (αν και δεν το πολυπι-
στεύω) να μη δούμε ουρές στην παραλιακή και συνωστι-
σμούς στις παραλίες. Είναι σαν να διαβάζω αυριανά σάιτ
και να βλέπω ρεπορτάζ στα κανάλια. Ας μη γίνουμε «εί-
δηση» αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάτι τέτοιο ίσως ανοί-
ξει τον ασκό του Αιόλου και μας οδηγήσει σε πισωγυρί-
σματα. 

Τη μεγάλη... έξοδο την έχουμε όλοι ανάγκη. Αλλά
περισσότερο από αυτή έχουμε ανάγκη να πάρουμε
οριστικά τις ζωές μας πίσω. Και την ώρα που κάνουμε
συντεταγμένα την προσπάθεια να ανοίξουν τα μαγαζιά,

τα σχολεία και η εστίαση -πιθανότατα μετά το Πάσχα-,
καλό θα ήταν να μην τα τινάξουμε όλα στον αέρα. Ας
σκεφτούμε το συνολικό καλό. Ας σκεφτούμε τα παιδιά
μας που πρέπει να επιστρέψουν στα σχολεία και τους
εργαζομένους που πρέπει να ξαναμπούν σε μια κανο-
νικότητα.

Βαδίζουμε σε τεντωμένο σκοινί και δεν πρέπει αυτή
την ώρα να κάνουμε το μεγάλο λάθος, το οποίο θα μας
κλείσει πάλι μέσα. Ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ. Για αυ-
τό ας κάνουμε λίγη υπομονή. Και αν... ξεχυθούμε, ας
φροντίσουμε να κρατήσουμε τα μέτρα: μάσκες, αποστά-
σεις, αντισηπτικά. Δεν τελειώσαμε ακόμα, το ξαναλέμε.
Ο καλός καιρός είναι ευλογία, αλλά μπορεί να γίνει και
παγίδα. Μια παγίδα στην οποία δεν πρέπει με τίποτα να
πέσουμε μέσα. Απαιτούνται αυτοσυγκράτηση και μέτρο

σε κάθε μας κίνηση. Μπορεί να μην ακουγόμαστε ευχά-
ριστοι, αλλά εκατοντάδες συνάνθρωποί μας είναι στις
ΜΕΘ - εκατοντάδες γιατροί και νοσηλευτές δεν θα
έχουν την πολυτέλεια να πάνε… παραλία. Δίνουν μάχες
νυχθημερόν για να σώσουν ζωές. Κάντε το για αυτούς.
Για καμία κυβέρνηση και για καμία αντιπολίτευση. Μέ-
χρι να εμβολιαστούμε και να αποκτήσουμε ως κοινωνία
ανοσία πρέπει να προσέχουμε. Για το καλό όλων μας.
Είναι δύσκολο αυτό που ζητάμε, αλλά ας αποδείξουμε
ότι είμαστε ένας λαός που τα βγάζει πέρα στα δύσκολα.

Λίγες μέρες έμειναν. Αξίζει να συγκρατηθούμε. Το
Πάσχα είναι κοντά. Ας κάνουμε Ανάσταση όπως πρέπει
όσο το δυνατόν περισσότεροι. Μη χάσουμε τσάμπα άλ-
λους συνανθρώπους. Άλλους γνωστούς και φίλους. Η
μεγάλη… έξοδος ας περιμένει λίγο ακόμα.
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Προσοχή η μεγάλη έξοδος, να μη μας κλείσει... μέσα
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H
Protergia «σκοράρει» με ασίστ
του Γιάννη σε μια MVP προσφορά
για να κερδίζουν όλοι με 50% δια-

φορά! 
Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και

Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, της κο-
ρυφαίας ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας,
κάνει το αδύνατο να συμβεί. Ενώνει τις
δυνάμεις της με τον Γιάννη Αντετοκούνμ-
πο, έναν από τους σημαντικότερους παί-
κτες στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα μπά-
σκετ του κόσμου, και προσφέρει μία μο-
ναδική προσφορά για όλους τους Έλλη-
νες καταναλωτές. 

Συγκεκριμένα, με το Οικιακό MVP πρό-

γραμμα της Protergia προσφέρεται έκ-
πτωση 50% επί των χρεώσεων Ενέργειας
Ημέρας και Νύχτας για εμπρόθεσμες
πληρωμές, ενώ η ενέργεια που θα κατα-
ναλώνεται προέρχεται αποκλειστικά από
«πράσινες» πηγές1. 

Με το νέο πρωτοποριακό αυτό προϊόν
της Protergia, οι καταναλωτές θα απο-
λαμβάνουν πάγιο 3,95 ευρώ/μήνα (ανε-
ξάρτητα της εμπρόθεσμης πληρωμής),
χωρίς εγγύηση, με εξόφληση μέσω πά-
γιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού.
Και, όπως πάντα, προσφέρεται δωρεάν
η εφαρμογή myprotergia, που επιτρέπει
στον χρήστη να παρακολουθεί και να

έχει τον έλεγχο της κατανάλωσής του. 
Με μερίδιο αγοράς που πλησιάζει το 8%

και σχεδόν 300.000 πελάτες, η Protergia
υποστηρίζει τις ανάγκες των καταναλω-
τών που την εμπιστεύονται καθημερινά,
προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές και
σύγχρονες, αξιόπιστες υπηρεσίες και αν-
ταγωνιστικά προϊόντα. 

Διεύρυνση του δικτύου
Η Protergia διευρύνει το δίκτυό της και

ενισχύει την παρουσία της και στα Ιωάννι-
να, με το νέο της κατάστημα στην οδό Να-
πολέοντος Ζέρβα 2. Πρόκειται για το 6ο
κατάστημα της Εταιρείας στη χώρα, μετά

το Ν. Ηράκλειο, τη Ν. Ερυθραία, τη Γλυ-
φάδα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Η MYTILINEOS, μέσω της Protergia,
δραστηριοποιείται στην προμήθεια Ηλε-
κτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου,
προσφέροντας σύγχρονες και αξιόπιστες
υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα
ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερί-
ου, με σχεδόν 300.000 παροχές σε ολό-
κληρη τη χώρα.

Ο εξελιγμένος τρόπος που η Protergia
προσφέρει τα προϊόντα της δείχνει το μέλ-
λον της ενέργειας και ανοίγει έναν και-
νούργιο δρόμο, με νέες δυνατότητες για
χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις. 

Protergia Οικιακό MVP
Ο πιο πολύτιμος παίκτης

ενέργειας είσαι ΕΣΥ!

Περισσότερες πληροφορίες, στο site www.protergia.gr,στην εξυπηρέτηση πελατών, στο 18311, και στα καταστήματα της Protergia (Αττική: Μ. Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο & Λ. Κηφισίας 373, Ν. Ερυθραία, 
Λ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 17, Γλυφάδα | Θεσσαλονίκη: Μητροπόλεως 53 | Πάτρα: Ρ. Φεραίου 115 | Ιωάννινα Ν. Ζέρβα 2, αλλά και καταστήματα COSMOTE ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
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ταθερά και χαμηλού ρίσκου βή-
ματα -πάντα σε συνάρτηση με τις
ιδιαίτερες συνθήκες της συγκυ-
ρίας, την κλιμάκωση της εμβο-

λιαστικής εκστρατείας και την παράμετρο
των αυτοδιαγνωστικών τεστ- βρίσκονται
στον πυρήνα της υψηλής στρατηγικής του
Κυριάκου Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά τη
διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού
και εν προκειμένω την προτεραιοποίηση
απελευθέρωσης κοινωνικών και οικονο-
μικών δραστηριοτήτων.

Όπως σας είχε προϊδεάσει από χθες η
«Political», ο πρωθυπουργός επιβεβαί-
ωσε κατά την προ ημερησίας διατάξεως
συζήτηση στη Βουλή για τη διαχείριση
της πανδημίας και τις επιπτώσεις στην οι-
κονομία ότι, κατ’ εκτίμησή του αλλά και
βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων,
η επαναλειτουργία της εστίασης παρα-
πέμπεται για μετά το Πάσχα, εξέλιξη που
συμβαδίζει με την άποψη της μεγάλης
πλειονότητας των μελών της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι αφενός
απορρίπτουν την ταυτόχρονη απελευθέ-
ρωση διαφορετικών δραστηριοτήτων,
αφετέρου προκρίνουν ένα διάστημα με-
ταξύ 7 και 10 ημερών, προκειμένου να με-
τρηθεί η επιδημιολογική επιβάρυνση κά-
θε ανοίγματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο
ραντεβού… κυβέρνησης και λοιμωξιολό-
γων έχει κατ’ αρχήν οριστεί για την προ-
σεχή Δευτέρα, όταν και πρόκειται να τε-
θούν επί τάπητος τα τότε δεδομένα για
την επαναλειτουργία των λυκείων στις
12/4, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου.

Καθοριστικός παράγοντας για την επα-
ναφορά καθηγητών και μαθητών στις τά-
ξεις των λυκείων είναι, όπως επεξηγήθη-
κε αναλυτικά χθες από τον αναπληρωτή
υπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, η
επαρκής διαθεσιμότητα σε self-tests. Επ’
αυτού, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυ-
πουργώ Άκης Σκέρτσος, ο οποίος μίλησε
χθες στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, τόνισε ότι
οι πρώτες παρτίδες θα είναι διαθέσιμες
στα φαρμακεία στις αρχές της προσεχούς
εβδομάδος και πως η χρησιμότητά τους
είναι ότι πρόκειται για ένα πολύτιμο ερ-
γαλείο εντοπισμού της νόσου αλλά και
αυτοπεριορισμού του κάθε πολίτη. 

Έως το Πάσχα και πάντα υπό την αίρεση
της επιπέδωσης της επιδημιολογικής
καμπύλης, πιθανολογείται πως είναι εφι-
κτό να επαναλειτουργήσουν και τα γυ-
μνάσια, ενώ δημοτικά, νηπιαγωγεία και
βρεφονηπιακοί σταθμοί προγραμματίζε-
ται να ανοίξουν εκ νέου μετά το Πάσχα. 

Στην κυβέρνηση εξάλλου χαρακτηρί-
ζουν πρόωρη την όποια συζήτηση για άρση
των διαπεριφερειακών μετακινήσεων,
ιδίως εν όψει του Πάσχα. Σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες της «Political», η
γενική προδιάθεση στο Μέγαρο Μαξίμου
είναι πως μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελού-
σε σημαντική βαλβίδα εκτόνωσης για τους
πολίτες, ωστόσο τούτη την ώρα -ελλείψει
επαρκών επιδημιολογικών στοιχείων- εί-
ναι αβέβαιο. Τελικές αποφάσεις επ’ αυτού,
όπως είναι φυσιολογικό, θα ανακοινωθούν
λίγο πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα και
εφόσον έχει διαφανεί κάμψη του τρίτου
κύματος της πανδημίας του κορονοϊού. 

Καμπανάκι Κυριάκου
Μολονότι στην κυβέρνηση δεν επιθυ-

μούν πισωγύρισμα κατά την άσκηση της
απελευθέρωσης δραστηριοτήτων, η χθε-
σινή προειδοποίηση του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη περί επαναφοράς περιορισμών,
εφόσον διαπιστωθεί τάση καταστρατήγη-
σης των ατομικών και συλλογικών μέ-
τρων προστασίας, δεν αφήνει περιθώρια
παρερμηνειών. «Αν διαπιστώσουμε
υπερβολικούς συνωστισμούς, οι περιορι-
σμοί θα επανέλθουν», σημείωσε ο πρω-
θυπουργός, αναφερόμενος στην πιλοτι-
κού χαρακτήρα άρση του περιορισμού
των διαδημοτικών μετακινήσεων για τα
Σαββατοκύριακα. Ο κ. Μητσοτάκης επέ-
μεινε, δε, ότι «δεν μιλάμε για άνοιγμα, αλ-
λά για αναπροσαρμογή δραστηριοτή-
των», υπενθύμισε ότι «η διαχείριση της
πανδημίας είναι μαραθώνιος και όχι
σπριντ» και παρότρυνε τους πολίτες να
πειθαρχήσουν στους περιορισμούς για
τους «κρίσιμους επόμενους δύο μήνες»,
παρά την εύλογη κόπωσή τους. 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

«Ανάσταση» 
μετά το Πάσχα
θα κάνει τελικά
η εστίαση!
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Το... σκάκι του Κυριάκου στη Λιβύη

Τ
ην ευκαιρία της νέας διακυβέρ-
νησης στις ΗΠΑ επιδιώκει να
αξιοποιήσει η Ελλάδα στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Ανατολικής

Μεσογείου, προκειμένου να ισχυροποι-
ήσει την παρουσία της, όπως προκύπτει
από τις κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτά-
κη στη διπλωματική σκακιέρα.

Νέα μεταβλητή, βεβαίως, είναι και η
εκτός ορίων κατρακύλα της τουρκικής οι-
κονομίας, που βάζει δύσκολα στον Ταγίπ
Ερντογάν, οδηγώντας τον σε μεγαλύτερες
εθνικιστικές κορόνες, κάτι που τον φέρ-
νει σε ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από
την Ουάσιγκτον, η οποία δεν επιθυμεί μεν
την αποσταθεροποίηση της γείτονος, δεν
πρόκειται δε να συμβιβαστεί με τη χρήση
του αντιπυραυλικού συστήματος S-400. 

Η επίσκεψη στη Λιβύη
Σε αυτό το περιβάλλον, ο Κυριάκος Μη-

τσοτάκης εδώ και καιρό θέλει να κάνει
την πρώτη του επίσκεψη στη Λιβύη, προ-
κειμένου να αναθερμάνει τον παραδο-
σιακά καλό ελληνολιβυκό άξονα και να

βάλει την Ελλάδα ξανά στο παιχνίδι των
ισορροπιών σε αυτό το μέτωπο, καθώς η
απουσία μάς κόστισε με το Τουρκολιβυκό
Μνημόνιο, το οποίο εμφανίστηκε εν μια
νυκτί, καταλαμβάνοντας πολλούς στην
Αθήνα εξαπίνης και ωθώντας τη χώρα σε
έναν εξ ανάγκης προσεταιρισμό του
στρατάρχη Χαφτάρ.

Κάπως έτσι την ερχόμενη Τρίτη Κυριά-
κος Μητσοτάκης και Νίκος Δένδιας θα
βρεθούν στην Τρίπολη. Ο πρωθυπουργός

θα έχει συνάντηση με τον Λίβυο ομόλογό
του Αμπντέλ Ντμπέιμπα και ο Νίκος Δέν-
διας με την υπουργό Εξωτερικών Νάτζλα
Μοχάμεντ αλ Μανγκούς, ενώ κοινή συ-
νάντηση προγραμματίζεται και με τον
επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου
Αλ Μένφι, ο οποίος μέχρι τον Δεκέμβριο
του 2019 ήταν πρεσβευτής της Λιβύης
στην Αθήνα και απελάθηκε λόγω του
μνημονίου. Σημειωτέον, σε μια κίνηση με
τον δικό της συμβολισμό, τότε δεν είχε

απελαθεί η οικογένεια του Αλ Μένφι, πα-
ρά την αυτονόητη ενέργεια λόγω της δια-
κοπής διπλωματικών σχέσεων με την τό-
τε κυβέρνηση της Τρίπολης.

Στο τραπέζι η αμυντική συμφωνία
Είναι σαφές ότι στο παρασκήνιο εξε-

λίσσονται και συζητήσεις για την επικαι-
ροποίηση της ελληνοαμερικανικής Συμ-
φωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργα-
σίας. Η επικαιροποιημένη συμφωνία, η
οποία αναβαθμίζει, μεταξύ άλλων, τον
ρόλο της Σούδας, της Αλεξανδρούπολης
και του Στεφανοβικείου, γίνεται προσπά-
θεια να ανανεωθεί για πέραν του ενός
χρόνου, αν και δεν είναι σαφές το πόσο.
Ακούγεται ότι θα μπορούσε να γίνει για
μια πενταετία, κάτι που θα αποτελούσε
αναμφίβολα μια ισχυρή ψήφο εμπιστο-
σύνης στη χώρα μας, αλλά δεν έχει «κλει-
δώσει» ακόμα οριστικά.

Χθες το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι για τους Καθολι-
κούς ήταν Μεγάλη Παρασκευή, συνομίλησε με τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο οποίος την ερχόμενη Τρί-
τη, όταν ο κ. Μητσοτάκης θα είναι στη Λιβύη, θα ταξιδεύει μαζί με
την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Τουρκία
για να συναντηθούν με τον κ. Ερντογάν. Ο πρωθυπουργός, βεβαί-
ως, συζήτησε με τον κ. Μισέλ και τα της Λιβύης, όμως είναι προ-
φανές ότι το Μέγαρο Μαξίμου ήθελε έναν συντονισμό θέσεων με
τους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών εν όψει των επαφών
στην Τουρκία. Και αυτό γιατί είναι σαφές ότι η Ε.Ε. θα δώσει «κα-
ρότο» στον κ. Ερντογάν, αλλά από την άλλη θα πρέπει να είναι σα-
φής και η προοπτική του μαστιγίου. Έτσι, προκειμένου να διασφα-

λιστεί ότι αυτό είναι σαφές σε όλους, ο κ. Μητσοτάκης παρενέ-
βη εν όψει των διεργασιών, από τη στιγμή, δε, που αφο-

ρούν και σε ευαίσθητα για την Ελλάδα ζητήμα-
τα, όπως το Μεταναστευτικό.

Ο πρωθυπουργός θα έχει 
συνάντηση με τον Λίβυο ομόλογό
του Αμπντέλ Ντμπέιμπα 
και ο Νίκος Δένδιας με 
την υπουργό Εξωτερικών 

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

«Ζύμωση» 
με τον 
Σαρλ Μισέλ





H
αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος έχει
υψηλή αίσθηση του χιούμορ. Και,
όποτε βρίσκει ευκαιρία, αβαντάρει τη

Φώφη… Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της
κυρίας Γεννηματά, η Ντόρα σηκώθηκε από το
έδρανό της και προσέγγισε τα υπουργικά,
έχοντας έναν σύντομο διάλογο με τον υπουρ-
γό Υγείας Βασίλη Κικίλια. Τότε ακριβώς, εμ-
φανώς εκνευρισμένη, η Φώφη ζήτησε να κά-
νουν ησυχία, αφήνοντας, ωστόσο, και αιχμή
για κόντρες στο εσωτερικό της Ν.Δ. «Σας πα-
ρακαλώ, κάντε ησυχία. Μπορείτε να τις λύσε-
τε άλλη ώρα τις διαφορές σας. Ούτως ή άλ-
λως, το κάνετε και δημοσίως», είπε η κυρία
Γεννηματά. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Όταν
ολοκλήρωσε την ομιλία της, κατευθύνθηκε
δίπλα από τον πρωθυπουργό και, απευθυνό-
μενη στον κ. Μητσοτάκη, τον κ. Κικίλια και
την κυρία Μπακογιάννη, είπε: «Τι πάθατε σή-
μερα; Πολλή φασαρία κάνετε». Με έξυπνο
τρόπο, ο Μητσοτάκης τής απάντησε: «Ύστερα
από τέτοια ομιλία δεν χρειάζεται να μιλήσει ο
κ. Τσίπρας». Αυτό που δεν έμαθα είναι τι είπε
η Ντόρα στον Κικίλια… Θα μάθω - στο επόμε-
νο φύλλο! 

Μάγος ο Ανδρέας 
O Ανδρέας Λοβέρδος θα υπερδιπλασιάσει,
λέει, τα ποσοστά του ΚΙΝ.ΑΛ. Σε συνέντευξή
του στο Διαδίκτυο είπε χαρακτηριστικά: «Εάν
δεν υπερδιπλασιάσουμε τα ποσοστά μας,
φθάνουμε αυτομάτως σε σημείο χωρίς επι-
στροφή. Οι εκλογές που θα ακολουθήσουν τις
εκλογές με απλή αναλογική θα συμπιέσουν
τα μικρότερα κόμματα. Όποιος βρεθεί ανάμε-
σα στις δεξιές και τις αριστερές Συμπληγά-
δες θα συνθλιβεί. Τέτοια μοίρα δεν αρμόζει
στο ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό επαναλαμβάνω, χωρίς να
κινδυνολογώ, ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
πρέπει να γίνει δύναμη εξουσίας. Αυτή είναι
η πολιτική μου υπόσχεση στους πολίτες».
Μάγος ο Ανδρέας! Πάει φουλ για πρωθυπουρ-
γός, αβλεπί!

Ο αγαπημένος
του Κυριάκου και 
ο αγαπημένος του Κώστα
Τα «μαχαίρια» στις εκλογικές περιφέρειες
έχουν βγει, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει
ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών - ακόμα…
Διάφοροι φίλοι μού λένε ότι σε συγκεκριμέ-
νη περιφέρεια (δεν αποτελεί μοναδική πε-
ρίπτωση) θα κονταροχτυπηθεί ο αγαπημένος
του Κυριάκου με τον αγαπημένο του Καρα-
μανλή. Θα τους κατεβάσει στην ίδια περιφέ-
ρεια, άραγε, ο πρόεδρος της Ν.Δ.; Το ερώτη-
μα θα το βρούμε μπροστά μας - δεν είναι φι-
λοσοφικό…

Ο Παναγιωτόπουλος 
στο Μάτι… 

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας πήρε μαζί του
τους αρχηγούς των Σωμάτων και πήγε στο
Μάτι να δει τι γίνεται με τους ανθρώπους που
έχασαν τα σπίτια τους από τη φονική πυρκα-
γιά. Είπε, μάλιστα, ο κ. Νίκος Παναγιωτόπου-
λος να συνεχίσουν όσοι δεν έχουν οικία να
μένουν στις εγκαταστάσεις του Στρατού στο
Ζούμπερι και στον Άγιο Αντρέα. Χίλια μπρά-
βο στον Παναγιωτόπουλο. Οι άλλοι υπουργοί
που είναι υπεύθυνοι για τους δασικούς χάρ-
τες πότε θα πάνε εκεί να ρυθμίσουν όλα τα
προβλήματα;

Άκης Σκέρτσος: Πρώτα 
θα ανοίξουν τα σχολεία 
Τελευταία έχω αρχίσει να ακούω προσεκτι-
κά τον Άκη Σκέρτσο, ο οποίος κάνει στοχευ-
μένες παρεμβάσεις στα Media, για να δίνει
τη γραμμή της κυβέρνησης. Ερωτηθείς γιατί
δεν ανοίγει η εστίαση πριν από το Πάσχα και
να ανοίξουν μετά το Πάσχα τα σχολεία, ο κ.
Σκέρτσος είπε ότι «η προτεραιότητα σε αυ-
τήν τη φάση είναι να ανοίξουν τα σχολεία
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δη τα
Λύκεια, δεδομένου ότι έχουν μείνει πολύ
καιρό κλειστά, ενώ υπάρχουν και οι εξετά-
σεις των παιδιών. Αυτό έχει συζητηθεί στην
Επιτροπή και θα τεθεί εκ νέου την ερχόμενη
εβδομάδα».

Το μεγάλο ρεζιλίκι 
με την αντιδήμαρχο…  
Αναβρασμός επικρατεί στην Καρδίτσα, μετά
τις καταγγελίες ότι η αντιδήμαρχος Ουρανία
Σούφλα είχε αποθηκεύσει στο σπίτι της με-
γάλες ποσότητες τροφίμων που προορίζον-
ταν για πλημμυροπαθείς από τη φονική κα-
κοκαιρία «Ιανός». Μπορεί η παραίτησή της
να έγινε αποδεκτή από τον δήμαρχο Καρδί-
τσας, Βασίλη Τσιάκο, όμως το ρεζιλίκι είναι
μεγάλο… Μετά την έφοδο της ΕΛ.ΑΣ., στο
σπίτι της εντοπίστηκαν τουλάχιστον 300 λί-
τρα λάδι, 200 πακέτα ρύζι, 150 πακέτα μα-
καρόνια, άλλα τόσα πακέτα αλεύρι και αμέ-
τρητες συσκευασίες απορρυπαντικών, σαμ-
πουάν και αφρόλουτρων.
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Το υπονοούμενο
Μητσοτάκη 
στη Φώφη 

Ερώτηση-κουίζ: Είχε ζητήσει ο Μακρόν τη δη-
μιουργία γαλλικής ναυτικής βάσης στο Αιγαίο;
Για να γίνω πιο σαφής: Έχει ζητήσει παραχώρη-
ση παραθαλάσσιας εκτάσεως στη νήσο Λέρο,
προκειμένου να δημιουργηθεί ναυτική βάση για
το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό; Και, αν συνέβη
κάτι τέτοιο, τι απάντηση πήρε; Απλώς ρωτάω…



Καταγγελίες Ν. Ανδρουλάκη για τα εμβόλια 
Σε μια περίεργη καταγγελία προχώρησε ο ευρωβουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας πως η χώρα
μας πήρε σχεδόν όσα εμβόλια Pfizer τής αναλογούσαν και γι’ αυτό είμαστε καλύτερα σε σχέση με τις ανατολικές χώρες,
που βασίστηκαν στην AstraZeneca. Όμως, θα ήμασταν ακόμη καλύτερα εάν η χώρα μας είχε πάρει και τα 3,8 εκατ. εμβόλια
της Moderna, που είχαν προϋπολογίσει, και όχι μόνο τα 1,8 εκατ. τα οποία τελικά πήραμε. Ζήτησε, μάλιστα, από την κυβέρ-
νηση να απαντήσει γιατί άφησε 2 εκατ. δόσεις ανεκμετάλλευτες, παρατηρώντας ότι στην Ιταλία έχουν ήδη δημιουργηθεί
αντιδράσεις από το γεγονός ότι πήραν 600.000 εμβόλια Pfizer λιγότερα από αυτά τα οποία τους αντιστοιχούσαν. Προανήγ-
γειλε, μάλιστα, και την κατάθεση σχετικής ερώτησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να δώσει στοιχεία σχετικά με το
πόσα εμβόλια προϋπολόγιζε από την κάθε εταιρεία για κάθε κράτος και πόσα, τελικά, με δική του ευθύνη αγόρασε.

Ο Γιώργος είχε εξαφανιστεί πολιτι-
κά τα τελευταία χρόνια. Είδα μια
ανάρτησή του και απόρησα… Κάνει
ο Γιώργος αντιπολίτευση; Με ανάρ-
τησή του στο Διαδίκτυο, ο Γιώργος
Βουλγαράκης επιτίθεται κατά της
κυβέρνησης για τα έξυπνα μέτρα:
«Αυτό το “έξυπνο” μέτρο , να επιτρέ-
πονται οι διαδημοτικές μετακινή-
σεις τα Σαββατοκύριακα και όχι τις
καθημερινές, είναι τόσο έξυπνο, που
αυτός ο οποίος το σκέφτηκε πρέπει
να έπαθε πονοκέφαλο από την πολ-
λή εξυπνάδα….#Σαββατοκυριακα».

Τα golden boys 
των 153.000 ευρώ 

Τρίζουν, μαθαίνω, οι καρέκλες κάποιων
golden boys που είχε τοποθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ
σε θέσεις-κλειδιά και τα οποία παραμένουν
ακόμα με μισθούς που ξεπερνούν ετησίως τα
153.000 ευρώ. Εις εξ αυτών είναι με το ένα
πόδι έξω. Τον είχε βάλει επί ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώρ-
γαρος (μη με ρωτήσετε επίθετο, οι παροι-
κούντες ξέρουν), αλλά τώρα οι καταστάσεις
και οι ισορροπίες έχουν αλλάξει. Αχ, αυτοί οι
Κινέζοι! Είναι περίεργοι, τελικά…
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Γεννητούρια
στη Ν.Δ. 
Δεύτερη φορά μαμά έγινε η βου-
λευτής Δωδεκανήσων Μίκα Ιατρί-
δη. H πολιτικός και ο σύζυγός της,
Νίκος Παπαπαναγιώτου, γιατρός -
ακτινολόγος στο Νοσοκομείο της
Ρόδου, απέκτησαν ένα υγιέστατο
αγοράκι την Τετάρτη και πλέουν σε
πελάγη ευτυχίας. Μάλιστα, η Μίκα
Ιατρίδη ανέβασε φωτογραφία μέσα
από το μαιευτήριο, στην οποία βλέ-
πουμε το χεράκι του νεογέννητου.
Αμέσως, δέχτηκε τις ευχές πολλών
συναδέλφων της αλλά και απλού
κόσμου. Να θυμίσουμε πως το ζευ-
γάρι παντρεύτηκε λίγο πριν από τα
Χριστούγεννα στο Δημοτικό Κατά-
στημα των Καλυθιών, στη Ρόδο, με
τις οικογένειες να παρακολουθούν
τον γάμο μέσω… Viber, λόγω των
μέτρων για την πανδημία. Να τα
χαίρονται τα παιδάκια τους!

H
υπόθεση με τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση την οποία υπέστη
από τον πρώην πρέσβη της Βενεζουέλας στην Αθήνα, Φράνκλιν Γκονζάλες,
η κυρία Ξένια Μπουζαρανίδου έχει πολύ ψωμί… Ψάχνουν όλοι να βρουν

ποιο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ τής είπε να μη μιλήσει, να δείξει «πολιτική ωριμότητα»
και να μην καταγγείλει το περιστατικό. Έψαξα και έμαθα ότι δεν ήταν απλό στέλε-
χος, αλλά υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Της είπε να κάτσει «ήσυχα» κι ωραία… Την υπόθε-
ση ο συγκεκριμένος υπουργός της Κουμουνδούρου την ήξερε καλά, όχι μόνο από
την καταγγέλλουσα, την κυρία Μπουζαρανίδου. Παρ’ όλα αυτά, τότε ο υπουργός
προτίμησε να θάψει το όλο θέμα, αντί να βγει μπροστά και να βγάλει στη σέντρα τον
πρώην πρέσβη… 

Το... Πρόσωπο

Απίστευτο παρασκήνιο 
με τον πρώην πρέσβη… 

LOCK

Το τελευταίο μεγάλο… ΟΧΙ της Ελλάδας 
Τέτοιες μέρες το 2008, η πρωτεύουσα της Ρου-

μανίας, το Βουκουρέστι, έμελλε να μείνει στην
ιστορία της χώρας μας. Ο Κώστας Καραμανλής,
με αρκετά ανοιχτά μέτωπα στο εσωτερικό εκείνη
την περίοδο, είχε λάβει εγκαίρως την απόφαση
ότι δεν θα μπορούσε να συναινέσει σε αυτό που οι
Αμερικανοί ζητούσαν πιεστικά και σε κάθε ευ-
καιρία: Την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ χωρίς
προηγουμένως να έχουν επιλυθεί οι διαφορές
που τα χώριζαν με την Ελλάδα. Για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλιοί...
Ο Τζορτζ Μπους, τότε, με την αλαζονεία του πλανητάρχη, καλωσόρισε τα τρία νέα μέλη
στη Συμμαχία. Περιττό να αναφερθεί ότι ονόμασε τα Σκόπια «Μακεδονία». Ο Έλληνας
πρωθυπουργός παρενέβη: «Αυτό δεν θα συμβεί, επ’ ουδενί λόγω…». Τα όσα ακολούθη-
σαν τα ξέρετε…
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«Κ
ρείττον του λαλείν το σιγάν» έλεγαν οι
αρχαίοι ημών πρόγονοι. Και αυτό
ισχύει ιδίως για τον ύπατο εκπρόσωπο

της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πο-
λιτικής Ασφάλειας Ζοσέπ Μπορέλ, ο οποίος, αντί
να σιωπά, τελικά κομπορρημονεί για τα φιλοτουρ-
κικά του επιτεύγματα, καθώς το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο της 25ης Μαρτίου, βασισμένο στην Έκθεση
του Ισπανού, παρέπεμψε τις κυρώσεις κατά της
Τουρκίας για τον Ιούνιο. Και όλα αυτά την ώρα που
το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας,
που συνεδρίασε στις 30/3/2021, συνεχίζει τις απει-
λές του κατά της Ελλάδας.

Η Έκθεση Μπορέλ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη
θετική ατζέντα για την Τουρκία, δηλαδή στο πώς θα
αναβαθμιστεί η οικονομική σχέση Ε.Ε. -Τουρκίας,
ενώ στο ζήτημα των ενδεχόμενων κυρώσεων κατά
της Τουρκίας οι αναφορές του δεν ήταν τίποτε άλλο
από μια «έκθεση ιδεών», όπου γενικώς και αορί-
στως περιέγραψε τους δυνητικούς τομείς των εν-
δεχόμενων κυρώσεων, χωρίς καν να κάνει τον κό-
πο να εξειδικεύσει τις κυρώσεις. Μάλιστα, στην
Έκθεση δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για κυρώσεις
κατά της Άγκυρας ως τιμωρία-κύρωση για τις επί
οκτώ μήνες συνεχείς παραβιάσεις των ελληνικών
και κυπριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά
αναφερόταν όλως αορίστως σε μελλοντικές κυρώ-
σεις σε περίπτωση νέων τουρκικών παραβιάσεων
και προκλήσεων.

Στις μελλοντικές δήθεν κυρώσεις περιέλαβε την

ενδεχόμενη λήψη μέτρων κατά Τούρκων αξιωμα-
τούχων και τουρκικών νομικών οντοτήτων, χωρίς
να προσδιορίζει ονόματα και διευθύνσεις. Στη συ-
νέχεια, αναφέρθηκε εντελώς αόριστα σε «περαιτέ-
ρω περιορισμούς στην οικονομική συνεργασία Ε.Ε.
-Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των δραστη-
ριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» (σελ. 18
Έκθεσης), χωρίς να διευκρινίζει αν στα περιοριστι-
κά μέτρα περιλαμβάνονται η απαγόρευση των ει-
σαγωγών τουρκικών προϊόντων στην Ε.Ε. και το
εμπάργκο εξαγωγών όπλων στην Τουρκία. Ακο-
λούθως, στο σημείο 4 ο Μπορέλ αναφέρεται σε
«μέτρα που στοχεύουν άλλους τομείς, που είναι
σημαντικοί για την τουρκική οικονομία, όπως η
απαγόρευση παροχής τουριστικών υπηρεσιών, οι
αρνητικές ταξιδιωτικές συμβουλές από τα κράτη-
μέλη κ.λπ.» (σελ. 19 Έκθεσης), ενώ στο σημείο 5
ζητά «πρόσθετα μέτρα της Ε.Ε. στον τομέα της
ενέργειας και τους συναφείς τομείς, όπως απαγο-
ρεύσεις εισαγωγών - εξαγωγών για ορισμένα αγα-
θά και τεχνολογίες» (σελ. 19 Έκθεσης). Όλα αυτά,
όμως, είναι γενικόλογα και είναι προφανές ότι θα
πρέπει να εξειδικευτούν, οπότε ακόμα και αν τον
Ιούνιο 2021 ξεκινήσει σχετική συζήτηση, μέχρι να
εξειδικευτούν από τον Μπορέλ οι πιθανές κυρώ-
σεις, θα φτάσει ο Σεπτέμβριος του 2021. Όμως και
τότε για να επιβληθούν κυρώσεις θα χρειαστεί
ομοφωνία, οπότε είναι προφανές ότι ο άξονας Γερ-
μανίας - Ιταλίας - Ισπανίας θα κάνει πάλι την εμφά-

νισή του. Επιπλέον, στην Έκθεση Μπορέλ δεν
υπάρχει λέξη για το casus belli της Τουρκίας κατά
της πατρίδας μας, οι αναφορές στο τουρκολιβυκό
μνημόνιο είναι γενικές και αόριστες, χωρίς να το
χαρακτηρίζει άκυρο και παράνομο, ενώ ο Μπορέλ
μιλά για «θαλάσσιες διαφορές» μεταξύ Ελλάδας
και Τουρκίας.

Το μεγαλύτερο τμήμα της Έκθεσης Μπορέλ επι-
κεντρώνεται στη θετική ατζέντα για την Τουρκία,
καθώς επισημαίνεται με κάθε τρόπο η τεράστια δή-
θεν οικονομική σημασία των σχέσεων Ε.Ε. - Τουρ-
κίας. Έτσι, αναφέρει στη σελ. 18 ότι «η ενίσχυση
των ήδη σημαντικών οικονομικών δεσμών μας εί-
ναι άλλη μια επωφελής κατάσταση και για τις δύο
πλευρές, ιδίως στο σημερινό δύσκολο οικονομικό
κλίμα.

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας θα βρί-
σκονται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση του πε-
δίου εφαρμογής της τρέχουσας τελωνειακής ένω-
σης Ε.Ε. - Τουρκίας, όπως έχει ήδη προτείνει η
Επιτροπή». Επιπλέον, ζητά τη διευκόλυνση της
«συμμετοχής της Τουρκίας στην επόμενη γενιά
προγραμμάτων της Ε.Ε., όπως το Erasmus+, το
πρόγραμμα “Ορίζων Ευρώπη” κ.λπ., στο πλαίσιο
του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου».

Και το άκρον άωτον της φιλοτουρκικής στάσης
Μπορέλ αποτελεί το γεγονός ότι ζητά να συνεχιστεί
η χρηματοδότηση της Άγκυρας για το Προσφυγικό,
ακόμα και σε περίπτωση επιβολής ενδεχομένων
κυρώσεων (σελ. 19).

του
Νότη Μαριά

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

Έκθεση Μπορέλ: Με τέτοιους φίλους
τι να τους κάνεις τους εχθρούς; 

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολλούς λόγους
να προκαλεί την οργή των αντιπάλων του.
Στην κορυφή αυτών των λόγων είναι η πρω-

τοφανής για τα ελληνικά δεδομένα «απαλλοτρίωση»
της πολιτικής ατζέντας τους, των «ιερών και οσίων»
της ελληνικής Αριστεράς. Στην κοινοβουλευτική
αναμέτρηση της Παρασκευής ο κ. Μητσοτάκης εξή-
γησε ότι μέσα στο 2020 και το 2021 η ελληνική κυβέρ-
νηση έχει διαθέσει 40 δισ. ευρώ για να στηρίξει την
κοινωνία. Το Μέγαρο Μαξίμου έχει αναγάγει την επι-
δοματική πολιτική σε μια από τις κύριες οικονομικές
του δράσεις, όχι, βέβαια, από ιδεοληψία, αλλά από
ρεαλισμό λόγω των έκτακτων περιστάσεων. Υπερδι-
πλασίασε τις (κρατικές) κλίνες ΜΕΘ και όταν η συ-
νεργασία έγινε αδύνατη, επίταξε ιδιωτικές κλινικές.
Εκσυγχρόνισε το Δημόσιο μετατρέποντάς το με άλ-
ματα σε ψηφιακό. Ψηφιοποίησε έως και τη (δημόσια)
διδασκαλία. Και ακούσαμε στη Βουλή διαμαρτυρίες
από την αντιπολίτευση τύπου «ναι, αλλά προεκλογικά
λέγατε ότι το ΕΣΥ δεν το θέλετε» ή «καλά κάνετε και

δίνετε αυτά τα χρήματα, δώστε κι άλλα, όμως». Είναι
δυνατόν κανείς να δημιουργήσει κοινωνικό κίνημα
που θα τον (ξανα)φέρει στην εξουσία με τέτοιες στρα-
καστρούκες;

Ο Μητσοτάκης κάνει κάτι που είναι πια δεδομένο
στις προηγμένες, ώριμες δημοκρατίες της Δύσης - ο
Κλίντον το είπε «τριγωνοποίηση». Η Μέρκελ το εφάρ-
μοσε χωρίς να του δώσει ονομασία. Ο Μακρόν, η Τε-
ρέζα Μέι και άλλοι ηγέτες το εφάρμοσαν σε μικρό ή
μεγάλο βαθμό. Η αντίληψη, πάντως, είναι κοινή: οι
σημερινές κοινωνίες έχουν τόσο πολύπλοκα και πο-
λυεπίπεδα προβλήματα που οι παραδοσιακές «συντα-
γές» της Δεξιάς και της Αριστεράς δεν αρκούν από
μόνες τους για να τα επιλύσουν. Έτσι, μια σύγχρονη
και ρεαλιστική πολιτική ηγεσία «βγαίνει» από τον
άξονα που συνδέει Δεξιά και Αριστερά, υιοθετώντας
πτυχές πολιτικής πότε από τη μία και πότε από την άλ-
λη πλευρά. Αν αυτό γίνεται βάσει σχεδίου και όχι
οπορτουνιστικά, πρόχειρα και για λόγους εντυπώσε-
ων, τότε τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά για όσους

ακολουθούν αυτή την πολιτική. Ο Κλίντον εξελέγη
δύο φορές και έκτοτε διατηρεί υψηλή δημοφιλία, η
Μέρκελ φτάνει τα 16 χρόνια ως καγκελάριος, ο Μα-
κρόν δοκιμάζεται αλλά κρατιέται καλά, ενώ η Μέι
έχασε την πρωθυπουργία για εντελώς άλλους λόγους. 

Έτσι ο «νεοφιλελεύθερος» Μητσοτάκης γίνεται
όταν χρειάζεται σοσιαλδημοκράτης, όπου είναι απα-
ραίτητο υποστηρικτής του κράτους αλλά και όπου θε-
ωρεί ότι το κράτος γίνεται εμπόδιο στην ανάπτυξη,
εφαρμόζει φιλελεύθερη πολιτική. Κατά περίσταση
«κλέβει» τις ατζέντες των αντιπάλων του και τους
αφήνει ουσιαστικά χωρίς αξιόμαχο αντιπολιτευτικό
οπλοστάσιο. 

Ενοχλεί ίσως κάποια στεγανά εντός Νέας Δημο-
κρατίας; Ίσως. Ωστόσο, οι πολλοί ας έχουν στο μυαλό
τους την αποστροφή του ιδρυτή της Νέας Δημοκρα-
τίας Κωνσταντίνου Καραμανλή. «Το νέο κόμμα βρί-
σκεται υπεράνω των παραπλανητικών ετικετών της
Δεξιάς και της Αριστεράς», είχε πει το 1974. Για
όσους μπορούν και θέλουν να θυμούνται…

Ο «κλέφτης» Μητσοτάκης
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Η
βουτιά της τουρκικής λίρας την περα-
σμένη εβδομάδα δημιουργεί σοβαρά
προβλήματα σε χιλιάδες πολίτες στην

Τουρκία, οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι με τη
φτώχεια, καθώς τα χρήματά τους δεν επαρκούν
ούτε και για ένα κομμάτι ψωμί. Ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν καθαίρεσε τον διοικητή της κεντρικής
τράπεζας της χώρας Νάτζι Αμπάλ, ο οποίος είχε
αναγνωριστεί ως βασική δύναμη για να επανα-
φέρει τη λίρα από τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα. 

Ο κ. Αμπάλ καθαιρέθηκε δυνάμει Προεδρι-
κού Διατάγματος, το οποίο δημοσιοποιήθηκε
αργά το βράδυ της Παρασκευής, στο οποίο δεν
εξηγήθηκε το γιατί. Ωστόσο, η εξέλιξη σημει-
ώθηκε δύο μέρες μετά την αύξηση κατά 2% του
βασικού κατευθυντήριου επιτοκίου του κεντρι-
κού πιστωτικού ιδρύματος της Τουρκίας στο
19%. Η κεντρική τράπεζα εξήγησε ότι η κίνηση
είχε σκοπό να φρενάρει τον πληθωρισμό, ο
οποίος αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 15,6% τον
Φεβρουάριο. Το μέτρο έτυχε θετικής υποδοχής
στις αγορές.

Η απομάκρυνση συγκλόνισε τόσο τοπικούς

όσο και ξένους επενδυτές, οι οποίοι είχαν
επαινέσει την πρόσφατη νομισματική πολιτική
της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας. Η επί-
πτωση από την απόλυση έπληξε τις μετοχές
στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης,
προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με τον αντί-
κτυπο του κόστους δανεισμού της Τουρκίας.
«Δεδομένης της ολοένα και πιο αυταρχικής
προσέγγισης που υιοθέτησε ο πρόεδρος Ερν-
τογάν, οι έλεγχοι κεφαλαίου μοιάζουν με την
πιο πιθανή επιλογή». 

Οι επενδυτές ζητούν αυστηρότερη νομισματι-
κή πολιτική στην Τουρκία για να εξισορροπή-
σουν το υψηλό ποσοστό πληθωρισμού, καθώς
οι τιμές αυξάνονται ραγδαία στη χώρα. Ο Τζέφρι
Χάλεϊ, ανώτερος αναλυτής της αγοράς στην
εταιρεία συναλλάγματος Oanda, δήλωσε ότι ο
πρόεδρος Ερντογάν έχει το δικό του εμπορικό
σήμα «Erdonomics».

. Τα υψηλότερα επιτόκια οδηγούν σε υψηλό-
τερο κόστος δανεισμού, το οποίο αποτρέπει
τους καταναλωτές από μη παραγωγικές δαπά-
νες, ενώ ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αποτα-

μιεύσουν χρήματα. Ωστόσο, το μειονέκτημα εί-
ναι συχνά η πιο αργή οικονομική ανάπτυξη.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το φθινόπωρο του
2003 ο Τούρκος πρωθυπουργός Ερντογάν δή-
λωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο εθνικός
μας στόχος». 

Από την άνοιξη του 2002 εφαρμόστηκαν δύο
εκτεταμένες συνταγματικές τροποποιήσεις
και οκτώ δέσμες εναρμόνισης, οι οποίες συ-
νεπάγονται θεμελιώδεις αλλαγές στην εσωτε-
ρική πολιτική και σε ολόκληρη την τουρκική
κοινωνία. 

Εντούτοις, η αλλοπρόσαλλη πολιτική του Ερν-
τογάν δεν δημιουργεί πολλές ελπίδες για έντα-
ξη της Τουρκίας στην Ε.Ε., όταν, μάλιστα, δεν
δύναται να ελέγξει τη χώρα σε οικονομικό, κοι-
νωνικό και πολιτικό επίπεδο, κάνοντας βεβια-
σμένες κινήσεις, οι οποίες απομακρύνουν και
άλλο τη χώρα από τον στόχο της ένταξης στην
Ε.Ε. Εν κατακλείδι, το αποτέλεσμα είναι ότι η
διαδικασία εκσυγχρονισμού του Ερντογάν επι-
φέρει ζημιές με απώλειες, χωρίς αποτελέσματα
και χωρίς την προοπτική ένταξης στην Ε.Ε.

O
πως είναι πλέον ευρύτερα γνωστό, η οι-
κονομία χαμηλού άνθρακα και η κυκλική
οικονομία θεωρούνται ως τα βασικά

στοιχεία ενός νέου πανευρωπαϊκού αλλά και
παγκόσμιου πρότυπου οικονομικού μοντέλου.
Κεντρικός στόχος του νέου αυτού «πράσινου
μοντέλου ανάπτυξης» είναι η παραγωγή προϊόν-
των και υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας λιγότε-
ρους και πιο «πράσινους πόρους», με παράλληλη
ελαχιστοποίηση ή και μηδενισμό των αποβλήτων
σε όλα τα στάδια παραγωγής αλλά και μετά το τέ-
λος του κύκλου ζωής των προϊόντων.

Το γραμμικό μοντέλο «παραγωγή - κατανάλωση
- απόρριψη» δεν αποτελεί πλέον μια βιώσιμη επι-
λογή. Τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 τέθηκε σε δη-
μόσια διαβούλευση από τη Γενική Γραμματεία
Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων του υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος & Ενέργειας το νέο Σχέδιο
Δράσης για την κυκλική οικονομία, που αποτυπώ-
νει ξεκάθαρα ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε
ένα «πράσινο» μέλλον με σημαντικά οφέλη για
τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την πραγματική
οικονομία. Στο νέο μοντέλο της κυκλικής οικονο-
μίας ένα προϊόν θα παραμένει όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο σε χρήση και στο τέλος του κύκλου
ζωής του είτε θα επαναχρησιμοποιείται είτε θα
ανακυκλώνεται, οδηγώντας σε μια οικονομία με
μηδενικά απόβλητα.

Η κυκλική οικονομία μπορεί να ενισχύσει την
παραγωγικότητα των πόρων, να μειώσει την εξάρ-
τηση από μη ανανεώσιμους πόρους και κρίσιμες
πρώτες ύλες, να εξοικονομήσει κόστος και να δη-
μιουργήσει θέσεις εργασίας. Στηρίζεται στη βελ-
τιστοποίηση της χρήσης των πόρων, στην επέκτα-
ση του κύκλου ζωής των προϊόντων και στο μοντέ-
λο της βιομηχανικής συμβίωσης, δηλαδή της χρή-
σης αποβλήτων μιας δραστηριότητας ως πρώτη
ύλη σε μια άλλη. Επιδιώκει και ενθαρρύνει τη
χρήση δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως
παραγωγικών πόρων και χρήσιμων υλικών, προσ-
δίδοντας μια αειφορική διάσταση στο παραγωγικό
μοντέλο.

Τα αναμενόμενα οφέλη της κυκλικής οικονο-
μίας, με βάση ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία, εν-
τυπωσιάζουν: μείωση των εκπομπών του θερμο-
κηπίου από 2% έως 4%, εξοικονόμηση 600 δισ. ευ-
ρώ για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που ισοδυ-
ναμεί με το 6%-8% του κύκλου εργασιών τους, δη-
μιουργία άνω των 2 εκατομμυρίων θέσεων εργα-
σίας στην Ε.Ε., ανάπτυξη έως 6% και πολύ μεγάλη
εξοικονόμηση πόρων, με δεδομένο ότι σήμερα το
80% των προϊόντων μετατρέπεται σε απόβλητα μέ-
σα στους πρώτους έξι μήνες από τη διάθεσή τους
στην αγορά.

Κλειδί για την επίτευξη της κλιματικής ουδετε-
ρότητας έως το 2050 και τη δημιουργία μιας οικο-

νομίας με μηδενικά ́ απόβλητα είναι η αλλαγή ́ των
καταναλωτικών συνήθειών μας. Για τους λόγους
αυτούς εκτιμούμε ότι η μετάβαση προς μια κυκλι-
κή οικονομία, όπου η αξία των υλικών, των πόρων,
της ενέργειας και των προϊόντων διατηρείται όλο
και περισσότερο στην οικονομική αλυσίδα, απο-
τελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αναπτυξιακής
μας στρατηγικής.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον οδικό χάρτη
που τέθηκε σε διαβούλευση και στο πλαίσιο της
προώθησης της κυκλικής οικονομίας, θα υλοποι-
ηθούν δράσεις για την ορθή διαχείριση αποβλή-
των, την προώθηση της ανακύκλωσης, την ανά-
πτυξη προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης,
την ενίσχυση της αγοράς δευτερογενών πρώτων
υλών, τη διευκόλυνση της βιομηχανικής συμβίω-
σης, την προώθηση της κυκλικότητας στις παρα-
γωγικές διαδικασίες και τη χρήση εναλλακτικών
καυσίμων.

Στόχος του οδικού χάρτη για τη μετάβαση στην
κυκλική οικονομία είναι ο μετασχηματισμός της
ελληνικής οικονομίας σε ένα «πράσινο», αειφόρο,
κυκλικό και αναπτυξιακό πρότυπο, που θα δώσει
τη δυνατότητα δημιουργίας ανταγωνιστικών πλε-
ονεκτημάτων της χώρας στο ευρωπαϊκό και διε-
θνές περιβάλλον, νέων θέσεων εργασίας και ανά-
πτυξης νέων καινοτόμων τεχνολογιών στις παρα-
γωγικές δομές και δραστηριότητές της.

«Erdonomics» σε πτώση

Οι νέες προκλήσεις για πράσινη επιχειρηματικότητα μέσα 
από τον νέο οδικό χάρτη για την κυκλική οικονομία

της
Έβελυν 
Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

του
Κωνσταντίνου

Αραβώση

Γενικός Γραμματέας
Φυσικού 

Περιβάλλοντος &
Υδάτων υπουργείου

Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας, 

Καθηγητής ΕΜΠ
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Κ
εντρικές παραμέτρους της κυβερνητι-
κής στρατηγικής, αναφορικά με τη
διαχείριση των υγειονομικών και των
οικονομικών επιπτώσεων της πανδη-

μίας του κορονοϊού, είχε την ευκαιρία να αναλύ-
σει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κα-
τά τη χθεσινή, προ ημερησίας διάταξης συζήτη-
ση στη Βουλή. Στενοί του συνεργάτες χαρακτήρι-
ζαν, μάλιστα, την εν λόγω συζήτηση χρήσιμη, κα-
θώς, όπως έλεγαν, ο κ. Μητσοτάκης, «βασιζόμε-
νος σε συγκεκριμένα στοιχεία, ανέπτυξε κρίσι-
μες πτυχές της έως τώρα κυβερνητικής πολιτι-
κής». 

Χαρακτηριστικότερο, ίσως, στιγμιότυπο της
χθεσινής κόντρας σε επίπεδο κορυφής ήταν η

ακαριαία αντίδραση του πρωθυπουργού
στην επιχειρηματολογία της

προέδρου του Κινή-

ματος Αλλαγής, Φώφης Γεννηματά, περί «μπίζ-
νες» του Μεγάρου Μαξίμου, η επίκαιρη ερώτηση
της οποίας πυροδότησε τη χθεσινή συζήτηση.
«Το περιεχόμενο της ομιλίας σας μου θύμισε τον
κ. Τσίπρα, χωρίς, όμως, το ταλέντο στο ψέμα και
στον λαϊκισμό», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μη-
τσοτάκης. Επιτελικά στελέχη του Μεγάρου Μαξί-
μου σημειώνουν πως η αντίδραση του πρωθυ-
πουργού δεν εντάσσεται σε μία ευρύτερη στρα-
τηγική αντιμετώπισης της κυρίας Γεννηματά και,
κατ’ επέκταση, του ΚΙΝ.ΑΛ. Ωστόσο, όπως λένε, η
επίκληση έωλων στοιχείων από την πλευρά της
δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Μάλιστα, τα
ίδια στελέχη τονίζουν ότι η προσπάθεια της κυ-
ρίας Γεννηματά να ρίξει τους τόνους κατά τη δευ-
τερολογία της κατ’ ουσίαν δικαιώνει τη στάση του
πρωθυπουργού. 

«Αναζητώ συνθέσεις»
« Ήρθα και τοποθετήθηκα κάνοντας μια από-

πειρα να μη διαφωνήσουμε για στοιχεία της
πραγματικότητας και να έχουμε ένα ελάχιστο
πλαίσιο συνεννόησης. Τι εισέπραξα: Από την κυ-
ρία Γεννηματά μαξιμαλισμό, από τον κ. Τσίπρα
μηδενισμό, από τον κ. Κουτσούμπα αρνητισμό,
από τον κ. Βελόπουλο λαϊκισμό, από τον κ. Βα-
ρουφάκη σουρεαλισμό. Συνεχίζω με τον ελληνι-
κό λαό στον μόνο δρόμο που γνωρίζω, αυτόν του
ρεαλισμού», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
κατά τη δευτερολογία του. Επέπληξε, δε, σε αυ-
στηρούς τόνους την αντιπολίτευση και δη τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ότι η αναφορά στη συστηματική καταστρο-
φή που συστηματικά προβάλλει είναι ένα ψέμα
και αδικεί την εικόνα της χώρας και όλων όσοι
καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για
την υπέρβαση της κρίσης της πανδημίας. Μάλι-
στα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα self-
tests, τα οποία προμηθεύεται η χώρα, κάνοντας
λόγο για «απαράδεκτη» στάση της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, που επιχειρεί να ταυτίσει αυτά
τα τεστ με συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία δεν
συμμετείχε καν στον διαγωνισμό. Καταλήγον-
τας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε χαρακτηριστι-
κά ότι έχει «την εντύπωση ότι υπάρχουν κόμ-
ματα που τρέφονται από την πανδημία», φω-
τογραφίζοντας μεταξύ άλλων την αξιωματι-
κή αντιπολίτευση. 

g_evgenidis@yahoo.gr

του
Γιώργου Ευγενίδη

Κυριάκος σε Φώφη: 
Θυμίζεις… Τσίπρα!
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Το ΚΚΕ 
Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέ-

λυσε ο γενικός γραμματέας του
ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του στη Βουλή. Συγκεκριμένα, υποστήριξε
ότι η εξάπλωση του κορονοϊού δεν σταμάτησε επει-
δή η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο
στους βασικούς χώρους διασποράς του: στους μεγά-
λους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μετα-
φοράς. «Τα δημόσια νοσοκομεία έχουν γονατίσει,
ενώ τα μεγαθήρια του ιδιωτικού τομέα σάς νοικιά-
ζουν κλίνες με το αζημίωτο. Αυτό το αζημίωτο, μάλι-
στα, το διπλασιάσατε μέσα στην πανδημία με τροπο-
λογία που ψηφίσατε», συμπλήρωσε ο ίδιος. Τέλος,
κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενοχοποιεί τους αρ-
ρώστους, κυνηγά τους δήθεν «ασυνείδητους» πολί-
τες και αποθεώνει την ατομική ευθύνη. 

Το ΜέΡΑ25
Τα πυρά του προς την κυβέρνηση εξαπέλυ-

σε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βα-
ρουφάκης. «Όσο αυξάνετε τους τόνους και
επενδύετε στην προπαγάνδα, όσο περισσό-
τερη κακία δείχνετε στους μεροκαματιάρη-
δες των λαϊκών αγορών, όσο πιο πολύ διώκε-
τε του γιατρούς του ΕΣΥ και τη νεολαία μας
τόσο πλησιάζει αυτή η στιγμή. Η στιγμή που η
πραγματικότητα θα κάνει ακόμα και τους δι-
κούς σας οπαδούς να αναρωτηθούν: “Πόσο
ακόμα θα τους ανεχόμαστε;”», υποστήριξε,
μεταξύ άλλων, ο κ. Βαρουφάκης. Τέλος, ανα-
φερόμενος στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης,
έκανε λόγο για «ευφάνταστο σχέδιο, το οποίο
μάλιστα συγκρίνατε με την Εθνική Παλιγγε-
νεσία». 

Ελληνική Λύση 
Στην αγορά του ρωσικού εμβολί-

ου επέμεινε ο πρόεδρος της Ελληνι-
κής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, προ-
σθέτοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει τα
σκληρότερα μέτρα παγκοσμίως έναντι του κορονοϊού,
επιπέδου Βενεζουέλας, και όμως πάλι απέτυχε. «Φω-
νάζαμε από τον Μάρτιο για τα τεστ. Σας λέγαμε ότι είναι
λάθος να μην κάνετε τεστ. Σας φωνάζαμε ότι χρειάζε-
ται απομόνωση κατ’ οίκον για τα περιστατικά και όχι
συνολικό lockdown. Τώρα το λένε και οι ειδικοί σας, οι
οποίοι τότε έλεγαν άλλα. Κάνετε λάθος με το τεστ αυ-
τοεξέτασης», είπε ο ίδιος, για να αφήσει πάλι να εν-
νοηθεί ότι δεν εμπιστεύεται τον εμβολιασμό. «Όταν
κάνει κάποιος το εμβόλιο, μεταδίδει τον ιό ή όχι; Οι με-
ταλλάξεις του ιού αντιμετωπίζονται από το εμβόλιο;»,
αναρωτήθηκε σχετικά. 

Στην ίδια λαϊκίστικη γραμμή Τσίπρας - Γεννηματά 
Σ

τον λαϊκισμό και τον… μηδενισμό «διαγωνίστηκαν»
χθες στη Βουλή η Φώφη Γεννηματά και ο Αλέξης Τσί-
πρας κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης

συζήτησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι η Γερμανία αγοράζει
εμβόλιο «παρακάμπτοντας» την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη να αναρωτιέται γιατί τότε είναι χαμηλά
στους εμβολιασμούς και με τον κ. Τσίπρα να… σιωπά αρχικά,
αλλά παραδόξως να επανέρχεται στη δευτερολογία του, προ-
τείνοντας ουσιαστικά να διαπραγματευτεί η Αθήνα την αγορά
του ρωσικού εμβολίου: «Είπατε, κ. Μητσοτάκη, επίσης ότι
ουδείς στην Ευρώπη διανοείται να ανοίξει θέμα εμβολίων
πέραν του ευρωπαϊκού πλαισίου. Δεν θα αναφερθώ στον
καγκελάριο της Αυστρίας, τον ομοϊδεάτη σας, ο οποίος δή-
λωσε ότι είναι σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για το Sput-
nik». Μάλιστα, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για γεωπολιτι-
κή εθελοδουλία. «Εσείς είστε δύο φορές ψεύτης και μας κα-
τηγορείτε χωρίς στοιχεία», συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας. Την
ίδια ώρα, έσπευσε να ειρωνευτεί την κυβέρνηση για το πρό-
γραμμα Ελλάδα 2.0, επισημαίνοντας ότι γνωρίζει μόνο το Χα-
βάη 5.0. Νωρίτερα, στην πρωτολογία του ο πρόεδρος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ισχυρίστηκε ότι «θα πρέπει εξασφαλιστούν άμεσα και
με όλους τους δυνατούς τρόπους οι αναγκαίες δόσεις των
εμβολίων και να εκπονηθεί ένα πλάνο για τον εμβολιασμό
αυτών, που ονομάζονται διεθνώς essential workers».

Στη γραμμή… Τσίπρα εμφανίστηκε και η πρόεδρος του
Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, κατηγορώντας τον
πρωθυπουργό ότι αφενός απέτυχε να διαχειριστεί την παν-
δημία, αφετέρου ότι έβαλε την υπογραφή του σε απανωτά
αχρείαστα lockdowns-ακορντεόν και στο μεγαλύτερο σε

διάρκεια αποτυχημένο lockdown της Ευρώπης. «Αποφασί-
στε, λοιπόν, κ. πρωθυπουργέ, αν μπορείτε, επιτέλους, να αρ-
θείτε στο ύψος των αναγκών, που απαιτούν εθνική συνεν-
νόηση, ή θα συνεχίσετε να είστε ο πρωθυπουργός της ανε-
πάρκειας, της διαίρεσης και της κοινωνικής αδικίας», είπε η
πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ., προσθέτοντας ότι οι αποφάσεις που
λαμβάνονται αυτές τις μέρες είναι καθοριστικές. «Από αυτές
εξαρτώνται χιλιάδες ζωές. Η πορεία της ελληνικής οικονο-
μίας, η τύχη των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, κάθε νοι-
κοκυριού. Είναι μια μάχη εθνική, που δεν έχετε το δικαίωμα
να την εκμεταλλεύεστε για πρόσκαιρες εντυπώσεις και κομ-

ματικές σκοπιμότητες», σημείωσε με νόημα.
Εντύπωση, δε, προκάλεσε ότι άφησε να εννοηθεί πως το

Μέγαρο Μαξίμου κάνει μπίζνες (για να τις απαντήσει λίγο
αργότερα ο πρωθυπουργός), ενώ, τέλος, κατηγόρησε την
κυβέρνηση ότι με την πολιτική της διευρύνει τις ανισότητες.
«Το χειρότερο είναι ότι τα κυβερνητικά στελέχη σας, αντί να
λύνουν προβλήματα, μαδάνε τη μαργαρίτα. Ανοίγουμε - δεν
ανοίγουμε, κλείνουμε - δεν κλείνουμε, κάθε μέρα κάτι δια-
φορετικό και μετά διαψεύδονται από τις εξελίξεις», σημεί-
ωσε χαρακτηριστικά.

Αλέξανδρος Διαμάντης 
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ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Υπουργός Εσωτερικών

Στην κατηγορία ότι ο Αλέξης
Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ερ-
γαλειοποιούν την πανδημία
χάριν ίδιων πολιτικών σκο-
πιμοτήτων προβαίνει, μέσω

συνέντευξής του στην «Political», ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορί-
δης. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει πως το
μέχρι πρότινος μείγμα περιοριστικών
μέτρων εξαντλεί τα όρια της αποτελε-
σματικότητάς του. Γνωστοποιεί ότι τις
επόμενες ημέρες θα ανακοινώσει Οδι-
κό Χάρτη για την καταπολέμηση της
δυσλειτουργίας που παρατηρείται στο
Ειδικό Ληξιαρχείο και αναφέρει πως
έως τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχει
ολοκληρωθεί έργο για την ψηφιακή
διασύνδεση όλων των προξενικών
Αρχών με το Μητρώο Πολιτών, ώστε
να σταματήσει η καθυστέρηση στις κα-
ταχωρίσεις. 

Ιταμός εκβιασμός 
η πρόταση Τσίπρα 
για πολιτικό μορατόριουμ 
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Προ μηνός θεσπίσατε το νομοσχέδιο για
τη «μονιμοποίηση» της τηλεργασίας στο
Δημόσιο. Πώς διασφαλίζετε ότι περι-
φρουρούνται επαρκώς τα εργασιακά δι-
καιώματα και πως δεν χρησιμοποιείται ως
άλλοθι για εκμετάλλευση από την πλευρά
της εργοδοσίας, όπως σας κατηγορεί τμή-
μα της αντιπολίτευσης;
Προ μηνός πράγματι παρουσίασα στο

Υπουργικό Συμβούλιο ένα προσχέδιο του
σχεδίου νόμου που ρυθμίζει την παροχή εξ
αποστάσεως εργασίας με τη χρήση ψηφια-
κών τεχνολογιών - αυτό το οποίο ονομάζου-
με «τηλεργασία» στους φορείς του ελληνικού
Δημοσίου. Σήμερα βρισκόμαστε πιο κοντά
στην ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου νόμου
και ελπίζω ότι θα έχουμε ένα πρώτο κείμενο
για να προδιαβουλευτούμε με τα συνδικάτα
και τους κοινωνικούς εταίρους μας και, φυ-
σικά, εν συνεχεία να προχωρήσουμε στη δη-
μόσια διαβούλευση. Ελπίζω ότι μέχρι το τέ-
λος του Απριλίου θα έχει ξεκινήσει η συζήτη-
σή του στη Βουλή. Βασική αρχή του νομοσχε-
δίου είναι η οικειοθελής παροχή της τηλερ-
γασίας, δηλαδή η συμφωνία του υπαλλήλου
να παρέχει την εργασία του εξ αποστάσεως.
Αυτονοήτως, ρητά ρυθμίζεται ότι ο τηλεργα-
ζόμενος δεν θα έχει επιπτώσεις στο ωράριό
του, στη μισθολογική του κατάσταση ή στην
υπηρεσιακή του εξέλιξη, ενώ λαμβάνεται
πρόνοια ώστε ο απαραίτητος ψηφιακός εξο-
πλισμός να παρέχεται από την υπηρεσία στην
οποία αφορά η τηλεργασία.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της τηλεργασίας
είναι η εξοικονόμηση του χρόνου μετακίνη-
σης καθώς και η δυνατότητα να βρίσκεται ο
εργαζόμενος περισσότερο χρόνο κοντά στο
οικογενειακό του περιβάλλον. Η ψηφιακή τε-
χνολογία παρέχει νέες, σημαντικές δυνατό-
τητες, αναδιαμορφώνει και αναδιατάσσει τις
παραγωγικές σχέσεις και δεν θα ήταν δυνα-
τόν το ελληνικό Δημόσιο να μείνει πίσω σε
αυτόν τον τομέα. Άρα, τα θρυλούμενα περί
«εργασιακής εκμεταλλεύσεως» από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ θα καταρρεύσουν και για
μία ακόμα φορά θα καταδειχθεί η Αριστερά
ως δύναμη αντιδραστική και φοβική απέναντι
σε κάθε είδους παραγωγική νεωτερικότητα. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ σάς κατηγορεί για την επαναφο-
ρά ενός αναχρονιστικού εκλογικού συ-
στήματος στην Αυτοδιοίκηση, που εξυπη-
ρετεί τοπικούς άρχοντες, οι οποίοι πρό-

σκεινται στη Νέα Δημοκρατία. Τι απαντά-
τε;
Οι αιρετοί της Δημοτικής και της Περιφε-

ρειακής Αυτοδιοίκησης απ’ όλες τις παρατά-
ξεις θα σας περιγράψουν πως δεν μπορούν
να διοικήσουν τους δήμους και τις περιφέ-
ρειες. Θα σας πουν ότι, ενώ νίκησαν στις
εκλογές, δεν μπορούν να εφαρμόσουν το
πρόγραμμά τους. Θα σας αναφέρουν πως οι
ισχνές μειοψηφίες τούς αναγκάζουν σε τα-
πεινωτικούς συμβιβασμούς, προκειμένου να
μπορέσουν να διασφαλίσουν ένα ελάχιστο
διοικητικό αποτέλεσμα για τους πολίτες. 

Είμαι ευτυχής που μαζί με τον αναπληρωτή
υπουργό Στέλιο Πέτσα μάς δίνεται η δυνατό-
τητα να υλοποιήσουμε μια προεκλογική δέ-
σμευση της Νέας Δημοκρατίας, την κατάργη-
ση της απλής αναλογικής στην Αυτοδιοίκηση,
και να επαναφέρουμε την κυβερνησιμότητα
στους δήμους και τις περιφέρειες.

Έτσι, ο νικητής συνδυασμός θα λαμβάνει
τα 3/5 του συνόλου των εδρών. Θέτουμε όριο
εκλογής στα Δημοτικά και Περιφερειακά
Συμβούλια το 3% και ο δήμαρχος και ο περι-
φερειάρχης θα εκλέγονται από την πρώτη
Κυριακή, αν λάβουν το 43%. Το νομοσχέδιο
έχει τελειώσει από πλευρά δημόσιας διαβού-
λευσης. Γίνονται τώρα επεξεργασία των σχο-
λίων και βελτιώσεις σε ορισμένα ζητήματα
που αφορούν κυρίως στον τρόπο εκλογής
των Τοπικών Συμβουλίων και θα κατατεθεί
στη Βουλή μέχρι το τέλος Απριλίου.

Διατυπώνονται εσχάτως παράπονα για
προβλήματα κατά την εξυπηρέτηση πολι-
τών με υπηρεσίες του υπουργείου σας,
όπως έκαναν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Ελ-
λάδος για το Ειδικό Ληξιαρχείο. Τι σκο-
πεύετε να κάνετε;
Οι πολίτες έχουν δίκιο. Το Ειδικό Ληξιαρ-

χείο είναι υπηρεσία που δυσλειτουργούσε
και η δυσλειτουργία αυτή επιδεινώθηκε τον
καιρό του Covid-19. Παρουσιάζει σημαντικές
καθυστερήσεις, είναι απαρχαιωμένο τεχνο-
λογικά, αποτελεί σημείο προστριβής με τους
πολίτες αλλά και με τους δικηγόρους οι οποί-

οι τους εκπροσωπούν. Αυτήν τη στιγμή χιλιά-
δες πράξεις καθυστερούν στην καταχώρισή
τους. Έχω συναντηθεί με τους εκπροσώπους
των δικηγόρων και ειδικά με τον πρόεδρο της
Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, τον
κ. Δημήτρη Βερβεσό. Είμαστε σε συνεχή τη-
λεφωνική επικοινωνία και τον ενημερώνω
για τις συγκεκριμένες ενέργειες για την επί-
λυση του προβλήματος.  Άμεσα εξεδόθη εγ-
κύκλιος η οποία θέτει εκ νέου την ανάγκη
εξυπηρέτησης των δικηγόρων κατά προτε-
ραιότητα. Έχει ήδη εγκριθεί έργο, το οποίο
θα υλοποιηθεί μέχρι 1/9/2021 για την ψη-
φιακή διασύνδεση όλων των προξενικών
Αρχών με το Μητρώο Πολιτών, ώστε να στα-
ματήσει η καθυστέρηση στην καταχώριση.
Μέχρι τις 15 Απριλίου θα έχω παρουσιάσει
έναν ολοκληρωμένο Οδικό Χάρτη για τα βή-
ματα που θα αναλάβουμε για την αποκατά-
σταση της δυσλειτουργίας. Ο Οδικός Χάρτης
θα περιλαμβάνει ένα σαφές χρονοδιάγραμ-
μα υλοποίησης και ποσοτικούς στόχους για
την επίλυση του προβλήματος των καθυστε-
ρήσεων. Αυτό το πρόγραμμα θα παρουσιά-
σω στους δικηγόρους και στους πολίτες και
θα δεσμευτώ απέναντί τους για την τήρηση
τόσο του χρονοδιαγράμματος όσο και των
συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων. 

Μήπως βιαστήκατε, ως κυβέρνηση, να
απορρίψετε την πρόταση Τσίπρα περί πο-
λιτικού μορατόριουμ, ενόσω βρισκόμαστε
στην κορύφωση του τρίτου κύματος της
πανδημίας του κορονοϊού; 
Δεν έχω ακούσει τόσα χρόνια στην πολιτική

ιταμότερο εκβιασμό. Η πρόταση για μορατό-
ριουμ είναι ακριβώς αυτό: Σταματήστε να νο-
μοθετείτε, εσείς η δημοκρατικά εκλεγμένη
κυβέρνηση, μην ασκείτε τα καθήκοντά σας,
μην εκτελείτε το κυβερνητικό σας πρόγραμ-
μα, γιατί, αν το κάνετε αυτό, θα οργανώνουμε
διαδηλώσεις και θα συμβάλλουμε στη διάδο-
ση της πανδημίας οπότε θα εντείνεται το πρό-
βλημα της διαχείρισής της. Εργαλειοποίηση
της πανδημίας, για την επίτευξη πολιτικών
σκοπιμοτήτων, εκβιασμός και πολιτικά παι-
χνίδια σε βάρος της υγείας του λαού. Αυτός
είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ,
αυτή είναι η Ριζοσπαστική Αριστερά και, ως
γνωστόν, στους εκβιαστές δεν ενδίδεις ποτέ. 

Παρά το παρατεταμένο lockdown, η εξά-

πλωση του ιού δεν δείχνει να αναχαιτίζεται.
Τελικώς, απέτυχαν τα περιοριστικά μέτρα;
Πώς προχωρά η κυβέρνηση έστω και σε
ελεγχόμενο άνοιγμα δραστηριοτήτων, όταν
η τάση πανευρωπαϊκά είναι να επεκτείνεται
το γενικό απαγορευτικό;

Τα περιοριστικά μέτρα έχουν οδηγήσει σε
κόπωση σημαντικό τμήμα του πληθυσμού.
Πλέον η επιμονή στην τήρηση ενός σκληρού
γενικευμένου περιορισμού δεν αποδίδει. Ίσα
- ίσα, φαίνεται να παρατηρείται μετάδοση
από τις ενδοοικογενειακές συναναστροφές.
Προφανώς, οι ειδικοί ευελπιστούν ότι ένα
ελεγχόμενο, περιορισμένο άνοιγμα μπορεί
να λειτουργήσει ως δικλείδα εκτόνωσης και
να φέρει καλύτερα αποτελέσματα. Σε κάθε
περίπτωση, ο εμβολιασμός προχωρεί ικανο-
ποιητικά, το τείχος ανοσίας σταδιακά οικοδο-
μείται και φαίνεται ότι βρισκόμαστε στην αρ-
χή του τέλους αυτής της περιπέτειας. 

Πόσο σας ανησυχεί η κατάσταση της οικο-
νομίας; Θεωρείτε την ανάκαμψη νομοτε-
λειακή εξέλιξη; Πότε θα μπορούμε να μι-
λάμε για ανάκτηση του χαμένου εδάφους;
Μόλις επιτευχθεί το άνοιγμα της οικονο-

μίας, θα υπάρξει ραγδαία αύξηση της κατα-
νάλωσης, ειδικά στις μεσογειακές χώρες. Η
εστίαση, οι υπηρεσίες διασκέδασης, ο τουρι-
σμός, οι εμπορικές δραστηριότητες θα εκτι-
ναχθούν. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός
ότι υπάρχει σημαντική αύξηση των τραπεζι-
κών καταθέσεων. Η κατανάλωση αυτή θα δώ-
σει μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης και, σε
συνδυασμό με τα πολλά χρήματα του Ταμείου
Ανάκαμψης και υπό την προϋπόθεση της
χρηστής και στοχευμένης χρησιμοποίησής
τους, την οποία εγγυάται η διακυβέρνησή
μας, βάσιμα μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι
τα καλύτερα έρχονται. 

mourelatos.sp@gmail.com 

στον
Σπύρο Μουρελάτο

Είμαι ευτυχής που μας δίνεται 
η δυνατότητα να υλοποιήσουμε
μια προεκλογική δέσμευση 
της Νέας Δημοκρατίας,
την κατάργηση της απλής 
αναλογικής στην Αυτοδιοίκηση
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ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ 
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων 

«Τ
ο κακό για τον Ερντογάν είναι
ότι δεν υπάρχει στο περιβάλ-
λον του κάποιος που να μπο-
ρεί έστω να αμφισβητήσει τις

ενέργειές του, πολλώ δε μάλλον να ορθώσει
μία αντίθετη άποψη».

Συναντήσαμε τον υφυπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων Άγγελο Συρίγο και σε
μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αφού
αναλύσαμε τα ελληνοτουρκικά και τις νέες
νομοθετικές ρυθμίσεις για την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, μας μίλησε για το πρωτότυπο
χόμπι του, την οικογένειά του και την αγάπη
του για το σινεμά. 

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ως καθηγη-
τής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής
Πολιτικής, πώς κρίνετε τη στάση της ΕΕ
απέναντι στα ελληνοτουρκικά;
Αναμενόμενη. Η ΕΕ είναι ένα διαρκές πεί-

ραμα όπου 27 εθνικά κράτη προσπαθούν να
χτίσουν ένα υπερεθνικό οικοδόμημα, με τις
μικρότερες δυνατές αντιδράσεις. Το αποτέλε-
σμα είναι ότι τα εθνικά συμφέροντα κάθε κρά-
τους παραμένουν εξαιρετικά ισχυρά. Παράλ-
ληλα, σημαίνοντα ρόλο εντός της ΕΕ παίζουν

κράτη όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Η Γερμα-
νία έχει εθνικές εκλογές το φθινόπωρο. Είναι
προφανές ότι μέχρι τότε δεν θέλει αναταρά-
ξεις που θα σχετίζονται με την Τουρκία, είτε
λόγω μεταναστών είτε λόγω ελληνοτουρκι-
κών σχέσεων. Το προηγούμενο χρονικό διά-
στημα, η Γερμανία είχε θετικό ρόλο στην απο-
τροπή δημιουργίας θερμού επεισοδίου μετα-
ξύ Ελλάδος - Τουρκίας. Λειτούργησε όμως
αρνητικά στο θέμα της επιβολής σοβαρών κυ-
ρώσεων στην Τουρκία για την παράνομη συμ-
περιφορά της στην Ανατολική Μεσόγειο. Πα-
ραμένει επίσης ανοιχτό το θέμα της πωλήσε-
ως γερμανικών υποβρυχίων τελευταίας γενε-
άς στην Τουρκία. Αντιθέτως, οι ΗΠΑ απεδείχ-
θησαν πολύ πιο αποτελεσματικές από την ΕΕ
στο θέμα των κυρώσεων. Απέκλεισαν την
Τουρκία από το πρόγραμμα των μαχητικών
αεροσκαφών F-35 και έχουν απαγορεύσει
πωλήσεις νέων οπλικών συστημάτων.

Πώς βλέπετε το «μέλλον» του Ταγίπ
Ερντογάν και της τουρκικής οικονομίας; 
Ο Ερντογάν κατά τα πρώτα χρόνια συγ-

κρούστηκε με το κεμαλικό βαθύ κράτος και
υπήρξε αναμορφωτής και του τουρκικού
κράτους και της κοινωνίας. Η πολυετής πα-
ραμονή του στην εξουσία τον έχει μετατρέψει
στο νέο βαθύ κράτος. 

Δεν πρέπει να υποτιμούμε τον Ερντογάν.
Είναι ένας από τους πλέον ικανούς αρχηγούς
κρατών παγκοσμίως. Έχει εξέλθει νικητής
από σοβαρότατες συγκρούσεις με συστήματα
και συμφέροντα και έχει βγει από παγίδες
που θα είχαν εξοντώσει εύκολα τους περισ-
σότερους πολιτικούς ηγέτες. Το κακό για τον
Ερντογάν είναι ότι δεν υπάρχει στο περιβάλ-
λον του κάποιος που να μπορεί έστω να αμφι-
σβητήσει τις ενέργειές του, πολλώ δε μάλλον
να ορθώσει μία αντίθετη άποψη. Η Τουρκία
ακολουθεί ναρκωμένη τις νεο-οθωμανικές
του ιδεοληψίες. Ο τελευταίος γνωρίζει ότι,
εάν χάσει την εξουσία, δεν θα πάει σπίτι του.
Ξέρει ότι θα ερευνηθεί ο αμύθητος πλούτος
που έχουν σωρεύσει τα μέλη της οικογένειάς
του. Θυμάται και την τύχη του Μεντερές, που
απαγχονίσθηκε. Αυτές οι σκέψεις τον οδη-

γούν σε πιο ακραίες επιλογές. Είναι, πλέον,
ζήτημα χρόνου να καταρρεύσει το σύστημα
Ερντογάν, με ό,τι σημαίνει αυτό για την περιο-
χή. 

Για να περάσουμε και στα θέματα του
χαρτοφυλακίου σας. Πιστεύετε ότι τα
νέα μέτρα για την ελεγχόμενη είσοδο
των φοιτητών στα Πανεπιστήμια θα
εφαρμοστούν και θα εξαλειφθούν τα
φαινόμενα ανομίας στα Ιδρύματα; 
Σύμφωνα με τα όσα ακούγονται ιδίως από

την αξιωματική αντιπολίτευση, αντιλαμβάνε-
ται κανείς ότι ο δρόμος δεν θα είναι στρωμέ-
νος με ροδοπέταλα. Κάθε μετάβαση σε μία
νέα κατάσταση, ιδίως όταν η προηγούμενη
ισχύει εδώ και 47 χρόνια, δεν είναι απαραιτή-
τως ομαλή. Θα χρειαστεί χρόνος και προσπά-
θεια, επιμονή και υπομονή. Τα πανεπιστήμια,
όμως, ανήκουν σε όλους και όχι σε μειοψη-
φικές ομάδες, όσο θόρυβο και αν κάνουν.
Έχουμε υποχρέωση να προσφέρουμε υψη-
λής ποιότητας ανταγωνιστική ανώτατη εκπαί-
δευση. Και αυτή είναι μία υποχρέωση προς
όλους, φοιτητές και καθηγητές, αλλά και
απέναντι στην κοινωνία γενικότερα.

στην
Άννα Καραβοκύρη

Μου αρέσει να χαλαρώνω 
φτιάχνοντας ξύλινα καράβια
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Αλήθεια, στο παρελθόν υπήρξατε κι
εσείς θύμα κάποιων θερμόαιμων φοι-
τητών. Πώς το βιώσατε; 
Όντως υπήρξα θύμα επίθεσης τριών νεα-

ρών ατόμων, διότι παρακάλεσα ένα εξ αυτών
να μη γράφει συνθήματα σε φρεσκοκαθαρι-
σμένο τοίχο του Παντείου Πανεπιστημίου. Το
αποτέλεσμα ήταν ότι κατέληξα στο νοσοκο-
μείο με ράμματα στο κεφάλι. Ενδιαφέρον
ήταν επίσης το γεγονός ότι οι δύο εξ αυτών
που συνελήφθησαν, διότι ο τρίτος παραμένει
άγνωστος, δεν ήταν φοιτητές. Όταν σε ένα
πανεπιστημιακό ίδρυμα πρυτανεύει ο φό-
βος, αντιλαμβάνεστε ότι πλήττεται τόσο η
ελευθερία της έκφρασης όσο και η ακαδη-
μαϊκή ελευθερία. Συγκινητικοί σε όλη αυτήν
τη διαδικασία ήταν οι φοιτητές και οι φοιτή-
τριές μου, οι οποίοι στάθηκαν απέναντι στη
λογική της απειλής και του φόβου που
έσπειραν περιθωριακές ομάδες, οι οποίες
κατά καιρούς συνέρρεαν στα μαθήματα με
σκοπό να τα διακόψουν. Η υγιής αυτή αντί-
δραση, η οποία δεν περνάει στον Τύπο, καλύ-
πτεται συνήθως από αυτούς που –αν και λί-
γοι– κάνουν θόρυβο.

Αν και ο πρωθυπουργός διαμηνύει σε
όλους τους τόνους ότι θα εξαντλήσει
την τετραετία, είναι γεγονός πως ορι-
σμένοι ισχυρίζονται ότι το φθινόπωρο
ενδεχομένως μπορεί να στηθούν πρό-
ωρες κάλπες. Πιστεύετε ότι έχει βάση
ένα τέτοιο σενάριο; 
Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας σε αυτήν

τη φάση να μιλήσει για σενάρια εκλογών, αλ-
λά επιπλέον κάτι τέτοιο θα ήταν και παντελώς
άκαιρο. Θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να
επικεντρωθούμε στην ουσία των πραγμάτων
και στο έργο που έχουμε να κάνουμε, παρά
να αναλωνόμαστε σε εκλογολογία που δεν
εξυπηρετεί κάτι, αλλά, αντίθετα, θα έλεγα
πολλές φορές παραλύει και το σύστημα. 

Επειδή με βάση το νόμο που είχε ψηφί-
σει ο ΣΥΡΙΖΑ οι επόμενες εκλογές –
όποτε κι αν διεξαχθούν– θα γίνουν με
απλή αναλογική, θεωρείτε πως η ΝΔ θα

είναι και πάλι αυτοδύναμη ή υπάρχουν
περιθώρια συγκυβέρνησης; 
Είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε σενάρια

για την επόμενη μέρα. Θεωρώ ότι η κυβέρ-
νηση προχωρά με εξαιρετικά συνεπή και
σταθερό βηματισμό, παρά τις τρομερά αντί-
ξοες συνθήκες. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό
διάστημα έχουν γίνει σημαντικά άλματα σε
πολλούς νευραλγικούς τομείς, όπως η ψη-
φιοποίηση των συστημάτων, η εκπαίδευση,
υγεία, η οικονομία, η εθνική άμυνα κ.ο.κ. Οι
συζητήσεις περί πολιτικών συσχετισμών
έχουν νόημα μόνον όταν γίνονται σε περίοδο
εκλογών και με τα δεδομένα της περιόδου
αυτής. Δεν θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μία
τέτοια περίοδο.

Από όσο γνωρίζω, είστε πολυπράγμων
άνθρωπος. Έχετε κάποιο χόμπι; Προ-
λαβαίνετε να ασχοληθείτε με αυτό; 
Μου αρέσει να φτιάχνω ξύλινα καράβια.

Παίρνω παλιά, ψημένα –συνήθως από τη θά-
λασσα– ξύλα, τα δουλεύω, τα εξοπλίζω και
τα βάφω. Τα κρεμάω στον τοίχο. Κάθε καράβι
είναι και ένα μικρό ταξίδι. Τον τελευταίο και-
ρό τα καράβια μου παραμένουν στο «ναυπη-
γείο» μου, μία παλιά αποθήκη που χρησιμο-
ποιώ, σε απόλυτο lockdown. Δεν υπάρχει
χρόνος ούτε να τα επισκεφτώ…

Πώς προέκυψε η αγάπη σας για τα ξύ-
λινα καραβάκια; 
Είδαμε ένα τέτοιο καράβι με τη σύζυγό

μου στη βιτρίνα ενός καταστήματος σε ένα
νησί και επειδή της άρεσε, αλλά το κατάστη-
μα ήταν κλειστό, είπα να δοκιμάσω την τύχη
μου και να δημιουργήσω ένα καράβι ο ίδιος.
Πιστεύω σε όλα τα πράγματα πρέπει να δοκι-
μάζεις, να τολμάς και να έχεις ένα σκοπό για
αυτό.

Πώς ήταν η ζωή μέσα στο σπίτι, με τρία
μικρά παιδιά, την περίοδο της «σκλη-
ρής» καραντίνας;
Συνυπήρξαμε διαρκώς όπως ποτέ πριν.

Ήταν πολύ καλά! Ήρθαμε πιο κοντά. Επανα-
προσδιορίσαμε το όριά μας. Βοηθήσαμε ο

ένας τον άλλον. Τρώγαμε μαζί, βλέπαμε τη-
λεόραση μαζί, πηγαίναμε βόλτα μαζί, διαβά-
ζαμε μαζί. Πιστεύω ακράδαντα ότι η κάθε
δοκιμασία αποτελεί και μία ευκαιρία. Και η
καραντίνα ήταν η ευκαιρία μας να κατανοή-
σουμε τη σημασία των απλών και όχι τόσο
αυτονόητων πραγμάτων, όπως η υγεία, η
συντροφικότητα ή η σχέση γονέων και παι-
διών. Είμαστε μαζί, είμαστε καλά, και έχουμε
κάθε λόγο να κάνουμε υπομονή για καλύτε-
ρες ημέρες.

Τι σας λένε τα παιδιά σας για την τηλεκ-
παίδευση; Λειτουργεί καλά;
Η τηλεκπαίδευση είναι μία λύση ανάγκης.

Δεν είναι μία ιδεατή κατάσταση. Όπως σε
όλα τα πράγματα υπάρχουν υπέρ και κατά. Τα
παιδιά μου χαίρονται που δεν ξυπνούν νωρίς
για να πάνε στο σχολείο και στενοχωριόνται
που δεν βλέπουν τους συμμαθητές τους. Δεν
μπορεί όμως να αντικαταστήσει τη διά ζώσης
εμπειρία με τον δάσκαλο ή τον καθηγητή. Ας
ελπίσουμε ότι σύντομα τα παιδιά θα μπορέ-
σουν να γυρίσουν με ασφάλεια στα σχολεία.

Ως πατέρας τριών μικρών παιδιών, πώς
ονειρεύεστε το μέλλον τους;
Κάθε πατέρας ονειρεύεται το καλύτερο

για τα παιδιά του. Οι συνθήκες έχουν αλλά-
ξει. Πολλά νέα παιδιά επιλέγουν να ζήσουν
στο εξωτερικό. Θα ήθελα τα παιδιά μου να
ζήσουν και να σταδιοδρομήσουν στην Ελλά-
δα. Να επιστρέψουν πίσω αυτό που τους
έδωσε από το υστέρημά της αυτή η χώρα. Να
παλέψουν για να αλλάξουν ακόμη περισσό-
τερο τις συνθήκες ζωής τους. Να παραδώ-
σουν στα δικά τους παιδιά μία καλύτερη πα-
τρίδα. Θέλω να είναι περήφανοι για τον πολι-
τισμό τους, έναν πολιτισμό που φέρουν μέσα
τους, που κουβαλούν στη γλώσσα και στις
αντιλήψεις τους. Έχουν μεγαλώσει στην Ελ-
λάδα της κρίσεως. Θα ήθελα να αντικρίσουν
μόνον καλύτερες ημέρες για αυτόν τον τόπο. 

Με τις τέχνες τι σχέση έχετε; Ακούτε
μουσική, σας αρέσει το θέατρο ή ο κι-
νηματογράφος; 

Μου αρέσουν πολύ οι ζωγραφικοί πίνα-
κες. Παρακολουθώ προσεκτικά το έργο των
σύγχρονων Ελλήνων ζωγράφων. Ακούω κυ-
ρίως ελληνική έντεχνη μουσική, αλλά βρί-
σκεις διαμάντια σε όλα τα είδη της ελληνικής
μουσικής. Μου αρέσει ακόμη ο κινηματο-
γράφος –αλλά τον αντιλαμβάνομαι κυρίως
με τη μορφή ταινιών που βλέπεις στο σινε-
μά–, έχει τη δική του μαγεία. 

Ποιο βιβλίο διαβάσατε τελευταία; 
Είναι περίεργο, αλλά ξαναδιάβασα δύο πα-

λαιά βιβλία. Το πρώτο ήταν το «1984» του Όρ-
γουελ. Το είχα διαβάσει για πρώτη φορά το
1984! Το δεύτερο βιβλίο ήταν με αφορμή τα
200 χρόνια από την Παλιγγενεσία και επρό-
κειτο για την ιστορία της Ελληνικής Επανα-
στάσεως, του Φίνλεϋ. Ο συγκεκριμένος έζη-
σε την επανάσταση και μετά εγκαταστάθηκε
στην Αθήνα, όπου κι έγραψε την ιστορία του.
Είναι ουσιαστικά πηγή και αντικατοπτρίζει
πλήρως τα όσα σκέφτονταν για την Επανά-
σταση, λίγα χρόνια μετά το γεγονός.

Πώς πήρατε την απόφαση να πείτε το
«ναι» στην πρόσκληση του Κυριάκου
Μητσοτάκη για τις βουλευτικές εκλο-
γές και πώς δέχτηκαν η οικογένειά σας
και οι φίλοι σας την απόφαση αυτή; 
Ήταν και προσωπική αλλά και οικογενει-

ακή απόφαση. Είπα «ναι», διότι ήμουν πάν-
τοτε φύσει πολιτικό ον και ήθελα να προσφέ-
ρω στη δημόσια σφαίρα. Πολλοί φίλοι προ-
σπάθησαν να με αποτρέψουν: «Πού πας να
μπλέξεις με την πολιτική; Εσύ είσαι ένας κα-
ταξιωμένος επιστήμονας. Τι θέλεις με αυ-
τούς;». Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν πολλά
πράγματα που μπορούν να γίνουν και ακόμη
πιστεύω ότι έχω υποχρέωση να βοηθήσω
την πατρίδα μου όπως μπορώ. Από τη θέση
που βρίσκομαι τώρα, προσπαθώ να προσφέ-
ρω στη διαμόρφωση μίας ανώτατης εκπαί-
δευσης, η οποία να μην έχει να ζηλέψει τίπο-
τα από αυτήν άλλων κρατών της Ευρώπης
και ενδεχομένως να καταστεί ακόμη πιο αν-
ταγωνιστική, αρκεί να ξεπεράσουμε ιδεολη-
ψίες που προέρχονται από άλλες εποχές.

«
«Πιστεύω ότι υπάρχουν 
πολλά πράγματα που 
μπορούν να γίνουν και 
ακόμη πιστεύω ότι έχω 
υποχρέωση να βοηθήσω 
την πατρίδα μου 
όπως μπορώ»
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Ο
Γιώργος Αρβανιτίδης, βουλευτής
Β’ Θεσσαλονίκης του ΚΙΝ.ΑΛ., με
φόντο τη διαχείριση της πανδη-
μίας επικρίνει την κυβέρνηση για

τις «διαρκείς, ψεύτικες υποσχέσεις», που
οδηγούν την κοινωνία σε απογοήτευση.
Εκφράζει την απαισιοδοξία του για την
επόμενη μέρα, ενώ θεωρεί ότι τα σενάρια
πρόωρων εκλογών εξυπηρετούν κοντό-
φθαλμες λογικές. Αίσθηση, ωστόσο, προ-
καλεί η άποψή του για τη διαμόρφωση των
συνθηκών που οδηγούν σε μια «πραγματι-
κή προοδευτική διακυβέρνηση».

Εκτιμάτε ότι βρισκόμαστε όντως
στην τελική ευθεία για την επιστρο-
φή στην κανονικότητα ή μπροστά σε
ένα παράτολμο σχέδιο που αποσκο-
πεί στην κοινωνική αποσυμπίεση;
Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει

επιστροφή στην «κανονικότητα», όπως
την ορίζαμε έναν χρόνο πριν. Όλα θα είναι
αλλιώς, ακόμα και μετά την ομαλοποίηση
της λειτουργίας της αγοράς και της κοινω-
νικής ζωής. Απέχουμε, όμως, αρκετά από
αυτό. Φοβάμαι ότι η κυβέρνηση με τις πα-
λινωδίες και τις διαρροές υπονομεύει την
αξιοπιστία της, προκαλεί σύγχυση και με-
γαλώνει την ανασφάλεια στην κοινωνία.
Την ώρα που κάθε μέρα έχουμε χιλιάδες -
αυξανόμενα- κρούσματα και το ΕΣΥ βρί-
σκεται στο βαθύ κόκκινο, κυβερνητικά
στελέχη συνεχίζουν ανέμελα να δίνουν
ημερομηνίες για άνοιγμα δραστηριοτή-
των. Παριστάνουν και υποκαθιστούν τους
ειδικούς. Οι διαρκείς, ψεύτικες υποσχέ-
σεις, που διαψεύδονται σε λίγες μέρες,
αντί για ελπίδα για το αύριο οδηγούν την
κοινωνία σε μια διάχυτη απογοήτευση. Το
άνοιγμα των δραστηριοτήτων πρέπει να

γίνει, αλλά με ασφάλεια, μελετημένα βή-
ματα, σταδιακά και με αντιμετώπιση του
συνωστισμού.

Οικονομία και πανδημία αναγνωρί-
ζονται ως οι «άγνωστοι Χ» στη δύ-
σκολη εξίσωση που καλείται να λύ-
σει η κυβέρνηση. Ποιες είναι οι προ-
βλέψεις σας για το τοπίο που δια-
μορφώνεται;
Έχουμε κλείσει περισσότερο από έναν

χρόνο από την πρώτη καραντίνα και η κυ-
βέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει
την πανδημία ως πρωτοεμφανιζόμενο γε-
γονός. Δεν μπορούμε να μιλάμε πια για
«άγνωστους Χ». Τα στοιχεία μιλούν από
μόνα τους: πρωτιά στους θανάτους ανά
ημέρα, ουραγοί στα μαζικά τεστ, ενώ
στους εμβολιασμούς η χώρα μας είναι
30% κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. σε
αριθμό ημερήσιων δόσεων ανά 100 άτο-
μα. Τα γεγονότα αυτά δεν αφήνουν περι-
θώρια για παρερμηνείες. Η κυβέρνηση
απέτυχε σε αυτό το στάδιο διαχείρισης της
πανδημίας, παρά τις έγκαιρες προειδο-
ποιήσεις και τις προτάσεις μας για λήψη
μέτρων θωράκισης του ΕΣΥ και οικονομι-
κής στήριξης της αγοράς. Καλλιέργησε
μεγάλες προσδοκίες για τον άμεσο εμβο-
λιασμό και το γρήγορο άνοιγμα της αγο-
ράς, αλλά η πραγματικότητα τις διαψεύ-
δει. Συνεπώς, οι προβλέψεις μου δεν είναι
καθόλου αισιόδοξες για την εικόνα της

αγοράς και θα έρθουν πολύ δύσκολες μέ-
ρες μετά το καλοκαίρι. 

Με όλα όσα έχουν συμβεί στη χώρα
και με τα μέτωπα που παραμένουν
ανοιχτά, θεωρείτε ότι παραμένει
«ζωντανή» η πρόθεση για πρόωρες
εκλογές; 
Ποτέ δεν έδωσα βάση στα σενάρια για

πρόωρες εκλογές. Αντιλαμβάνομαι τη
σκοπιμότητα για συντήρηση της εκλογο-
λογίας από ορισμένους, αλλά έχουν μι-
κροκομματικές στοχεύσεις και κοντό-
φθαλμες λογικές. Η κυβέρνηση ας σοβα-
ρευτεί επιτέλους, ας μην έχει συνεχώς τα
μάτια της στις δημοσκοπήσεις και να μην
εργαλειοποιεί την «απειλή» των εκλογών
και, μάλιστα, διπλών. 

Στο πλαίσιο της πολιτικής κινητικό-
τητας, κάτω από ποιες προϋποθέ-
σεις θα μπορούσε το ΚΙΝ.ΑΛ. να συ-
νεργαστεί είτε με τη Ν.Δ. είτε με τον
ΣΥΡΙΖΑ;
Το Κίνημα Αλλαγής βρίσκεται σε μια

δημιουργική διάθεση, με πραγματική
αγωνία να καταθέσει συγκεκριμένες προ-
τάσεις που διαμορφώνουμε πάντα μέσα
από διαβούλευση με φορείς και την κοι-
νωνία. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να λει-
τουργεί μέσα από κλειστά συστήματα και
απλώς οι υπουργοί ανακοινώνουν προ-
αποφασισμένες αποφάσεις και σχέδια με
περισσή αλαζονεία, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα
δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του για τα
δικά του λάθη και τις παραλείψεις. Εκτι-
μώ, πάντως, ότι διαμορφώνονται οι κοι-
νωνικές συνθήκες για μια πραγματική

«προοδευτική διακυβέρνηση». Αυτό,
όμως, δεν σημαίνει μια απλή συγκόλληση
Κινήματος Αλλαγής και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτι
πολύ περισσότερο. 

Παρά την έντονη δραστηριότητα που
επιδεικνύει το ΚΙΝ.ΑΛ., δεν έχει κα-
ταφέρει ακόμη να «αναπνεύσει»
από την πίεση που σας ασκείται από
τα δύο μεγάλα κόμματα. Γιατί θα
πρέπει να σας προτιμήσουν οι πολί-
τες στις επόμενες εκλογές;
Έχουμε επανειλημμένως επισημάνει

την προσπάθεια Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ για τεχνητή
πόλωση. Με τα προβλήματα των πολιτών
να διογκώνονται και με μια συναστρία
πολλαπλών κρίσεων (οικονομική, υγει-
ονομική, κλιματική) να διαμορφώνει ένα
όλο και πιο δύσκολο τοπίο για τη χώρα, το
Κίνημα Αλλαγής στέκεται υπεύθυνα με
προτάσεις, έχοντας ως ιστορική παρακα-
ταθήκη τα έργα και τις μεγάλες τομές που
έκανε σε κάθε επίπεδο το ΠΑΣΟΚ. Με πυ-
ξίδα αυτή την παρακαταθήκη βάζουμε
στον δημόσιο διάλογο τα νέα μεγάλα ζη-
τήματα που αφορούν στους πολίτες, όπως
η διεύρυνση των ανισοτήτων και η επίθε-
ση στα εργασιακά δικαιώματα, οι αγωνίες
των νέων για την κλιματική αλλαγή κ.λπ.
Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τους νέ-
ους μη προνομιούχους και μια μεσαία τά-
ξη που βλέπει το μέλλον των παιδιών της
να εξελίσσεται με λιγότερο ευνοϊκούς
όρους. Θέλουμε την αναγέννηση των δη-
μιουργικών δυνάμεων της χώρας. Σε αυ-
τές απευθυνόμαστε και πρέπει να κάνου-
με το παν για να μας ακούσουν με κάθε
τρόπο, σε κάθε τόπο.

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης ΚΙΝ.ΑΛ.

18

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos10@gmail.com

Οι εκλογές 
τώρα δεν 
είναι λύση
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Ο
Θάνος Μωραΐτης, βουλευτής
Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, θεωρεί τέχνασμα παρα-
πλάνησης την αισιοδοξία που

καλλιεργεί η κυβέρνηση ως προς την
αντιμετώπιση της πανδημίας και υπο-
στηρίζει ότι καλλιεργεί την ελπίδα για
να κερδίσει χρόνο. Καταγγέλλει εξυπη-
ρέτηση ημετέρων με φόντο την πανδη-
μία και υποστηρίζει ότι για να αλλάξει
πορεία η χώρα πρέπει να αλλάξει η κυ-
βέρνηση.

Για την Προανακριτική Επιτροπή που
βάζει στο κάδρο τον ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λό-
γο για «φθηνό αντιπερισπασμό», ενώ
κληθείς να σχολιάσει τα δρώμενα στο
ΚΙΝ.ΑΛ., τον πολιτικό χώρο απ’ όπου
προέρχεται, δεν διστάζει να ρίξει γέ-
φυρες συνεργασίας.

Πώς δικαιολογείτε την αισιοδοξία
της κυβέρνησης, την ώρα που τα
κρούσματα παραμένουν σε υψηλά
επίπεδα; 

Στη χειρότερη φάση της πανδημίας, με
νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων και
διασωληνωμένων να καταγράφεται κα-
θημερινά και την πλήρη απουσία σχεδί-
ου εξόδου από την κρίση, παρακολου-
θούμε μια κυβέρνηση εκτός τόπου και
χρόνου. Με στρατηγική «βλέποντας και
κάνοντας», σπασμωδικές κινήσεις, πλήρη έλλειψη
συντονισμού, εμμονή σε ιδεοληψίες και ένα ατελεί-
ωτο χάος παράγωγό της. Η αισιοδοξία που επιχειρεί
να εκπέμψει παρά τη ζοφερή ατμόσφαιρα, που με
αποκλειστική της ευθύνη έχει δημιουργήσει, δεν εί-
ναι παρά η απόπειρά της να κατασκευάσει μια επί-
πλαστη, εικονική πραγματικότητα. Η δήθεν «αισιο-
δοξία» είναι ένα ακόμα τέχνασμα παραπλάνησης. Η
κυβέρνηση κυνικά εμπορεύεται την ελπίδα για να
κερδίσει πολιτικό χρόνο και να αποφύγει να «συναν-
τηθεί» με τη δυσαρέσκεια των πολιτών. 

Η οικονομία είναι το μεγάλο στοίχημα για την
επόμενη μέρα και ξεπερνάει τα στενά όρια
της πολιτικής αντιπαλότητας. Υπάρχουν οι
προϋποθέσεις για να μπορέσει η χώρα να
σταθεί όρθια και ποια είναι τα λάθη που πρέ-
πει να αποφύγει η κυβέρνηση; 

Συμφωνώ μαζί σας. Η οικονομία είναι το μείζον ζήτη-
μα της επόμενης μέρας. Όμως, η κυβέρνηση δεν μας
έχει δώσει δείγματα γραφής ότι μπορεί να το χειρι-
στεί επιτυχώς προς όφελος της κοινωνίας συνολικά.
Από την πρώτη μέρα νομοθετεί για τους λίγους και
φροντίζει για τα μεγαλοσυμφέροντα. Μετέτρεψε, μά-
λιστα, την πανδημία σε εργαλείο εξυπηρέτησης
«ημετέρων» με απευθείας αναθέσεις, νομοθετήματα
της τελευταίας στιγμής και φωτογραφικές διατάξεις.

Κανένα σοβαρό σχέδιο. Μόλις πρόσφατα μας παρου-
σίασε μια έκθεση ιδεών για τη διαχείριση των 32 δισ.
ευρώ από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης με έω-
λες εξαγγελίες και καμία χειροπιαστή τεκμηρίωση
για το πώς -γονατισμένοι όπως είμαστε- θα φτάσου-
με στην επόμενη μέρα. Χωρίς να αφουγκράζεται το
παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προ-
οδευτική Συμμαχία όλο αυτό το διάστημα ασκεί
υπεύθυνη αντιπολίτευση. Από τον περασμένο Μάρτιο
έχουμε καταθέσει προγραμματικές προτάσεις και
ταχθήκαμε υπέρ του διαλόγου. Φυσικά, η κυβέρνηση
δεν επιθυμεί να διαλέγεται, έχει επιλέξει οπτική,
γνωρίζει τι υπηρετεί. Συνεπώς, για να αλλάξουν πο-
ρεία η χώρα και η οικονομία, χρειάζεται να αλλάξει η
ίδια η κυβέρνηση.

Θεωρείτε ότι το σενάριο των πρόωρων εκλο-
γών παραμένει ακόμα πάνω στο τραπέζι του
πρωθυπουργού; 

Για τον πρωθυπουργό το σενάριο των εκλογών βρι-

σκόταν πάντα στο τραπέζι. Αρχικά για-
τί αναζητούσε ευκαιρία, όπως του
υποδείκνυαν διάφοροι δημοσιολο-
γούντες και με την πλασματική εικόνα
ορισμένων δημοσκοπήσεων, να «τε-
λειώσει» τον ΣΥΡΙΖΑ. Η πραγματικό-
τητα διέψευσε τις όποιες ελπίδες του.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και θα παραμείνει δυ-
νατός. Τώρα το σενάριο των εκλογών
βρίσκεται πάλι στο τραπέζι, για άλλον,
όμως, λόγο. Ο πρωθυπουργός πλέον
αναζητά ευκαιρία να δραπετεύσει από
τα δύσκολα που ο ίδιος προκάλεσε με
τις πολιτικές του αποφάσεις. Εμάς ως
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία δεν
μας αγγίζουν τα πολιτικά τεχνάσματα
της κυβέρνησης. Είμαστε έτοιμοι και
δουλεύουμε σκληρά για να εκφρά-
σουμε τη βούληση των προοδευτικών
πολιτών και να υπερασπιστούμε τα δι-
καιώματα της κοινωνίας. Οικοδομού-
με και ανανεώνουμε διαρκώς τις προ-
τάσεις μας προκειμένου αδιάλειπτα
να παρακολουθούμε τις νέες ανάγκες
της εποχής και είμαι βέβαιος ότι θα
πείσουμε. Και θα κερδίσουμε τις
εκλογές, όποτε και αν γίνουν. 

Η εξέλιξη της Προανακριτικής
Επιτροπής εκτιμάτε ότι θα επιφέ-
ρει παρενέργειες στο εσωκομ-

ματικό τοπίο του ΣΥΡΙΖΑ; 
Η Προανακριτική Επιτροπή είναι ένας φθηνός αντι-
περισπασμός της κυβέρνησης με στόχο να αλλάξει
την ατζέντα, στρέφοντας το βλέμμα της κοινωνίας
μακριά από την εγκληματική της διαχείριση στο θέμα
της πανδημίας. Έχει στόχο να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ -
Προοδευτική Συμμαχία συνολικά, τον Αλέξη Τσίπρα
και τις πολιτικές που εφάρμοσε απέναντι σε ένα συ-
στημικό κατεστημένο ετών. Είναι μια κίνηση ρεβαν-
σισμού και εκδίκησης του «παλαιού». Όμως, η κυ-
βέρνηση δεν θα επιτύχει αυτό που επιδιώκει. Σύσ-
σωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προ-
οδευτική Συμμαχία στήριξε τον Νίκο Παππά και τις
επιλογές που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διακυβέρνησή
του με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Έχοντας διαγράψει μια μεγάλη πορεία στον
χώρο του ΠΑΣΟΚ, θεωρείτε ότι ήρθε η στιγμή
να πέσει η αυλαία της πολιτικής ύπαρξης του
πάλαι ισχυρού λαϊκού κινήματος;

Το Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει να εκφράζει μέρος του
δημοκρατικού προοδευτικού τόξου. Η χώρα χρει-
άζεται όλες τις προοδευτικές δυνάμεις όρθιες απέ-
ναντι στη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα που βρίσκεται σε
εξέλιξη, προκειμένου να υπηρετήσουμε από κοινού
τον στόχο της προοδευτικής διακυβέρνησης. Θ
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Η κυβέρνηση εμπορεύεται την ελπίδα 



Τ
η στιγµή που η χώρα έχει ανάγ-
κη από νέους εξοπλισµούς, που
θα εκσυγχρονίσουν το επίπεδο
των Ενόπλων ∆υνάµεων ενι-

σχύοντας την αποτρεπτική ισχύ τους, δε-
κάδες προγράµµατα «αραχνιάζουν» στα
συρτάρια της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αµυντι-
κών Εξοπλισµών & Επενδύσεων (Γ∆ΑΕΕ).
Αν εξαιρέσει κανείς το πρόγραµµα ανα-
βάθµισης των 84 F-16 στην έκδοση Viper,
την απόκτηση των γαλλικών Rafale, που
και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν
προβληµατικά σηµεία στη σύµβαση, και
το σχέδιο νόµου για τις προµήθειες του
υπουργείου Εθνικής Άµυνας, που είναι τα
µοναδικά προγράµµατα που έχουν εξέλι-
ξη στους πρώτους τρεις µήνες του έτους,
τα υπόλοιπα παραµένουν µπλοκαρισµένα
στη Γ∆ΑΕΕ.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της
συντήρησης των ελικοπτέρων Super Pu-
ma της Πολεµικής Αεροπορίας, πολλά
από τα οποία παραµένουν καθηλωµένα
από το 2017, µε τις διαθεσιµότητες να εί-
ναι απογοητευτικές. Τρεις διαγωνισµούς
µετά και ακόµα δεν υπάρχει φως στο τού-
νελ για ένα πολυεργαλείο που τόσο πολλή
ανάγκη έχουν οι Ένοπλες ∆υνάµεις. Τα
προβλήµατα στη σύµβαση και οι συνεχείς
προσφυγές από εταιρείες που θέλουν να
πάρουν τη «δουλειά» έχουν οδηγήσει
στην απαξίωση ενός πολύ σηµαντικού µέ-

σου για αποστολές Έρευνας και ∆ιάσω-
σης. Το εντυπωσιακό είναι ότι η Πυροσβε-
στική συντηρεί τον ίδιο τύπο ελικοπτέρου
σε ιδιωτικές εταιρείες, ενώ η Πολεµική
Αεροπορία αναµένει να ξεπεραστούν τα
γραφειοκρατικά προβλήµατα στη Γ∆ΑΕΕ.

Το ίδιο απογοητευτική είναι και η υπό-
θεση προµήθειας των 1.200 θωρακισµέ-
νων οχηµάτων Μ1117 για τον Στρατό Ξηράς
από το πλεονάζον υλικό των Ηνωµένων
Πολιτειών. Οι καθυστερήσεις από την
πλευρά της Γ∆ΑΕΕ στην παράδοση του
σχετικού φακέλου στο υπουργείο Άµυνας
είχε ως αποτέλεσµα να µειωθεί ο αριθµός
των διαθέσιµων οχηµάτων της πρώτης
παρτίδας από 80 σε λιγότερα από 50 και η
διαδικασία παραλαβής να πάρει αρκετούς
µήνες πίσω. 

Τι και αν το συγκεκριµένο όχηµα θα
εξοπλίσει τις ακριτικές µονάδες του
Έβρου, που πριν από έναν χρόνο έδιναν
«µάχη» για να κρατήσουν όρθια τα σύνορα
της χώρας απέναντι στην οργανωµένη
απόπειρα εισβολής µεταναστών που υπο-
κινούσε η Τουρκία; Ορισµένοι στη Μεσο-
γείων αναλώνονται σε παιχνίδια ευθυνών,

αφήνοντας να χαθεί πολύτιµος χρόνος
στα εξοπλιστικά. Την τελευταία στιγµή,
πάντως, σώθηκε το πρόγραµµα των γαλλι-
κών µαχητικών Rafale, για το οποίο το Γε-
νικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας είχε συγ-
κροτήσει ειδική «οµάδα κρούσης», η
οποία εγκαταστάθηκε στη Γ∆ΑΕΕ για να
τρέξει το πρόγραµµα. Κι ενώ υπουργείο
Άµυνας και ΓΕΕΘΑ κινήθηκαν αστραπιαία
για την υλοποίηση του µεγαλύτερου προ-
γράµµατος των τελευταίων 15 ετών σε µό-
λις τέσσερις µήνες, ορισµένα στελέχη της
Γ∆ΑΕΕ παραλίγο να τινάξουν στον αέρα τη
διαδικασία, επιµένοντας στην άποψη να
µην περάσει η σύµβαση από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, αλλά να πάει στη Βουλή µε κύ-
ρωση του σχετικού νόµου. Ευτυχώς το
«φιάσκο» αποφεύχθηκε την τελευταία
στιγµή και το πρόγραµµα ξεκίνησε στην
ώρα του.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα καθυστε-
ρήσεων και κωλυσιεργίας από την πλευρά
της Γ∆ΑΕΕ είναι τα Mirage 2000-5, όταν
έπειτα από αρκετές παλινωδίες υπογρά-
φηκε τελικά η σύµβαση Follow On Sup-
port για τη συντήρησή τους. Παρ’ όλα αυ-
τά, η ροή των ανταλλακτικών δεν είναι
ακόµα τέτοια που να επιτρέπει την αύξηση
των διαθεσιµοτήτων του αεροσκάφους,
που για την ώρα αποτελεί το µεγάλο πλεο-
νέκτηµα της Ελλάδας απέναντι στην τουρ-
κική αεροπορία.

Ας ελπίσουµε τα ίδια λάθη να µην επα-
ναληφθούν στη σύµβαση των νέων φρε-
γατών του Πολεµικού Ναυτικού. Το πρό-
γραµµα των 5 δισ. είναι το µεγαλύτερο
εξοπλιστικό εδώ και δεκαετίες και ταυτό-
χρονα απολύτως απαραίτητο για τη διατή-
ρηση του αξιόµαχου του ελληνικού Στό-
λου. Είναι κατανοητό, λοιπόν, ότι δεν
υπάρχει χώρος για λάθη ούτε για παρα-
λείψεις, ενώ σε αυτήν τουλάχιστον τη
σύµβαση περιµένουµε να δούµε συµµε-
τοχή της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχα-
νίας στην παραγωγή των πλοίων και των
συστηµάτων τους. Ας µη χαθεί αυτό το
τρένο, όπως έγινε στην περίπτωση
των Rafale.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Τη στιγµή που η χώρα 
έχει ανάγκη από νέους 
εξοπλισµούς, που θα
εκσυγχρονίσουν το επίπεδο
των Ενόπλων ∆υνάµεων, 
ενισχύοντας την αποτρεπτική
ισχύ τους, δεκάδες 
προγράµµατα είναι 
ξεχασµένα στη Γενική 
∆ιεύθυνση Εξοπλισµών

Έχουν... ααραρααραχαραχναραχνιαραχνιάαραχνιάσαραχνιάσεαραχνιάσειαραχνιάσει στα συρτάρια

Τ
η στιγμή που η χώρα έχει ανάγ-
κη από νέους εξοπλισμούς, που
θα εκσυγχρονίσουν το επίπεδο
των Ενόπλων Δυνάμεων ενι-

σχύοντας την αποτρεπτική ισχύ τους, δε-
κάδες προγράμματα «αραχνιάζουν» στα
συρτάρια της Γενικής Διεύθυνσης Αμυν-
τικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων (ΓΔΑ-
ΕΕ). Αν εξαιρέσει κανείς το πρόγραμμα
αναβάθμισης των 84 F-16 στην έκδοση Vi-
per, την απόκτηση των γαλλικών Rafale,
που και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν
προβληματικά σημεία στη σύμβαση, και
το σχέδιο νόμου για τις προμήθειες του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που είναι τα
μοναδικά προγράμματα που έχουν εξέλι-
ξη στους πρώτους τρεις μήνες του έτους,
τα υπόλοιπα παραμένουν μπλοκαρισμένα
στη ΓΔΑΕΕ. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της
συντήρησης των ελικοπτέρων Super Pu-
ma της Πολεμικής Αεροπορίας, πολλά
από τα οποία παραμένουν καθηλωμένα
από το 2017, με τις διαθεσιμότητες να εί-
ναι απογοητευτικές. 

Τρεις διαγωνισμούς μετά και ακόμα δεν
υπάρχει φως στο τούνελ για ένα πολυερ-
γαλείο που τόσο πολλή ανάγκη έχουν οι
Ένοπλες Δυνάμεις. Τα προβλήματα στη
σύμβαση και οι συνεχείς προσφυγές από
εταιρείες που θέλουν να πάρουν τη «δου-

λειά» έχουν οδηγήσει στην απαξίωση
ενός πολύ σημαντικού μέσου για αποστο-
λές Έρευνας και Διάσωσης. Το εντυπω-
σιακό είναι ότι η Πυροσβεστική συντηρεί
τον ίδιο τύπο ελικοπτέρου σε ιδιωτικές
εταιρείες, ενώ η Πολεμική Αεροπορία
αναμένει να ξεπεραστούν τα γραφειοκρα-
τικά προβλήματα στη ΓΔΑΕΕ. 

Το ίδιο απογοητευτική είναι και η υπό-
θεση προμήθειας των 1.200 θωρακισμέ-
νων οχημάτων Μ1117 για τον Στρατό Ξη-
ράς από το πλεονάζον υλικό των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών. Οι καθυστερήσεις από την
πλευρά της ΓΔΑΕΕ στην παράδοση του
σχετικού φακέλου στο υπουργείο Άμυνας
είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός
των διαθέσιμων οχημάτων της πρώτης
παρτίδας από 80 σε λιγότερα από 50 και η
διαδικασία παραλαβής να πάρει αρκετούς
μήνες πίσω. 

Τι και αν το συγκεκριμένο όχημα θα
εξοπλίσει τις ακριτικές μονάδες του
Έβρου, που πριν από έναν χρόνο έδιναν
«μάχη» για να κρατήσουν όρθια τα σύνο-
ρα της χώρας απέναντι στην οργανωμένη
απόπειρα εισβολής μεταναστών που υπο-
κινούσε η Τουρκία; 

Ορισμένοι στη Μεσογείων αναλώνονται
σε παιχνίδια ευθυνών, αφήνοντας να χα-
θεί πολύτιμος χρόνος στα εξοπλιστικά.
Την τελευταία στιγμή, πάντως, σώθηκε το

πρόγραμμα των γαλλικών μαχητικών Ra-
fale, για το οποίο το Γενικό Επιτελείο
Εθνικής Άμυνας είχε συγκροτήσει ειδική
«ομάδα κρούσης», η οποία εγκαταστάθη-
κε στη ΓΔΑΕΕ για να τρέξει το πρόγραμμα.
Κι ενώ υπουργείο Άμυνας και ΓΕΕΘΑ κι-
νήθηκαν αστραπιαία για την υλοποίηση
του μεγαλύτερου προγράμματος των τε-
λευταίων 15 ετών σε μόλις τέσσερις μή-
νες, ορισμένα στελέχη της ΓΔΑΕΕ παρα-
λίγο να τινάξουν στον αέρα τη διαδικασία,
επιμένοντας στην άποψη να μην περάσει
η σύμβαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
αλλά να πάει στη Βουλή με κύρωση του
σχετικού νόμου. 

Ευτυχώς το «φιάσκο» αποφεύχθηκε
την τελευταία στιγμή και το πρόγραμμα
ξεκίνησε στην ώρα του. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα καθυστερήσεων και κωλυ-
σιεργίας από την πλευρά της ΓΔΑΕΕ είναι
τα Mirage 2000-5, όταν έπειτα από αρκε-
τές παλινωδίες υπογράφηκε τελικά η
σύμβαση Follow On Support για τη συν-
τήρησή τους. 

Παρ’ όλα αυτά, η ροή των ανταλλακτι-
κών δεν είναι ακόμα τέτοια που να επιτρέ-
πει την αύξηση των διαθεσιμοτήτων του
αεροσκάφους, που για την ώρα αποτελεί
το μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας απέ-
ναντι στην τουρκική αεροπορία. Ας ελπί-
σουμε τα ίδια λάθη να μην επαναληφθούν

στη σύμβαση των νέων φρεγατών του Πο-
λεμικού Ναυτικού. 

Το πρόγραμμα των 5 δισ. είναι το μεγα-
λύτερο εξοπλιστικό εδώ και δεκαετίες και
ταυτόχρονα απολύτως απαραίτητο για τη
διατήρηση του αξιόμαχου του ελληνικού
Στόλου. Είναι κατανοητό, λοιπόν, ότι δεν
υπάρχει χώρος για λάθη ούτε για παρα-
λείψεις, ενώ σε αυτήν τουλάχιστον τη
σύμβαση περιμένουμε να δούμε συμμε-
τοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχα-
νίας στην παραγωγή των πλοίων και των
συστημάτων τους. Ας μη χαθεί αυτό το
τρένο, όπως έγινε στην περίπτωση των
Rafale.



Ε
ποχές 2015 θυμίζει τις τελευταί-
ες ημέρες το Ανατολικό Αιγαίο,
με την Τουρκία να εργαλειοποι-
εί και πάλι το Μεταναστευτικό

για να προκαλέσει ένταση στις σχέσεις με
την Ελλάδα. Μάλιστα, όσα έπραξαν οι
Τούρκοι παραπέμπουν στο παιχνίδι που
είχαν στήσει στον Έβρο, επιχειρώντας
να… εισβάλουν στην Ελλάδα με… όχημα
τους μετανάστες, αλλά και άλλα στοιχεία
τα οποία είχαν εισχωρήσει σε αυτές τις
ομάδες των δυστυχισμένων.

Το πρωί της Παρασκευής, το Λιμενικό
Σώμα ανέφερε μπαράζ περιστατικών με
τουρκικές ακταιωρούς να συνοδεύουν
λέμβους με μετανάστες στα ελληνικά χω-
ρικά ύδατα, βορειοανατολικά της Λέσβου. 

Σύμφωνα με τις Αρχές, έχουν καταγρα-
φεί τουλάχιστον έξι περιστατικά με λέμ-
βους που επιχείρησαν να εισέλθουν πα-
ρανόμως στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ενώ
συνοδεύονταν από ισάριθμα τουρκικά
σκάφη. Το Λιμενικό ανέφερε ότι στις πλα-
στικές λέμβους επέβαιναν περίπου 300
μετανάστες, ενώ οι τουρκικές ακταιωροί
που βρίσκονταν στο σημείο όχι απλώς
έκαναν τα «στραβά μάτια», αλλά παρεμ-
πόδιζαν τις κινήσεις των ελληνικών σκα-
φών που περιπολούσαν στην περιοχή. Στο
σημείο μάλιστα έσπευσε και πλοίο του
τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού το οποίο
δεν ενεπλάκη. Στα πέντε από τα έξι περι-

στατικά την περισυλλογή των μεταναστών
ανέλαβαν τα τουρκικά σκάφη, αφού οι
λέμβοι δεν εισήλθαν, τελικά, στα ελληνικά
χωρικά ύδατα. 

Το Λιμενικό δημοσίευσε και βίντεο
όπου τουρκική ακταιωρός πραγματοποιεί
επικίνδυνους ελιγμούς σε απόσταση ανα-
πνοής από σκάφος του Λιμενικού Σώμα-
τος, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια

του πληρώματος.  Είναι χαρακτηριστικό
ότι σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης τα
τουρκικά σκάφη αρνούνταν να απαντή-
σουν στις επανειλημμένες προσπάθειες
επικοινωνίας των ελληνικών Πλοίων
Ανοιχτής Θαλάσσης, δείχνοντας ότι πρό-
κειται για οργανωμένο σχέδιο από την
πλευρά της Τουρκίας.  Σε δηλώσεις του, ο
υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
Νότης Μηταράκης κάλεσε την Άγκυρα να
σταματήσει τις αδικαιολόγητες προκλή-
σεις και να συμμορφωθεί με την Κοινή

Δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας.
«Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι με-
τανάστες αναχώρησαν από τις τουρκικές
ακτές και, δεδομένου ότι υποβοηθήθηκαν
από την Τουρκία, δεν διέτρεχαν κίνδυνο». 

Η νέα όξυνση που επιχειρεί η Τουρκία
καταρρίπτει κάθε επιχείρημα της Άγκυ-
ρας για το Μεταναστευτικό, ενώ, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, έχει κινητοποι-
ήσει και τα ανακλαστικά των ευρωπαϊ-
κών θεσμών. Διπλωματικές πηγές στην
Αθήνα εκτιμούν ότι η Άγκυρα με όλες
αυτές τις κινήσεις «δοκιμάζει» τα ανα-
κλαστικά της Ελλάδας αλλά και της Ευ-
ρώπης, ενώ βρίσκεται στο μικροσκόπιο
των Βρυξελλών εν όψει της Συνόδου
Κορυφής του Ιουνίου, όπου θα συζητη-
θεί η θετική ατζέντα, μέρος της οποίας
είναι και η νέα συμφωνία για το Μετανα-
στευτικό που επιδιώκει η Τουρκία. 

Προϋποθέσεις, βέβαια, για να ανοίξει η
κάνουλα των κονδυλίων, όπως προκύπτει
και από την έκθεση του Ζοσέπ Μπορέλ,
είναι η αποχή από προκλητικές ενέργειες
και ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου από
την πλευρά της Άγκυρας. 

Εντύπωση, πάντως, προκαλεί το ότι τα
περιστατικά στα ανοιχτά της Λέσβου έγι-
ναν λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη της
ευρωπαϊκής ηγεσίας στην Τουρκία, όπου
μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η προοπτική
των ευρωτουρκικών σχέσεων. 
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Toυ Σταύρου Ιωαννίδη

Έστησαν… Έβρο στη θάλασσα

Το Λιμενικό Σώμα  ανέφερε μπαράζ 
περιστατικών, με τουρκικές ακταιωρούς 
να συνοδεύουν λέμβους με μετανάστες 

στα ελληνικά χωρικά ύδατα, 
βορειοανατολικά της Λέσβου…



Τ
ον σχεδιασμό για τα self-tests,
τα οποία αναμένεται να δια-
δραματίσουν καθοριστικό ρό-
λο στη μείωση της διασποράς

του κορονοϊού αλλά και στη σταδιακή
άρση του σκληρού lockdown, παρου-
σίασε χθες ο αναπληρωτής υπουργός
Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης. Σύμ-
φωνα με τον κ. Κοντοζαμάνη, ο εφοδια-
σμός των φαρμακείων θα ξεκινήσει
από την προσεχή Τετάρτη 7 Απριλίου. Η
πρώτη παράδοση ολοκληρώθηκε χθες,
ενώ η επόμενη είναι προγραμματισμέ-
νη στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
Όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός
Υγείας, έως το τέλος της εβδομάδας τα
φαρμακεία της χώρας θα έχουν εφο-
διαστεί με επαρκείς ποσότητες. 

Προτεραιότητα θα έχουν οι μαθητές
16-18 ετών και οι εκπαιδευτικοί. Αμέ-
σως μετά η διάθεση θα αφορά στους
πολίτες παραγωγικής ηλικίας 18-64
ετών και μετά στους άνω των 67, που
έχουν ήδη θωρακιστεί σε μεγάλο πο-
σοστό από τον εμβολιασμό.

Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης έκανε γνω-
στό ότι η παραλαβή των τεστ γίνεται
κεντρικά σε δύο αποθήκες, στην Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη. Από εκεί θα διανέ-
μονται σε 100 φαρμακαποθήκες και στη
συνέχεια στα φαρμακεία όλης της χώ-

ρας. Ο κάθε πολίτης δικαιούται ένα τεστ
την εβδομάδα. Μαζί με τα τεστ, οι πολί-
τες θα λαμβάνουν ενημερωτικό φυλλά-
διο με οδηγίες. Μετά τη διενέργεια του
τεστ, αν αυτό είναι θετικό, πρέπει να
δηλωθεί στη σελίδα self-testing.gov.gr.
Θα εκδίδεται βεβαίωση ή μήνυμα για
επαναληπτικό τεστ από επαγγελματία
Υγείας σε δημόσια δομή (δωρεάν) ή σε
ιδιώτη. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητι-
κό, χρειάζεται δήλωση μόνο για εκεί-
νους (εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, μα-
θητές) που υποβάλλονται σε υποχρεω-
τικό self-test.

Για τους μαθητές τη δήλωση κάνει
γονέας ή κηδεμόνας τους. Οι γονείς θα
παραλαμβάνουν τα τεστ για τα παιδιά
τους με επίδειξη του ΑΜΚΑ και θα
πραγματοποιούνται σπίτι 24-48 ώρες
πριν από την έναρξη των μαθημάτων.
Αν το τεστ είναι αρνητικό, ο γονέας ή ο
κηδεμόνας υπογράφει σχετική δήλω-
ση, την οποία θα φέρει μαζί του ο μαθη-
τής καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομά-
δας. Αν είναι θετικό, θα πρέπει να γίνει
και τεστ αντιγόνου, προκειμένου να δι-
καιολογηθεί η απουσία. 

«Καμπανάκι» για τρεις περιοχές
Για τουλάχιστον άλλη μία βδομάδα θα

μείνουν στο βαθύ κόκκινο επίπεδο -

πολύ αυξημένου κινδύνου Covid- Αττι-
κή και Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδα-
λιάς. 

Μάλιστα, έκρουσε «καμπανάκι» για
Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, όπου
τα κρούσματα είναι αυξημένα. Ειδικό-
τερα, ενημέρωσε πως στο βαθύ κόκκι-
νο παραμένουν επίσης οι Περιφερει-
ακές Ενότητες: Αιτωλοακαρνανίας,
Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας,
Ευρυτανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κο-
ρινθίας, Χαλκιδικής, Πέλλας, Κοζάνης,
Λέσβου, Ζακύνθου, Μυκόνου καθώς
και οι Δήμοι Καλυμνίων, Χίου, Ανωγεί-
ων Ρεθύμνου, Χανίων, Ιωαννιτών, Κατε-
ρίνης, Αμφίπολης Σερρών, Βέροιας,
Σκιάθου, Καρδίτσας, Καστοριάς, Ορε-
στίδος και Γρεβενών. Από σήμερα, στο

βαθύ κόκκινο μπαίνουν και η Π.Ε. Κιλ-
κίς και οι Δήμοι Σερρών, Κόνιτσας
Ιωαννιτών, Σκύρου Εύβοιας, Αστυπά-
λαιας, Ρόδου και Χάλκης. Αντιθέτως,
από σήμερα βγαίνουν από το βαθύ κόκ-
κινο και μπαίνουν στο κόκκινο οι Π.Ε.
Θεσπρωτίας και Ηρακλείου, καθώς και
ο Δήμος Μετσόβου.

Μεγάλη εξακολουθεί να είναι η διασπορά του κορονοϊού
στη χώρα μας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, πλέον,
ύστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα, παρουσιάζονται κά-
ποια στοιχεία σταθεροποίησης. Τα νοσοκομεία συνεχίζουν
να βρίσκονται στο κόκκινο, με 5.200 άτομα να νοσηλεύον-
ται σε απλές κλίνες σε όλη την επικράτεια. 

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορο-
νοϊού, που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, είναι
3.080. Οι νέοι θάνατοι ασθενών είναι 72, ενώ από την έναρ-
ξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 8.232. Ο
αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι
είναι 753. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσο-

κομεία της επικράτειας είναι 562. Όπως κάθε ημέρα, έτσι
και χθες τα περισσότερα κρούσματα κορονοϊού καταγρά-
φηκαν στην Αττική. Συγκεκριμένα, από τα συνολικά 3.080
κρούσματα κορονοϊού, στην Αττική καταγράφονται 1.383
νέα, με το Κέντρο της Αθήνας να εξακολουθεί να «βράζει»,
με 389. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 350 κρούσματα,
ενώ στην Αχαΐα καταγράφηκαν άλλα 141.

Χθες, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και
μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγ-
γέλου, κατά την ενημέρωση για την πανδημία, δήλωσε πως
τα ενεργά κρούσματα έφτασαν τα 27.000, με τα μισά να βρί-
σκονται στην Αττική. Χαρακτηριστικά είπε ότι παρατηρούν-

ται σταθεροποίηση στη Νότια Ελλάδα και αύξηση κρου-
σμάτων στη Βόρεια. Ενδεικτικά, στη Θεσσαλονίκη η αύξη-
ση άγγιξε το 28% και τα ενεργά κρούσματα έφτασαν τα
2.000. Επίσης, έκανε λόγο για συστηματική αύξηση σε νη-
σιωτικές περιοχές. 

Εξάλλου, είπε πως η πίεση στο ΕΣΥ παραμένει αυξημένη,
παρόλο που παρατηρείται σταθεροποίηση στις νέες εισα-
γωγές. Αυτή τη στιγμή στην επικράτεια νοσηλεύονται σε
απλές κλίνες 5.200 ασθενείς. Αυξητική τάση παρατηρείται
στη Μακεδονία στις εισαγωγές ασθενών. Εξάλλου, η κυρία
Παπαευαγγέλου τόνισε ότι η σταθεροποίηση θα προηγηθεί
της αποκλιμάκωσης της πίεσης του ΕΣΥ.

Μεγάλη η διασπορά του κορονοϊού - Στα 27.000 τα ενεργά κρούσματα 
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Στα φαρμακεία
από τις 7 Απριλίου
τα self-tests

Προτεραιότητα θα έχουν 
οι μαθητές 16-18 ετών και
οι εκπαιδευτικοί. Αμέσως
μετά η διάθεση θα αφορά
στους πολίτες παραγωγικής
ηλικίας 18-64 ετών
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Γράφει ο Σπύρος Μουζακίτης

Π
υρετώδεις είναι οι ετοιμασίες των
ιδιοκτητών και των υπαλλήλων των
καταστημάτων λιανικού εμπορίου,
που από τη Δευτέρα ανεβάζουν και

πάλι ρολά, προκειμένου να υποδεχτούν πε-
λάτες οι οποίοι θα σπεύσουν να κάνουν τα
ψώνια τους. Μετά την απόφαση της κυβέρνη-
σης για σταδιακή και ιδιαίτερα προσεκτική
χαλάρωση των μέτρων, τα καταστήματα προ-
χωρούν σε όλες τις ενέργειες ώστε να είναι
έτοιμα τη Δευτέρα. 

Κύριο μέλημα των εμπόρων είναι να κρατή-
σουν τα μαγαζιά τους ανοικτά και γι’ αυτόν τον
λόγο είναι αποφασισμένοι να τηρήσουν κατά
γράμμα όλα τα μέτρα και να ακολουθήσουν
πιστά τις οδηγίες που έχουν δοθεί. Από την
Πέμπτη το πρωί οι ιδιοκτήτες των καταστημά-
των και οι υπάλληλοι έχουν αρχίσει να επανα-
τοποθετούν τα εμπορεύματά τους στις βιτρί-
νες αλλά και να προχωρούν σε εργασίες απο-
λύμανσης των χώρων, ώστε τη Δευτέρα το
πρωί να είναι έτοιμοι να εξυπηρετήσουν τους
πολίτες που θα θελήσουν να μπουν στα μαγα-
ζιά τους.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη Δευτέρα 5
Απριλίου ανοίγουν όλα τα εμπορικά καταστή-
ματα, εκτός από τα πολυκαταστήματα και τα
εμπορικά κέντρα. Σύμφωνα με όσα έχουν γί-

νει γνωστά, οι πολίτες θα μπορούν να επισκέ-
πτονται τα καταστήματα με τη χρήση ειδικού
κωδικού άπαξ και έως τρεις ώρες κατά τη
διάρκεια της ημέρας. Θα επιτρέπονται η πώ-
ληση εκτός καταστήματος με ραντεβού (click
away) και η πώληση εντός καταστήματος πάλι
με ραντεβού (click in shop). Εντός του κατα-
στήματος θα επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 25
τ.μ., με μέγιστο όριο τους 20 πελάτες κατά πε-
ρίπτωση και πάντα ανάλογα με το μέγεθος του
καταστήματος. 

Σε ό,τι αφορά τα μηνύματα που θα πρέπει να
στείλουν οι πολίτες προκειμένου να μετακι-
νηθούν σε ένα κατάστημα, ισχύουν τα εξής:

• Θα πρέπει να στέλνεται SMS στο 13032, το
οποίο θα έχει ισχύ τριών ωρών (επιτρέπεται
μόνο ένα SMS το 24ωρο).

• Πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με
το κατάστημα, προκειμένου να προγραμματι-
στεί ραντεβού.

• Το SMS στο 13032 δίνει τη δυνατότητα
διαδημοτικής μετακίνησης και τις καθημερι-
νές (δίχως επίσκεψη σε κατάστημα, επιτρέ-
πεται μόνο τα Σαββατοκύριακα).

• Για την επιλογή του click away πληρώ-
νουμε υποχρεωτικά με κάρτα, όχι με μετρητά.

Διευκρινίζεται πως το μήνυμα στο 13032
ισχύει μόνο για τις μετακινήσεις προς ένα κα-
τάστημα. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις
ισχύουν οι κωδικοί και το μήνυμα στο 13033. 

Ανεβάζει ρολά η αγορά τη Δευτέρα 

Μικρή… ανάσα στις μετακινήσεις 
Η χαλάρωση των περιοριστι-

κών μέτρων ξεκινάει από σήμε-
ρα, Σάββατο, καθώς θα επιτρέ-
πεται η μετακίνηση εκτός δή-
μου κατοικίας για άσκηση με
χρήση οχήματος. Πρόκειται για
ένα μέτρο που θα ισχύει μόνο
τα Σαββατοκύριακα και, όπως
εξηγούν αρμόδιες κυβερνητι-
κές πηγές, εάν διαπιστωθούν
κατάχρηση ή φαινόμενα συγχρωτισμού, είναι πολύ πι-
θανό να αρθεί.

Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες θα μπορούν και πάλι
με αποστολή SMS στο 13033 με τον κωδικό «6» να αλ-
λάζουν δημοτική ενότητα με όχημα, για προσωπική
άσκηση σε υπαίθριο χώρο. Αυτό θα επιτρέπεται σε
ομάδες έως τριών ανθρώπων, εκτός αν πρόκειται για
οικογένεια. «Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ξεκά-
θαρο ότι οι όποιες εικόνες συνωστισμού θα μας οδηγή-

σουν στην άρση αυτής της δυνα-
τότητας. Θέλουμε να εκτονωθεί
και να ασκηθεί ο κόσμος, όμως
αυτό πρέπει να γίνει με κανό-
νες», ξεκαθάρισε ο υφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας, Νίκος
Χαρδαλιάς.

Υπενθυμίζεται ότι τις καθημε-
ρινές οι διαδημοτικές μετακινή-
σεις επιτρέπονται ήδη για μετά-

βαση σε κομμωτήριο ή κέντρο περιποίησης νυχιών,
ενώ αυτό θα ισχύει και για τα καταστήματα λιανεμπορί-
ου που ανεβάζουν ρολά τη Δευτέρα. Εξακολουθεί,
όμως, να ισχύει ο περιορισμός της απόστασης δύο χι-
λιομέτρων από την κατοικία σε ό,τι αφορά τη μετάβαση
σε σουπερμάρκετ ή άλλο κατάστημα τροφίμων, ενώ γι’
αυτές τις αγορές οι πολίτες θα συνεχίσουν να στέλνουν
SMS με τον κωδικό «2» στο 13033.

Κώστας Παπαδόπουλος

Καλός καιρός με 20άρια
το Σαββατοκύριακο

Κατακόρυφη θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας σή-
μερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι μέγιστες
θερμοκρασίες τις μεσημεριανές ώρες θα είναι κατά μέ-
σο όρο 7 έως 9 βαθμούς υψηλότερες σε σχέση με τις μέ-
γιστες θερμοκρασίες της Πέμπτης, ενώ στην Αττική, στη
Βοιωτία και στην Εύβοια η άνοδος της θερμοκρασίας θα
είναι της τάξης των 10 έως 12 βαθμών Κελσίου! Αξίζει,
πάντως, να σημειωθεί πως μετά το μεσημέρι οι νεφώ-
σεις κατά τόπους θα αυξηθούν και το βράδυ θα εκδηλω-
θούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, στην
Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία και ενδεχομένως πρό-
σκαιρα στο εσωτερικό της Θεσσαλίας. Σύμφωνα με τους
μετεωρολόγους, την Κυριακή να υπάρξουν σημαντικές
διαφορές στη θερμοκρασία από περιοχή σε περιοχή. Αι-
τία γι’ αυτήν την εξέλιξη θα είναι ένα ψυχρό μέτωπο το
οποίο θα μεταφέρει ψυχρότερες αέριες μάζες από τη
Θεσσαλία και βορειότερα, ενώ πιο νότια αντίστοιχα θα
μεταφερθούν θερμές αέριες μάζες.



Ω
ς ύποπτος για τη διάπραξη
των κακουργηματικών πρά-
ξεων βιασμού και απόπειρας
βιασμών, καλείται να παρά-

σχει εξηγήσεις ενώπιον του αρμόδιου ει-
σαγγελέα Πρωτοδικών, την ερχόμενη
εβδομάδα, o δημοφιλής ηθοποιός και
θιασάρχης Πέτρος Φιλιππίδης. Καταγγε-
λίες σε βάρος του έχουν δει το φως της
δημοσιότητας το τελευταίο δίμηνο, για
σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον γυναι-
κών συναδέρφων του στο καμαρίνι και το
αυτοκίνητό του.

Η κλήτευση για ανωμοτί εξηγήσεις
(χωρίς όρκο) του ηθοποιού έφυγε χθες
από το εισαγγελικό γραφείο και αφορά,
πιο συγκεκριμένα, σε έναν βιασμό και
δύο απόπειρες βιασμού, αδικήματα που
δεν έχουν παραγραφεί, αφού φέρονται
να έχουν συντελεστεί τα έτη 2008, 2010
και 2014, για τα οποία ο καταγγελλόμενος
καλείται να δώσει εξηγήσεις στα τέλη της
ερχόμενης εβδομάδας. Στο πλαίσιο της
προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργή-
θηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών
της Αθήνας, με αφορμή το περιεχόμενο
των καταγγελιών που προσκόμισε ο πρό-
εδρος του Πειθαρχικού Οργάνου του Σω-
ματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Πασχάλης
Τσαρούχας, ενώπιον του εισαγγελέα
προσήλθαν και κατέθεσαν τα θύματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για
τρεις γυναίκες οι οποίες επιβεβαίωσαν
και ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών
όσα έχουν καταγγείλει στο ΣΕΗ, ενώ ο
βιασμός φέρεται να τελέστηκε πριν από
13 χρόνια μέσα σε θεατρικό χώρο, με τον

ηθοποιό να προβαίνει σε σεξουαλικές
πράξεις σε βάρος της καταγγέλλουσας
παρά τη θέλησή της.

Ο δημοφιλής κωμικός του θεάτρου και
της τηλεόρασης φέρεται να εκμεταλ-
λευόταν τη θέση ισχύος που του εξασφά-
λιζε η επαγγελματική του επιτυχία και να

επιτίθεται σε γυναίκες, έχοντας προ-
ηγουμένως πει πως θα τις βοηθήσει. Στη
μία περίπτωση, μία γυναίκα βρέθηκε στο
καμαρίνι του, αλλά ο ηθοποιός την υπο-
δέχθηκε με τα εσώρουχα, την έριξε στον
καναπέ και ασέλγησε πάνω της, έχοντας
βγάλει με τη βία το παντελόνι της. Σε άλλη

περίπτωση, μία γυναίκα βρέθηκε στο αυ-
τοκίνητό του για να την επιστρέψει στο
σπίτι της, αλλά τη μετέφερε σε απομονω-
μένο μέρος, όπου, αφού αυνανίστηκε
μπροστά της, επιχείρησε διά της βίας να
έχουν σεξουαλική επαφή.

Απόπειρα μέσα στα καμαρίνια
Σοκαριστική είναι η περιγραφή γυναί-

κας συναδέρφου του, που αναφέρει ότι ο
Πέτρος Φιλιππίδης αποπειράθηκε να τη
βιάσει μέσα στο καμαρίνι του.

Η γυναίκα, όπως φέρεται να έχει κατα-
θέσει, είχε επισκεφθεί τον θιασάρχη όταν
έψαχνε για δουλειά και εκείνος της υπο-
σχέθηκε να της δώσει έναν ρόλο στην πα-
ράσταση όπου πρωταγωνιστούσε εκείνο
το διάστημα, σε αντικατάσταση άλλης
ηθοποιού. Κατά τη διάρκεια ενός διαλείμ-
ματος της παράστασης, ο Φιλιππίδης,
όπως λέει, την κάλεσε στο καμαρίνι του,
όπου κλείδωσε την πόρτα και προέβη σε
ασελγείς πράξεις σε βάρος της. Η ίδια αν-
τιστάθηκε σθεναρά και γλίτωσε όταν τον
χτύπησε με το πόδι της. Επίσης, τον θεω-
ρεί υπεύθυνο για τον αποκλεισμό της από
μεγάλη θεατρική παράσταση στη συνέ-
χεια.

Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα 

Πυρετώδεις είναι οι έρευνες, προκειμένου να
χυθεί άπλετο φως στα αίτια που οδήγησαν στην
ανείπωτη τραγωδία με τους τρεις εργαζομένους οι
οποίοι βρήκαν τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία
την Πέμπτη το μεσημέρι, στο Γυμνό της Ερέτριας.
Νεκροί είναι ένας 45χρονος εναερίτης, πατέρας
τριών παιδιών, ένας 43χρονος και ένας 55χρονος,
επίσης πατέρας τριών παιδιών. 

Ο τέταρτος εργαζόμενος, που είναι τεχνικός 32
ετών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσο-
κομείο της Χαλκίδας. Σύμφωνα με τους γιατρούς,
έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Χθες, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Χαλκίδας ο
εργοδηγός και ο μηχανικός του έργου, καθώς και η
επιβλέπουσα τις εργασίες, οι οποίοι συνελήφθη-
σαν μετά το τραγικό συμβάν. Όλοι τους αφέθηκαν

ελεύθεροι. Ωστόσο τους ασκήθηκαν διώξεις για
ανθρωποκτονία εξ αμελείας, βαριές σωματικές
βλάβες και για παραβάσεις που έχουν σχέση με
την ασφάλεια των εργασιών. Η έρευνα συνεχίζεται,
προκειμένου να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι
πιθανές ευθύνες των τριών κατηγορουμένων.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, κλιμάκιο του Σώματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) βρέθηκε στο σημείο την
ημέρα που συνέβη η τραγωδία, προκειμένου να
εξακριβώσει, σε συνεργασία με τις αστυνομικές
και τις εισαγγελικές Αρχές, τις συνθήκες υπό τις
οποίες συνέβη το δυστύχημα και να διερευνήσει
κατά πόσο τηρούνταν τα μέτρα προστασίας των ερ-
γαζομένων που προβλέπει η νομοθεσία. Το

υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογέ-
νειες των τριών εργαζομένων που έχασαν τη ζωή
τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στο δί-
κτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Εύβοια
και ταχεία ανάρρωση στον τέταρτο εργαζόμενο, ο
οποίος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αλιβερίου.
«Είναι αυτονόητο πως θα επιβληθούν αυστηρές
κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις της εργατικής νο-
μοθεσίας», επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας.

Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Γιώργος Αδαμί-
δης, μιλώντας στο protothema, ανέφερε: «Είναι
βέβαιο ότι υπήρξαν αμέλειες στη συγκεκριμένη
περίπτωση. Αυτό ακριβώς διερευνάται με επιτρο-
πή που έχει φτάσει ήδη στο σημείο για να διαπι-
στώσει τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος».

ΤΤραγωδία στην Ερέτρια: Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια 

Η κλήτευση του 
Πέτρου Φιλιππίδη 
για ανωμοτί εξηγήσεις έφυγε
χθες από το εισαγγελικό 
γραφείο και αφορά σε έναν
βιασμό και δύο απόπειρες…
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Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ούτε ένας γιατρός!
Ο δήμαρχος της Σύμης Λευτέρης Παπακαλο-
δούκας, εκτός από τα καθήκοντά του στην
Αυτοδιοίκηση, εκτελεί και χρέη οδηγού
ασθενοφόρου(!). «Όταν η θάλασσα είναι
φουρτουνιασμένη, καλώ τον υπουργό ή τον
υφυπουργό Εθνικής Άμυνας να σηκώσουν
Super Puma. Πριν από μία εβδομάδα ένας
50χρονος εκπαιδευτικός υπέστη έμφραγμα
και λίγη ώρα αργότερα ένας άλλος κάτοικος
έσπασε τη λεκάνη του. Χρειάστηκαν, λοιπόν,
δύο αεροδιακομιδές σε μία ημέρα. Αν υπολο-
γίσετε τα έξοδα, θα διαπιστώσετε ότι η πρόσ-
ληψη ενός γιατρού μάς συμφέρει καλύτερα
όλους», λέει και διερωτάται: «Είναι δυνατόν
το κράτος να δαπανά τόσα χρήματα μόνο για
πρόσληψη 30 λιμενικών στη Σύμη και 30
αστυνομικών και να μην υπάρχει γιατρός;». 

Δέχεται πιέσεις 
Έξαλλοι με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής είναι τρεις επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Πεντέλης,
καθώς αποφάσισε να ανατρέψει μια απόφαση που είχε ήδη λά-
βει… Όπως καταγγέλλουν οι Λευτέρης Κοντουλάκος, Αντώνης
Φειδοπιάστης και Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου, η Αποκεν-
τρωμένη Διοίκηση «έριξε» σε… δεύτερο χρόνο την απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης για τα δημοτικά τέλη, με-
τά από παρέμβαση της δημάρχου Δήμητρας Κεχαγιά. Ενώ η
αρχική απόφαση που συμπεριλάμβανε τις προτάσεις τους για
ελαφρύνσεις και απαλλαγές για ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες
είχε λάβει την έγκριση από την Αποκεντρωμένη στις 8 Φε-
βρουαρίου, με νέα απόφαση στις 5 Μαρτίου, που ήρθε μετά από
αίτημα επανεξέτασης της Δημοτικής Αρχής, η απόφαση ακυ-
ρώθηκε. Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρίσκεται, βέβαια,
αρχικά η δήμαρχος αλλά και δευτερευόντως η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση, που κατηγορείται ότι «δέχεται πιέσεις»… 

Συνεχίζονται οι… μεταγραφές 
Μαζεύει κόσμο σιγά-σιγά ο δήμαρχος Λυκόβρυσης-
Πεύκης Τάσος Μαυρίδης καθώς, εκτός από τη γνω-
στή σύμπραξη που έχει κάνει αμέσως μετά τις εκλο-
γές, υποδέχεται και αυτούς που ανεξαρτητοποιούν-
ται από την παράταξη του Μάριου Ψυχάλη. Από την
παράταξη που είχε τη στήριξη του ΚΙΝ.ΑΛ. ανεξαρ-
τητοποιήθηκε πρόσφατα η Νότα Σοκορέλη, και αυτή
είναι η τρίτη για την παράταξη του Μάριου Ψυχάλη,
μετά τους Πέτρο Μαριδάκη και Σταύρο Μονεμβασιώ-
τη. Μάλιστα, ο τελευταίος ήδη έχει συνεργαστεί με τη
διοίκηση, κάτι που φαίνεται ότι θα κάνει και η κα Σο-
κορέλη. Με αυτόν τον τρόπο ο δήμαρχος έχει εξα-
σφαλίσει μια πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο
που, τουλάχιστον όσο είμαστε μακριά από την ημερο-
μηνία των εκλογών, δείχνει σταθερή.

ΑΑλλάζει η αγορά  
Νέα, αναβαθμισμένη εικόνα αλλά και
λειτουργία σε μια από τις πλέον παραδο-
σιακές αγορές στην καρδιά της πόλης
πρόκειται να προσδώσει ο Δήμος Θεσσα-
λονίκης, μέσα από σειρά παρεμβάσεων
για τη δημιουργία ανοιχτού κέντρου εμ-
πορίου στο Καπάνι. Η δημοπράτηση του
έργου, προϋπολογισμού περίπου 2,8
εκατ. ευρώ, αναμένεται μέσα στο επόμε-
νο διάστημα, καθώς ήδη η Οικονομική
Επιτροπή ενέκρινε τους όρους του σχετι-
κού διαγωνισμού. Στόχος της διοίκησης
του Κωνσταντίνου Ζέρβα είναι να ανα-
βαθμιστούν ο δημόσιος χώρος και η αι-
σθητική εικόνα της περιοχής, όπως άλ-
λωστε και τη λειτουργικότητά της.

Πού είναι τα αντισταθμιστικά;   
Το Mall και τα αντισταθμιστικά οφέλη που ακόμη δεν έχει δει ο Δήμος Αμαρουσίου
έφερε και πάλι στην επικαιρότητα η αντιπολίτευση, καλώντας τον δήμαρχο Θεόδω-
ρο Αμπατζόγλου να δραστηριοποιηθεί για να μην… ξεχαστούν. Αφού θυμίζουν
τους μεγάλους αγώνες που έγιναν προκειμένου αρχικά να μη δημιουργηθεί το εμ-
πορικό κέντρο και μετά να αποκατασταθεί η αδικία απέναντι στην πόλη και τους κα-
τοίκους της, αλλά και τις «θριαμβολογίες της Δημοτικής Αρχής κατά την «τακτο-
ποίηση», σύμφωνα με τις οποίες ο δήμος απαλλάχθηκε από βάρη ύψους 30 εκατ.(!)
και ότι εκτός από αυτό θα διαμορφώνονταν οι προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι χώροι
μεταξύ των οποίων και ένα μεγάλο πάρκο 25 στρεμμάτων στην περιοχή της Ήλιδας,
μετά έρχονται τα ερωτήματα προς τον δήμαρχο, όπως σε ποια φάση βρίσκεται η εκ-
πόνηση από τη ΛΑΜΔΑ της κυκλοφοριακής και της μελέτης στάθμευσης και ποιο
είναι το χρονοδιάγραμμα παράδοσης της; Έχει κατατεθεί η μελέτη διαμόρφωσης
του συνόλου των κοινόχρηστων και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κατασκευής; Με
δεδομένο ότι η ΛΑΜΔΑ είναι υποχρεωμένη να ολοκληρώσει τα έργα εντός 18 μη-
νών από την παράδοση των σχετικών χώρων, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα παρά-
δοσης των χώρων; Τι γίνεται με την αποζημίωση ιδιόκτητων χώρων; 

Ποιος δήμαρχος της

Αττικής, πλησίον

του Πειραιά, «τα

ακούει» τελευταία

πολύ έντονα από αν-

τιπολίτευση και πολί-

τες για τον τρόπο με τον

οποίο «βοήθησε» τα καταστήματα εστία-

σης της πόλης; Κάνουν λόγο για παραχώ-

ρησή των παρτεριών στους «κολλητούς»

μαγαζάτορες για «ψηφοθηρικούς λό-

γους», ενώ εκφράζουν ερωτήματα γιατί οι

εν λόγω «ελεύθεροι χώροι» παραμένουν

κατειλημμένοι ολόκληρο αυτό το διάστημα

που τα καταστήματα είναι κλειστά… 

Σ
τα πρότυπα των «ιδιωτικών» μεγάλων λεωφόρων θα λειτουργεί πλέον η
λεωφόρος Κηφισού, καθώς ήδη έχουν μπει σε κυκλοφορία τα κλειστά
οχήματα οδικής ασφάλειας τύπου βαν της Περιφέρειας Αττικής, με

στόχο να αντιμετωπίζουν έγκαιρα τα πολύ συχνά συμβάντα, όπως μικροσυγ-
κρούσεις ή ακινητοποιημένα οχήματα, που δημιουργούν σημαντικές καθυ-
στερήσεις. Πρόκειται για μία καινοτομία που υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία
του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, ο οποίος μάλιστα πήγε στον
Κηφισό και επόπτευσε την έναρξη λειτουργίας των οχημάτων, αλλά και την
ασφαλή εκτέλεση της διαδικασίας. 

Περιφέρεια Αττικής: Ξεκίνησαν τις περιπολίες
τα βαν οδικής ασφάλειας 

Πήγε για μαλλί… 
Με καλή πρόθεση ξεκίνησε ο
δήμαρχος Ζωγράφου Βασί-
λης Θώδας ανακοινώνοντας
ένα διαδικτυακό σεμινάριο με
τίτλο «Αγωγή Υγείας για Παι-
διά», μόλις τις πρώτες μέρες
που είχε βγει η ανακοίνωση
για άνοιγμα των παιδικών χα-
ρών, αλλά τα σχόλια από τους
περισσότερους πολίτες δεν
ήταν και πολύ θετικά… Ο λό-
γος ήταν ότι άργησε μερικές
μέρες το άνοιγμα των παιδι-
κών χαρών του δήμου και κά-
ποιοι που προσπάθησαν να
πάνε τα παιδιά τους, αλλά
βρήκαν μπροστά τους λουκέ-
τα, θεώρησαν λίγο ειρωνικό
το θέμα του σεμιναρίου…
Γρήγορα πάντως αποκατα-
στάθηκε η τάξη. 

Ποιος δήμαρχος μεγάλου δήμου της Αττικής δέχεται σφοδρή επίθεση από την αντιπολίτευση, γιατί για
μεγάλο διάστημα δεν έχει ούτε καύσιμα για να βάλει στα απορριμματοφόρα; Σύμφωνα με τις καταγγε-
λίες, την κατάσταση έχει σώσει γειτονικός δήμος που δέχθηκε να «δανείσει» καύσιμα για πάνω από δύο
εβδομάδες, προκειμένου ο εν λόγω δήμος να μη μετατραπεί σε… Νάπολη. 
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Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις - 
ανάπλαση Φαληρικού Όρμου

Στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Έργα υποδομών για την ανάπλα-
ση του Φαληρικού όρμου (Φάση Α’)» θα πραγματοποιηθεί
πλήρης διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ι. Φιξ,
στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αι-
όλου έως τη συμβολή της με την Παλαιά Λ. Ποσειδώνος και
στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, για 30 ημέρες.

Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης ζητά την κα-
τανόηση των οδηγών και επισημαίνει: «Προτεραιότητές μας
είναι η ασφαλέστερη μετακίνηση των πολιτών και η άμεση
υλοποίηση των έργων και των υποδομών που απαιτούνται για
την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης. Σχεδιάζουμε άμεσα και τη Β’
Φάση του έργου».

Οι δήμαρχοι της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας,
Κώστας Μπακογιάννης και Κωνσταντίνος Ζέρβας, συ-
ναντήθηκαν την Πέμπτη και συζήτησαν τα θέματα που

απασχολούν τις πόλεις τους. Κεντρικό θέμα ήταν η παν-
δημία και οι δράσεις Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με στό-

χο πάντα τον περιορισμό των συνεπειών που έχει ο κορο-
νοϊός στην κοινωνική και την οικονομική ζωή στις δύο

μεγαλουπόλεις. Το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα
ευρωπαϊκά προγράμματα άντλησης χρήσιμων πόρων, για

έργα υποδομής και κοινωνικής στήριξης, δεν θα μπο-
ρούσαν να λείψουν από τη συζήτηση, καθώς έχουν από-

λυτη συνάφεια με τη μετα-κορονοϊό εποχή.

Έτοιμη να υποδεχτεί τους επισκέπτες της,
απ’ όλα τα μέρη του κόσμου, παρουσιάζεται
η συμπρωτεύουσα. Προς τούτο, οι δράσεις
για την τουριστική προβολή της πόλης
έχουν ήδη αρχίσει στην Ευρώπη και στην
Αμερική.
Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Βερολί-
νου (ΙΤΒ), η Θεσσαλονίκη προβλήθηκε ως
ιδανικός προορισμός αλλά και ως ασφαλές
συνεδριακό κέντρο της Ευρώπης.
Μέσα από διαδικτυακές συναντήσεις με
bloggers, instagramers, youtubers και in-
fluencers από Αυστρία, Γερμανία, Αγγλία
και Αμερική, η Θεσσαλονίκη παρουσιάστη-
κε ως μια πόλη με ανοιχτούς ορίζοντες, η
οποία είναι έτοιμη να αλλάξει, για να υποδε-
χτεί τη νέα γενιά τουριστών.
Επίσης, στο διεθνές συνέδριο του Δικτύου
European Cities Marketing, από 80 ευρω-
παϊκές πόλεις, εμφανίστηκε, από σημαντι-
κά στελέχη μεγάλων ευρωπαϊκών και αμε-
ρικανικών οργανισμών διαχείρισης προορι-
σμού, ως ιδανικός τόπος διακοπών και συ-
νεδρίων.
Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου, η Ένωση
Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης και το Thessa-
loniki Convention Bureau εργάστηκαν για
την από κοινού προώθηση της πόλης.

!ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τουριστική προβολή
της πόλης

Δεκατρία έργα στο Πρόγραμμα
«Αστική Αναζωογόνηση»
Δεκατρία έργα από διάφορους δήμους εντάσσει το Πράσινο
Ταμείο στο πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση», που χρημα-
τοδοτούνται από «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
Υπενθυμίζεται πως απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν
ληφθεί όλες οι κατά νόμο προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις. Ει-
δικά, δε, για τις παιδικές χαρές απαιτείται η πιστοποίηση «κα-
ταλληλόλητας λειτουργίας» από την αρμόδια Επιτροπή.
Πρόκειται για τους Δήμους Δυτικής Σάμου, Κομοτηνής, Λα-
μίας, Μαρκόπουλου - Μεσογαίας, Οροπεδίου Λασιθίου, Νέας
Σμύρνης, Πάρου, Σιντικής.

Συνάντηση Μπακογιάννη - Ζέρβα 
και εφ’ όλης της ύλης συζήτηση

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εντάξεις έργων στο «Αντ. Τρίτσης»
Τις προτάσεις έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

προς ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» παρέδω-
σε στον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα
ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Οι προτάσεις θεωρούνται, κατά τον κ. Νίκα, απολύτως
τεκμηριωμένες και έχουν προϋπολογισμό 20.012.684 ευ-
ρώ. Οι επίσημες ανακοινώσεις για τις εντάξεις των προτει-
νομένων έργων αναμένονται για μετά το Πάσχα, όταν η
ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών θα επισκεφτεί επίση-
μα την Τρίπολη.

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Απαλλαγή από το ανταποδοτικό 
τέλος λαϊκών αγορών

Την απαλλαγή από την καταβολή του ημερήσιου αντα-
ποδοτικού τέλους των επαγγελματιών και των παραγω-
γών - πωλητών, για τις λαϊκές αγορές στις οποίες δεν
συμμετείχαν εξαιτίας των μέτρων κατά της διασποράς
του Covid-19, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Σερρών.

Σύμφωνα με την αιτιολόγηση της απόφασης, «οι πα-
ραγωγοί και κυρίως οι πωλητές βιομηχανικών προϊόν-
των στις λαϊκές αγορές υπέστησαν σοβαρό πλήγμα
εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων κατά τη διάρκεια
του 2020».
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Τ
η μερική ικανοποίηση του αιτήμα-
τος των δημάρχων αλλά και των ερ-
γαζομένων στους δήμους για παρά-

ταση του προγράμματος της Κοινωφελούς
Εργασίας ανακοίνωσε στον πρόεδρο της
ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου ο υπουργός
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης.
Ο υπουργός ανακοίνωσε κατ’ αρχάς τη δί-
μηνη παράταση του προγράμματος, γι’ αυτό
και η μερική ικανοποίηση, ενώ στο ίδιο
πλαίσιο συζητήθηκε και το αίτημα της ΚΕ-
ΔΕ να υπάρξουν νέα, αντίστοιχα προγράμ-
ματα, τα οποία θα προκηρυχθούν το συντο-
μότερο δυνατόν, ώστε μέσω αυτών να κα-
λυφθούν οι ανάγκες των δήμων με πρό-
σθετο προσωπικό, προκειμένου να δια-
σφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία τους την
επόμενη περίοδο. Ο κ. Χατζηδάκης δε-

σμεύθηκε ότι θα αξιολογηθεί άμεσα από το
υπουργείο και τα αρμόδια ευρωπαϊκά όρ-
γανα το αίτημα αυτό και πολύ σύντομα θα
ληφθεί απόφαση για την οποία θα ενημε-
ρωθεί η ΚΕΔΕ.

Στην ίδια συνάντηση ο κ. Παπαστεργίου
βρήκε την ευκαιρία να θέσει στον υπουργό
και ένα θέμα που αφορά στους δημάρχους
και στις συντάξεις τους, καταθέτοντας συγ-
κεκριμένες προτάσεις. Ζήτησε την αποκα-
τάσταση αδικιών που υφίστανται όσοι
έχουν διατελέσει δήμαρχοι, λόγω της
εφαρμογής του ασφαλιστικού Νόμου
4387/2016 - ενός νόμου που έχει προκαλέ-
σει ασφαλισμένους δύο ταχυτήτων και δεν
εξασφαλίζει στους αιρετούς του αυτοδιοι-
κητικού θεσμού τη συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένη ισότιμη μεταχείριση με τους υπό-
λοιπους ασφαλισμένους. 

Ενημέρωση για το «Αντώνης Τρίτσης» από  Πέτσα 
Την αγωνία των δημάρχων της

Αττικής για τη γρήγορη επανέναρ-
ξη του επενδυτικού προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης» μετέφερε στον
αναπληρωτή υπουργό Εσωτερι-
κών Στέλιο Πέτσα η αντιπροσω-
πεία της Διοικούσης Επιτροπής
της πλειοψηφίας της ΠΕΔΑ με επι-
κεφαλής τον πρόεδρό της και δή-
μαρχο Γαλατσίου Γεώργιο Μαρκό-
πουλο. Ο κ. Πέτσας ενημέρωσε για
το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος χρηματοδότησης και διαβεβαίωσε ότι μέσα
στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου 2021 θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τα ανώτα-
τα όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία δήμων. Τέθηκαν, επίσης, και επιπλέον τρόποι ενίσχυσης
της χρηματοδότησης με άλλους πόρους. 

Παραδόθηκε ο ξενώνας
στο νοσοκομείο 
«Σωτηρία»  

Παραδόθηκε από τον περιφερειάρ-
χη Αττικής Γιώργο Πατούλη στον δι-
οικητή του Γενικού Νοσοκομείου
Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η
Σωτηρία» Σ. Μητσιάδη το ανακαινι-
σμένο «Κυριαζίδειο Κτίριο», το
οποίο θα αξιοποιηθεί για τη στέγαση
μονάδας στήριξης συγγενών περι-
θαλπόμενων. Πρόκειται για ένα από
τα παλαιότερα οικοδομήματα των
εγκαταστάσεων του νοσοκομείου,
το οποίο κτίστηκε το 1903. Η ανακαί-
νιση του κτιρίου και η διαμόρφωση
του περιβάλλοντος χώρου πραγμα-
τοποιήθηκαν με χρηματοδότηση
από πόρους της Περιφέρειας Αττι-
κής και ήταν συνολικού προϋπολο-
γισμού 225.806 ευρώ. Ο περιφερει-
άρχης Αττικής, αποδεχόμενος το αί-
τημα του διοικητή του νοσοκομείου,
δεσμεύθηκε να χρηματοδοτηθεί
από την Περιφέρεια Αττικής και η
εξασφάλιση του αναγκαίου υλικο-
τεχνικού εξοπλισμού του κτιρίου.

Ασφαλτοστρώθηκαν
οι πρώτοι 78 δρόμοι
στην Αθήνα    

Είχε δεσμευθεί ο δήμαρχος Αθη-
ναίων Κώστας Μπακογιάννης ότι το
πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που
ξεκίνησε πρόσφατα θα προχωρήσει
με ταχείς ρυθμούς και θα αλλάξει
την εικόνα των δρόμων της πόλης.
Μετά τις τρεις πρώτες εβδομάδες,
λοιπόν, ανακοίνωσε ότι ασφαλτο-
στρώθηκαν 78 δρόμοι στις γειτονιές
της Αθήνας, άλλαξαν εικόνα και έγι-
ναν σύγχρονοι και πιο ασφαλείς,
απαλλαγμένοι από τις λακκούβες και
τη φθορά δεκαετιών. Όπως επιση-
μάνθηκε, αυτή ήταν η εκκίνηση του
προγράμματος προϋπολογισμού 42
εκατ. ευρώ, που προβλέπει την
ασφαλτόστρωση και την αποκατά-
σταση περισσότερων από 1.050 δρό-
μων της πόλης σε όλες τις Δημοτικές
Κοινότητές της. Τώρα ο κ. Μπακο-
γιάννης εξέφρασε την αισιοδοξία
του για τους ρυθμούς με τους οποί-
ους εκτελούνται οι εργασίες, «καθώς
υπολογίζεται ότι στους πρώτους
τρεις μήνες θα έχουν παραδοθεί πά-
νω από 300 δρόμοι, δηλαδή περισ-
σότεροι από εκείνους που έχουν
ασφαλτοστρωθεί στην Αθήνα μέσα
στα προηγούμενα τρία χρόνια».

Ξέρει κανείς τι απέγιναν οι
περίφημες διαδημοτικές
αναπτυξιακές επιχειρήσεις
των δήμων τις οποίες επιτρέ-
πει και ενθαρρύνει η νέα νο-
μοθεσία; Γνωρίζουμε περι-
πτώσεις γειτόνων δημάρχων
της Αττικής που ξεκίνησαν
συζητήσεις - μάλιστα κάποι-
ες προχώρησαν αρκετά,
όμως τώρα έχουν πλέον πα-
γώσει… Τις έφαγε ο κορονοϊ-
ός ή παραπέμπεται για τις ελ-
ληνικές καλένδες το όλο εγ-
χείρημα;

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε λειτουργία το
rantevou.kep.gov.gr
Σε λειτουργία τέθηκε η ειδική πλατ-
φόρμα για προγραμματισμό ραντε-
βού με τα ΚΕΠ, rantevou.kep.gov.gr,
και είναι διαθέσιμη, προκειμένου οι
πολίτες να καθορίζουν συγκεκριμέ-
νη μέρα και ώρα για να επισκεφτούν
το ΚΕΠ που τους εξυπηρετεί. Ο χρή-
στης επιλέγει τον νομό και τον δήμο
του και η πλατφόρμα τον καθοδηγεί
στα επόμενα βήματα. Για τη νόμιμη
μετάβαση στο ΚΕΠ, μετά την οριστι-
κοποίηση του ραντεβού, ο ενδιαφε-
ρόμενος έχει τη δυνατότητα εκτύ-
πωσης των στοιχείων ραντεβού ή
και της παραλαβής του σχετικού
αποδεικτικού με e-mail, εφόσον
έχει συμπληρωθεί το αντίστοιχο πε-
δίο.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα
τελευταία μέτρα για την πανδημία,
το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ εί-
ναι 07.30-15.00.

Δίμηνη παράταση του προγράμματος
κοινωφελούς εργασίας 



Α
ν και η εμβολιαστική προσπάθεια στη
Ρωσία δεν πάει καλά, η Μόσχα δίνει
προτεραιότητα στον εμβολιαστικό
τουρισμό! Δηλαδή, καλεί τους τουρί-

στες στη χώρα για αναψυχή και εμβολιασμό, πα-
ράλληλα, εναντίον του κορονοϊού.

Η Ρωσία έχει ήδη κυκλοφορήσει τρία εμβόλια -με
το Sputnik V να είναι το πιο γνωστό- και έχει προχω-
ρήσει σε σύναψη συμφωνιών με άλλες χώρες (Τουρ-
κία, Ινδία, Βραζιλία κ.ά.) για συμπαραγωγή του εμβο-
λίου. Ταυτόχρονα, συμφώνησε να πουλήσει ποσότη-
τες εμβολίων στην Ουγγαρία, ενώ η σχετική συζήτηση
με τη Σλοβακία οδήγησε τη χώρα αυτήν σε κυβερνητι-
κή κρίση και σε παραίτηση του πρωθυπουργού Μάτο-
βιτς. Τέλος, η Μόσχα συζητάει πωλήσεις εμβολίων
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπό την προϋπόθε-
ση ότι θα παράσχει τα στοιχεία που θα επιτρέψουν
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να εγκρίνει το
συγκεκριμένο εμβόλιο.

Γιατί όλα αυτά; Διότι η Ρωσία αναπτύσσει ήδη του-
ριστικά προγράμματα για πολίτες άλλων χωρών που
θα την επισκέπτονται προκειμένου να συνδυάσουν
εμβολιασμό και περιήγηση σε αξιοθέατα. Σύμφωνα
με τη «Χουριέτ», ένα τέτοιο συμβόλαιο έχει υπογρα-
φεί μεταξύ μιας κλινικής της Μόσχας και της Τουρ-

κίας. Το πακέτο περιλαμβάνει παραμονή των τουρι-
στών σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, την τιμή των αεροπο-
ρικών εισιτηρίων από και προς την Τουρκία και τον
εμβολιασμό δύο δόσεων με το Sputnik V, με την απα-
ραίτητη προμήθεια του σχετικού πιστοποιητικού εμ-
βολιασμού. Η τιμή του φτάνει τα 1.099 ευρώ και, εκτός
των παραπάνω, περιλαμβάνει μια σύντομη ξενάγηση
στο κέντρο της Μόσχας, στο Κρεμλίνο, στους πιο γνω-
στούς σταθμούς του ρωσικού μετρό αλλά και στο μνη-
μείο του ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, που το 1951 έφυγε από
την Τουρκία για να ζήσει στη Σοβιετική Ένωση.

Παράλληλα, ένα πρακτορείο της Νορβηγίας έχει
φτιάξει δύο πακέτα: Το «φθηνό» (1.499 ευρώ) προ-
βλέπει τη χορήγηση του εμβολίου σε ειδικά διαμορ-
φωμένο χώρο του Αεροδρομίου της Μόσχας, ενώ το
«ακριβό (1.999 ευρώ) περιλαμβάνει τετραήμερη δια-
μονή για καθεμία από τις δύο φορές που θα ταξιδέ-
ψουν για τις ισάριθμες δόσεις, εμβολιασμό σε νοσο-
κομείο και τουριστικές περιοδείες.

Κλονισμό της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις
κυβερνήσεις τους, επιδείνωση των κοινωνικών ανι-
σοτήτων και ξεσπάσματα κοινωνικών αναταραχών
με απρόβλεπτες συνέπειες είναι μερικές από τις
εκρηκτικές συνέπειες της πανδημίας, όπως σημει-
ώνει σε έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Σύμφωνα με την έκθεση, η πανδημία «επέτεινε
προϋπάρχουσες ανισότητες ως προς τα εισοδήματα
και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως η
υγειονομική περίθαλψη και ο εμβολιασμός». Αυτές
οι συνέπειες ίσως αποδειχθούν ανθεκτικές στον
χρόνο, ειδικά για παιδιά και νέους που ανήκουν σε
φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού.

Παράλληλα, το Ταμείο προειδοποιεί ότι η ψηφιο-
ποίηση όλο και περισσότερων δραστηριοτήτων στην
κοινωνία ενέχει τον κίνδυνο περιθωριοποίησης ερ-
γαζομένων με χαμηλή εξειδίκευση, οι οποίοι θα δυ-
σκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν εργασία.

Ως λύση προτείνει σειρά μέτρων, με κύριο τις
«επενδύσεις στην παιδεία και την υγειονομική περί-
θαλψη». Και προσθέτει: «Για να επιτευχθούν οι στό-
χοι βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2030, θα χρειάζονταν
3 τρισ. δολάρια για 121 αναδυόμενες οικονομίες και
αναπτυσσόμενες χώρες με χαμηλά εισοδήματα».

Αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 δισ. δολάρια για τη συμβολή στον
απεγκλωβισμό του πλοίου της Ever Green, το οποίο εξόκειλε στη
Διώρυγα και προκάλεσε τεράστια προβλήματα στο παγκόσμιο δια-
μετακομιστικό εμπόριο, ζητά η
Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ.
Ο CEO της κρατικής Αρχής
υπογράμμισε ότι το ύψος της
αποζημίωσης που θα ζητηθεί
υπολογίζεται με βάση τις απώ-
λειες εσόδων που είχε η Διώ-
ρυγα, το κόστος το οποίο είχαν ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα που
απαιτήθηκαν για τον απεγκλωβισμό του τεράστιου σκάφους μετα-
φοράς κοντέινερ, αλλά και τις ώρες εργασίας των 800 ανθρώπων
που εργάζονται ως διασώστες και βοήθησαν για την απελευθέρωση
του «Ever Given». 

Η διώρυγα του Σουέζ διεκδικεί 
αποζημιώσεις άνω του 1 δισ. 

δολαρίων για το «Ever Given»

ΔΝΤ: Η πανδημία επιδείνωσε τις ανισότητες
και μπορεί να προκληθούν αναταραχές

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Η Μόσχα καλεί
για εμβολιασμό 
και… διακοπές
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Μ α ρ ί α  Α γ γ ε λ ι κ ο ύ σ η  

Τ
oδικότηςαποτύπωμαθαεπιχειρήσει νααφήσειηΜαρίαΑγγελικούση, καθώςανέλα-
βε πρόσφατα τα ηνία ενός από τους δύο μεγαλύτερους διεθνώς ναυτιλιακούς ομί-
λους. Πρόκειται για την κόρη του Γιάννη Αγγελικούση, o οποίος από τις 21 Μαρτίου δί-
νει μάχη για τη ζωή του.  Η 36χρονη Μαρία, η οποία πλέον διοικεί το παντοδύναμο An-

gelicoussis Shipping Group, που αριθμεί 141 πλοία, μέσα σε λίγα χρό-
νια έχει ήδη τιμηθεί με τις πιο σημαντικές και υψηλές βραβεύσεις για
τη ναυτιλία, ενώ έχει αποδείξει τις ικανότητές της σε διεθνή ναυτιλιακά
ύδατα. Μπήκε στην επιχείρηση της οικογένειάς της με την κατάρρευση
της Lehman Brothers το 2008, που προκάλεσε βαθιά παγκόσμια κρί-
ση, χωρίς, όμως, να επιφέρει προβλήματα στην οικογένεια Αγγελικού-
ση. Η Μαρία Αγγελικούση βραβεύτηκε το 2019 με το «Lloyd’s List -
Greek Shipping Awards» για τους αξιότερους όλων, με εκείνο για την
Εταιρεία Δεξαμενόπλοιων της Χρονιάς (Tanker Company of the Year)
που αποδόθηκε στη Maran Tanker του Ομίλου Αγγελικούση. Αντισυμ-
βατική και όλο ανατροπές και επιτεύγματα, είναι γιατρός, εφοπλίστρια
και άξια κόρη στα βήματα του πατέρα της. 

H κόρη του Γιάννη Aγγελικούση αρχικά δεν είχε σχέση με τη ναυτι-
λία. H ανάγκη να παίρνει αποφάσεις υπό μεγάλη πίεση αλλά και η πο-
λυσχιδής δραστηριότητα σε δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες κα-
λείτο να δουλέψει ως γιατρός, σε απομακρυσμένες από τον πολιτισμό
περιοχές, σφυρηλάτησαν έναν δυνατό χαρακτήρα.

Η Μαρία, που εγκατέλειψε την Ιατρική για να αναλάβει το πηδάλιο
των 141 πλοίων, έχει το όνομα της γιαγιάς της, Μαρίας Παπαλιού. Σπού-
δασε Ιατρική και άσκησε το επάγγελμα επί οκτώ χρόνια, στη Μεγάλη
Βρετανία, προτού αποφασίσει να ασχοληθεί με τον Όμιλο και τη ναυτι-

λιακή βιομηχανία στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Είναι η τρίτη γενιά, πλέ-
ον, της οικογένειας που ασχολείται με την πλοιοκτησία, μετά τον παππού της Αντώνη και τον
πατέρα της. Όσο εξασκούσε το ιατρικό επάγγελμα, προσέφερε τις υπηρεσίες της αφιλοκερ-
δώς σε δοκιμαζόμενες από φτώχεια και εμφύλιες συγκρούσεις χώρες του τρίτου κόσμου, κά-
ποιες φορές και μέσα στη ζούγκλα, πολύ μακριά από τον πολιτισμό, όπου η οικογένειά της
έχανε κάθε επαφή μαζί της.

Ο Γιάννης Αγγελικούσης βλέπει την κόρη του ως το alter ego του. Και η Μαρία Aγγελικούση
αναγνωρίζει στους γονείς της, Γιάννη και Eλίζαμπεθ, η οποία κατάγεται από το Xιούστον του
Tέξας, ότι, εκτός από τις αρχικές συμβουλές που της έδωσαν, στη συνέχεια την άφησαν ελεύ-
θερη να χαράξει τη δική της ρότα στη ναυτιλιακή επιχείρηση, μαθαίνοντας από τα λάθη της: «O
πατέρας μου μού έμαθε να σκέφτομαι έξω από τα συνήθη πλαίσια, να είμαι ευφάνταστη και με
δίδαξε ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχει πάντοτε λύση».

Τα κοινά σημεία με τον πατέρα της
Η Μαρία Αγγελικούση έχει αρκετά κοινά σημεία με τον πατέρα της, όπως η διορατικότητα

και το πείσμα. Και, όπως και ο πατέρας της, είναι χαμηλών τόνων. Πριν από περίπου τέσσερα
χρόνια απασχόλησε τα MME για θέμα εκτός ναυτιλίας, μία από τις ελάχιστες φορές, αφού γρά-
φτηκε ότι αγόρασε, έναντι πέντε εκατομμυρίων ευρώ, την πολυτελή βίλα του Mr Nammos,
Φραντζέσκου Zαννή. Tο υπερπολυτελές σπίτι είναι ένα από τα πιο επιβλητικά του νησιού και
βρίσκεται στην τοποθεσία Φανάρι, κοντά στα Παραδείσια. Πριν η Mαρία Aγγελικούση νοίκιαζε
το συγκεκριμένο τριώροφο σπίτι, το οποίο είχε λατρέψει σε βαθμό ώστε να το αγοράσει, μόλις
βγήκε προς πώληση.

Εγκατέλειψε 
την Ιατρική 

για τη Ναυτιλία 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου
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Τ
η Δευτέρα 5 Απριλίου ανοίγει η
πλατφόρμα για την κατάθεση αι-
τήσεων των δικαιούχων για τα
vouchers των 200 ευρώ για την

προμήθεια laptops και tablets σε μαθη-
τές και φοιτητές.

Στην πρώτη φάση θα μπορούν να κατα-
θέσουν αίτηση οικογένειες οι οποίες
έλαβαν το επίδομα παιδιού του ΟΠΕΚΑ
στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία το
έτος 2020. Σε αυτήν την κατηγορία εμπί-
πτει η μεγάλη πλειονότητα των δικαιού-
χων του προγράμματος. Στη δεύτερη φά-
ση, η πλατφόρμα θα ανοίξει και για τους
υπόλοιπους δικαιούχους που πληρούν τα
εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια του
προγράμματος. Oι έλεγχοι επιλεξιμότη-
τας θα γίνονται κυρίως με αυτοματοποι-
ημένο τρόπο, με διασταύρωση πληροφο-
ριών από μητρώα και από όλα τα απαραί-
τητα πληροφοριακά συστήματα φορέων
του Δημοσίου, αποφεύγοντας, έτσι, μια
χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικα-
σία ελέγχου δικαιολογητικών για εκα-
τοντάδες χιλιάδες αιτήσεις.

Επιλέξιμος εξοπλισμός
Ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες

επιλέξιμου εξοπλισμού:
� Κατηγορία 1: φορητές ταμπλέτες
(tablets).
� Κατηγορία 2: φορητοί υπολογιστές
(notebooks, laptops, chromebooks, 2 in 1).
� Κατηγορία 3: σταθεροί υπολογιστές
(desktops, all-in-one).

Δικαιούχοι
Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε

μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές ηλι-
κίας από 4 έως 24 ετών. Το κριτήριο εισο-

δήματος για μια οικογένεια με δύο γονείς
και δύο παιδιά αυξάνεται στις 12.000 ευ-
ρώ.

Για μια οικογένεια με δύο γονείς και
ένα παιδί αντιστοιχεί σε μεικτό οικογε-
νειακό εισόδημα 10.500 ευρώ. Για μια οι-
κογένεια με έναν γονιό και ένα παιδί αν-
τιστοιχεί σε μεικτό οικογενειακό εισόδη-
μα 9.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι μαθητές και φοιτητές
δεν θα χρειαστεί να στείλουν κάποια αί-
τηση για να λάβουν το voucher των 200

ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξο-
πλισμού.

Με κωδικούς Taxisnet η αίτηση 
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα εισέρχεται

στην ειδική πλατφόρμα με τους κωδι-
κούς Taxisnet και αμέσως θα γνωρίζει
εάν δικαιούται ή όχι τα χρήματα. Ο κάθε
δικαιούχος θα λαμβάνει έναν ηλεκτρονι-
κό κωδικό, ο οποίος θα ισοδυναμεί με
επιταγή 200 ευρώ. Εάν ο ενδιαφερόμε-
νος ανήκει στους δικαιούχους θα έχει
δύο επιλογές: Είτε να το αποστείλει
απευθείας ηλεκτρονικά σε κάποιο e-
shop, από το οποίο επιθυμεί να αγοράσει
τον εξοπλισμό, ή να τον εκτυπώσει και να
πραγματοποιήσει την αγορά του από κά-
ποιο φυσικό κατάστημα. Σε περίπτωση
που κάποιος επιθυμεί να αγοράσει συ-
σκευή μεγαλύτερης αξίας απ’ αυτήν του
voucher, θα συμπληρώνει ο ίδιος το υπό-
λοιπο ποσό.

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου αναμένεται να πλη-
ρωθεί το επίδομα των 534 ευρώ για τους εργαζομένους
των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή τον Μάρ-
τιο του 2021. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πληρωμή για
τις αναστολές συμβάσεων του Μαρτίου θα πραγματοποι-
ηθεί μεταξύ 5 και 9 Απριλίου 2021. 

Κατόπιν απόφασης των υπουργείων Εργασίας και Οι-
κονομικών, η αποζημίωση ειδικού σκοπού επεκτάθηκε
και σε εργαζομένους ειδικών κατηγοριών που έχουν
πληγεί από την πανδημία.
�Φορτοεκφορτωτές, ενεργά μέλη συνεταιρισμών, προ-
πονητές ποδοσφαίρου και μπάσκετ και ενεργά μέλη σω-
ματείων του Ερασιτεχνικού Αθλητισμού.
� Δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες που δεν έλαβαν το ει-

δικό εποχικό βοήθημα, λαχειοπώλες, μέλη ασφαλιστι-
κών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις για
ασφαλιστική ικανότητα, αναβάτες αλόγων ιπποδρόμου.

� Απασχολούμενοι οι οποίοι εργάζονται σε περισσότε-
ρους από έναν εργοδότη - φυσικό πρόσωπο (συναπα-
σχόληση) που δεν έχουν συστήσει Νομικό Πρόσωπο,
δεν αποτελούν κοινωνία και έχουν ημέρες ασφάλισης
στον e-ΕΦΚΑ κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2020 έως
31/12/2020.
�Πωλητές υπαίθριου εμπορίου (πλην αδειούχων πωλη-
τών λαϊκών αγορών στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου),
των οποίων η δραστηριότητα τελούσε σε αναστολή με
εντολή δημόσιας Αρχής, πωλητές του περιοδικού δρό-
μου «ΣΧΕΔΙΑ».      
� Απασχολούμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για
λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, Ιερών Μονών και των
εξαρτημάτων τους. 

Την επόμενη εβδομάδα πληρώνονται οι αναστολές Μαρτίου 

Laptops και tablets: Τη Δευτέρα ανοίγει
η πλατφόρμα για τα vouchers € 200

Σε δύο φάσεις 
το πρόγραμμα - Δικαιούχοι,
μαθητές, φοιτητές και
σπουδαστές ηλικίας 
4-24 ετών

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Π
ερίπου 13 δισ. ευρώ στο
ΑΕΠ της χώρας με υψηλό-
τερα φορολογικά έσοδα
κατά 5 δισ. ευρώ, τα οποία

θα χρηματοδοτήσουν μειώσεις φό-
ρων, φέρνει το Ταμείο Ανάκαμψης
έως το 2026.

Το ολοκληρωμένο πλαίσιο του σχε-
δίου κατατέθηκε χθες στη Βουλή από
τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομι-
κών Θεόδωρο Σκυλακάκη, στο-
χεύοντας μέσα από 170 δράσεις στην
ψηφιοποίηση του κράτους, στην ενί-
σχυση των παραγωγικών τομέων της
οικονομίας, στην αύξηση της απα-
σχόλησης και στην ενίσχυση των κοι-
νωνικών υποδομών. Στο τελικό και
εμπλουτισμένο κείμενο με την κωδι-
κή ονομασία «Ελλάδα 2.0» αναφέρε-
ται ότι η επίδραση στο ΑΕΠ θα φτάσει
αθροιστικά ακόμα και τις 7,7 εκατο-
στιαίες μονάδες, οι οποίες θα αποτε-
λούν σταθερά κάθε χρόνο το 1/3 του
ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας
έως το 2026. Επιπλέον, θα αποφέρει
στα δημόσια ταμεία 2,8% του ΑΕΠ,
κάτι που σημαίνει ότι από τα 5 δισ. ευ-
ρώ των φορολογικών εσόδων θα δη-

μιουργηθεί ζωτικός χώρος, έτσι ώστε
αφενός να επιτευχθεί η δημοσιονο-
μική ισορροπία μετά τις συνέπειες
της πανδημίας, αφετέρου να δημι-
ουργηθεί ένας «κουμπαράς», ο οποί-
ος θα διατεθεί για τη μείωση των φο-
ρολογικών συντελεστών και των
ασφαλιστικών εισφορών.

Για την περίοδο 2021-2026 το σχέ-
διο προβλέπει την αύξηση των ιδιωτι-
κών επενδύσεων κατά 20%, συμβάλ-
λοντας στην αύξηση της απασχόλη-
σης κατά 4% ή κατά 180.000-200.000
νέων θέσεων εργασίας. Μάλιστα,
όπως αναφέρεται στο κείμενο του
Σχεδίου Ανάκαμψης, οι θέσεις αυτές
θα διατηρηθούν μακροπρόθεσμα,
δηλαδή θα είναι σταθερές, όπως, επί-
σης, μόνιμη αύξηση καταγράφεται
και στο επίπεδο της ιδιωτικής επέν-
δυσης. Η προβλεπόμενη αύξηση του
ΑΕΠ και της απασχόλησης εκτιμάται

ότι θα συμβάλει καθοριστικά στην αι-
σθητή μείωση της φτώχειας και των
κοινωνικών και οικονομικών απο-
κλεισμών, καθώς επίσης και στις ει-
σοδηματικές και άλλες ανισότητες.

Επιπλέον, η μακροπρόθεσμη αύξη-
ση των εξαγωγών θα μειώσει τον
βαθμό έκθεσης της οικονομικής
δραστηριότητας σε αρνητικά σοκ που
επηρεάζουν με ασύμμετρο τρόπο την
εγχώρια ζήτηση. Τέλος, προβλέπεται
ότι οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά ερ-
γασίας και προϊόντων θα αυξήσουν
την ικανότητα της οικονομίας, ώστε
να είναι πιο ανθεκτική στα αρνητικά
σοκ της προσφοράς και της ζήτησης. 

Δημιουργείται 
ο αναγκαίος 
δημοσιονομικός χώρος
για «τη μείωση 
των φόρων ή/και 
την αύξηση των 
δημόσιων δαπανών»

Ταμείο Ανάκαμψης:
Συν € 13 δισ. στο ΑΕΠ!

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Ανατροπές στον 
πολεοδομικό σχεδιασμό  

Νέες ανατροπές σε τρία επίπεδα προωθεί η κυ-
βέρνηση στον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε με ομιλία του στον ΣΕΒ ο
υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος
Ταγαράς, έρχονται σημαντικές αλλαγές σε νησιά,
σε περιοχές με επιχειρηματικό και επενδυτικό εν-
διαφέρον, καθώς και σε αυτές που βρίσκονται σε
καθεστώς απολιγνιτοποίησης. Το έργο του πολεο-
δομικού σχεδιασμού στις περιοχές αυτές θα περι-
ληφθεί στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και οι
σχετικές μελέτες θα έχουν προκηρυχθεί έως το
φθινόπωρο. Ο κ. Ταγαράς αναφέρθηκε στην υλο-
ποίηση του νόμου Χατζηδάκη (ν. 4759/2020), ο
οποίος, όπως είπε, θα εξασφαλίσει την ασφάλεια
δικαίου των επενδύσεων, οι οποίες θα έχουν ευ-
θεία αντιστοίχιση με τους Κωδικούς Αριθμούς
Δραστηριότητας, ενώ θα γίνει αναλυτική καταγρα-
φή των ζωνών, όπου θα επιτρέπεται η εγκατάσταση
ανεμογεννητριών.

Επιστρεπτέα 7: 
Ποιοι αποκλείονται   
Έως τις 19 Απριλίου θα μπορούν οι επιχειρήσεις να
υποβάλουν αίτηση ένταξης στον 7ο κύκλο της Επι-
στρεπτέας Προκαταβολής, ενώ από τις χρηματο-
δοτήσεις αποκλείονται πέντε κατηγορίες, σύμφω-
να με όσα προβλέπει η Υπουργική Απόφαση που
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ειδικότερα, αποκλείονται οι εξής επιχειρήσεις:
1. Όσες απασχολούσαν περισσότερους από 1.000

εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας
κατά την 1η Μαρτίου 2021.

2. Όσες είναι σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου
του 2020 και μετά, όπως προκύπτει από τα στοι-
χεία της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών
δηλώσεων ΦΠΑ, καθ’ όλη την περίοδο αυτή. 

3. Αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτι-
κές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχια-
κές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επι-
χειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχει-
ρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτι-
ρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οι-
κονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς ορ-
γανισμοί και πολιτικά κόμματα.

4. Όσες δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση
λογιστικών αρχείων.

5. Όσες έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1η Φε-
βρουαρίου 2021.



Τ
ο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι-
ουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) παρέλαβε
δύο δεσμευτικές προσφορές για την
παραχώρηση του δικαιώματος χρή-

σης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου
της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών
αξόνων της.

Δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν οι (με
αλφαβητική σειρά): Vinci Highways SAS - Vinci
Concesiones SAS - Μυτιληναίος Α.Ε. - ΑΒΑΞ
Α.Ε. και ΓΕΚ Τέρνα Α.Ε. - Egis Projects S.A. Η
Εγνατία Οδός είναι οδικός άξονας, μήκους 658
χιλιομέτρων, με πλήρη έλεγχο προσβάσεων και
διαχωρισμένο οδόστρωμα, που έχει ήδη κατασκευασθεί και
βρίσκεται σε λειτουργία. Εκτείνεται από την Ηγουμενίτσα στην
Περιφέρεια της Ηπείρου (βορειοδυτική ακτή της Ελλάδας) μέ-
χρι τους Κήπους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -
Θράκης (στον συνοριακό σταθμό με την Τουρκία). Οι τρεις κά-
θετοι οδικοί άξονες, συνολικού μήκους 225 χιλιομέτρων, απο-

τελούν συνδέσεις της Εγνατίας Οδού με τις γειτονικές χώρες
(Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία).

Η σύμβαση παραχώρησης αφορά στη χρηματοδότηση, τη
λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση της Εγνατίας
Οδού και των τριών καθέτων οδικών αξόνων για χρονική πε-
ρίοδο 35 ετών. 

ΤΑΙΠΕΔ: Δύο δεσμευτικές προσφορές 
για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού

Mπύρα Μάμος: Πρεμιέρα 
για το «Εζυμώθηκε με πάθος!»
Η μπύρα Μάμος που «Εζυμώθηκε με πάθος»
έκανε πρεμιέρα με νέο τηλεοπτικό σποτ. Η νέα
ταινία της Μάμος αποτελεί την απόδειξη πως,
όταν το ασίγαστο πάθος και το άπαυστο μεράκι
«ζυμωθούν» με τη γνώση, την επιμονή, την και-
νοτομία και τη συνεχή εξέλιξη, δημιουργούν
τον ελληνικό υγρό άρτο που απολαμβάνουμε
μέχρι σήμερα με την αυθεντική συνταγή του,
επισημαίνει σε ανακοίνωση η εταιρεία. Η μπύ-
ρα Μάμος, γεννημένη στην Πάτρα, γεφυρώνει
μοναδικά το παρελθόν με το μέλλον, την παρά-
δοση με την καινοτομία και ολοκληρώνει τα
επικοινωνιακά της εργαλεία με ένα τηλεοπτικό
σποτ, το οποίο εκφράζει τη μοναδική της προ-
σωπικότητα, καταλήγει.

Wolt Market: Είσοδος
στην αγορά της λιανικής

Σε λιγότερο από τρεις μήνες από την ίδρυση
της Wolt Market Greece, η φινλανδική startup
εγκαινίασε τη λειτουργία του Wolt Market και
συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη στην Ελ-
λάδα. Η έναρξη της λειτουργίας του Wolt Mar-
ket σηματοδοτεί την είσοδο της εταιρείας στην
αγορά της λιανικής με ένα νέο μοντέλο αγορών,
που θα καλύψει τη διαρκώς αυξανομένη ανάγ-
κη των καταναλωτών για άμεση παράδοση των
προϊόντων και μεγάλη γκάμα διαθέσιμων επι-
λογών. Στα ηλεκτρονικά ράφια του έχει τοπο-
θετηθεί μια ευρεία γκάμα προϊόντων από 2.000
κωδικούς, που καλύπτει όλες τις ανάγκες της
εβδομάδας, όπως: τρόφιμα, φρέσκα φρούτα
και λαχανικά προς ζύγιση, συσκευασμένα προ-
ϊόντα όπως τυριά, αλλαντικά και κρέας, αλλά
και είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά,
χαρτικά και πολλά ακόμα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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ΔΕΣΦΑ: Εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030
Δόθηκε η έγκριση από τη ΡΑΕ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030

του ΔΕΣΦΑ, στο οποίο περιλαμβάνονται επενδύσεις συνολικού προϋπο-

λογισμού άνω των 500 εκατ. ευρώ στο εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσι-

κού αερίου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο 2ο συνέδριο «Power &

Gas» η Μαρία Ρίτα Γκάλι, διευθύνουσα σύμβουλος του διαχειριστή, το πο-

σό αυτό είναι διπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο, περιλαμβά-

νοντας 54 έργα με τα οποία ο ΔΕΣΦΑ προσδοκά να συμβάλει στην ενίσχυ-

ση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κέντρου της ευρύτερης περιο-

χής. Υπενθυμίζεται πως στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030 δίνει για

πρώτη φορά το «παρών» ο αγωγός υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακε-

δονία. Ο προϋπολογισμός του αγωγού είναι 110 εκατ. ευρώ, ενώ θα ξεκινά

από τα Τρίκαλα Ημαθίας, καλύπτοντας μια διαδρομή 130 χιλιομέτρων.

«Φίλος» ή «Philos» στα Αγγλικά είναι το όνομα του νέου
«ψηφιακού βοηθού» που εντάσσεται πιλοτικά στο δυναμικό
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και είναι στη διάθεση των

ταξιδιωτών για την πληροφόρησή τους σε θέματα που αφο-
ρούν στο ταξίδι σε σχέση με τον Covid-19, με τη βοήθεια της

τεχνητής νοημοσύνης! Καλωσορίζοντας τον «Φίλο», το αερο-
δρόμιο της Αθήνας συνεχίζει να διευρύνει και να εμπλουτίζει

την ψηφιακή παρουσία του, παρέχοντας ακόμα ένα «ζωντα-
νό» εργαλείο πληροφόρησης στον ταξιδιώτη. Στην πιλοτική
φάση, με πολύ φιλική διάθεση, γνώσεις αλλά και... φιλομά-

θεια, ο «Φίλος» συστήνεται στους ταξιδιώτες στην ιστοσελί-
δα του αεροδρομίου www.aia.gr και αναμένει να καθοδηγή-

σει το κοινό αλλά και να απαντήσει στις ερωτήσεις του. 

«Philos»: Ο νέος ψηφιακός βοηθός του αεροδρομίου της Αθήνας



ΕΒΕΠ:Θετικό ισοζύγιο 
εγγραφών - διαγραφών
επιχειρήσεων 
το πρώτο τρίμηνο

Θετικά ήταν τα στοιχεία εγγραφών - διαγραφών του
πρώτου τριμήνου του 2021 στο Εμπορικό και Βιομηχανι-
κό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Σύμφωνα με τα στοι-
χεία, που δημοσιοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ,
Βασίλης Κορκίδης, στις 31 Μαρτίου 2021 οι εγγραφές
του πρώτου τριμήνου ανήλθαν φέτος σε 316, έναντι 269
το ίδιο διάστημα πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 18%. Οι
διαγραφές περιορίστηκαν φέτος σε 56, έναντι 95 πέρυ-
σι, σημειώνοντας το α’ τρίμηνο μείωση 40%. Το άνοιγμα
του λιανεμπορίου δίνει ανάσα. Οι πληγές θα αργήσουν
να επουλωθούν, αφού οι απώλειες του εμπορίου ξεπερ-
νούν τα 10 δισ. ευρώ, αλλά τουλάχιστον σταματάει μια αι-
μορραγία 350 εκατ. εβδομαδιαίως, δήλωσε ο πρόεδρος
του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης.

Aluminco: Με Exoikonomistas.gr 
για το σπίτι

Το νέο της mini-site, exoikonomistas.gr, λάνσαρε με
επιτυχία πριν από μερικές μέρες η Aluminco, συστή-
νοντάς μας τους Exoikonomistas, τη νέα υπερ-ομάδα
της, την οποία συνθέτουν οι απόλυτοι experts στα
κουφώματα αλουμινίου. Μέσα από το site γνωρίζουμε
τον Οικονομολόγο, τον Ψαγμένο, την Κλασάτη και τον
Μάστορα! Η εξειδικευμένη ομάδα της είναι εδώ για να
μας προσφέρει συμβουλές και λύσεις που θα μας
βοηθήσουν όχι μόνο να επιλέξουμε τον ιδανικό τύπο
αλουμινίου για τα κουφώματα του σπιτιού μας, αλλά
επίσης θα μας καθοδηγήσουν σωστά σε όλες τις φά-
σεις οποιουδήποτε κτιριακού έργου -από την αρχική
σύλληψη έως τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την
εγκατάσταση-, αναφέρει η εταιρεία.

Προς διανομή 
μερίσματος 0,45 ευρώ 

Τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΠΑΠ για το
2020 ανέδειξαν τις αντοχές της εταιρείας απέ-
ναντι στην πανδημία, καθώς και την ετοιμότητα
της, σε επιχειρησιακό και οικονομικό επίπεδο,
ώστε να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των περιο-
ριστικών μέτρων για τον Covid-19, όπως τόνισε ο
διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Γιαν Κά-
ρας, κατά την τηλεδιάσκεψη της διοίκησης της
εταιρείας με αναλυτές. Για το σύνολο του 2020, o
ΟΠΑΠ σημείωσε καθαρά κέρδη ύψους 205,3
εκατ. ευρώ και έσοδα προ εισφορών (GGR)
ύψους 1,129 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, ο ΟΠΑΠ δια-
σφάλισε την ισχυρή ταμειακή θέση του. Στη βάση
αυτή, η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει τη
διανομή μεικτού μερίσματος ύψους 0,45 ευρώ
ανά μετοχή στη γενική συνέλευση των μετόχων,
που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2021. 

Attica Group: Σημαντική επίπτωση
της πανδημίας στα αποτελέσματα 

Μειωμένα EBITDA κατά 48% και μείωση κύ-
κλου εργασιών κατά 28% σε σχέση με το 2019 κα-
τέγραψε η Attica Group στη χρήση 2020, με τα με-
γέθη να αποτυπώνουν κυρίως τις επιπτώσεις της
πανδημίας στην εταιρική δραστηριότητα. Οι ενο-
ποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 290,40
εκατ. ευρώ, έναντι 405,40 εκατ. ευρώ στη χρήση
2019. Ο αριθμός των δρομολογίων των πλοίων
μειώθηκε, λόγω της πανδημίας, κατά 27% σε σχέ-
ση με το 2019. Την ίδια περίοδο ο όμιλος εμφάνι-
σε ζημίες 49,37 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 20,85
εκατ. ευρώ στη χρήση 2019.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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ΟΣΕ: Αποκατάσταση κυκλοφορίας 
στη γραμμή Θεσσαλονίκη -
Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο
Απόλυτα λειτουργική είναι πλέον, μετά την αποκα-
τάστασή της από τον ΟΣΕ, η σιδηροδρομική γραμμή
Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη και Αλεξανδρού-
πολη - Ορμένιο που είχε υποστεί μεγάλες ζημιές
από ακραία καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώ-
σεις) στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Σερρών και
στους Νομούς Ροδόπης και Έβρου. Ο ΟΣΕ προέβη
άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης
του δικτύου. Συνεργεία αναδόχου εταιρείας αλλά
και συνεργεία του ΟΣΕ εργάστηκαν από την πρώτη
στιγμή, ώστε η αποκατάσταση των ζημιών να γίνει
όσο το δυνατόν συντομότερα. Παρά τις αντίξοες συν-
θήκες -συνεχείς βροχοπτώσεις, προβλήματα
απάντλησης και αποστράγγισης των υδάτων, προ-
σβασιμότητας λόγω καταστροφών και στο οδικό δί-
κτυο, κακοκαιρία «Μήδεια» κ.λπ.-, ο Οργανισμός
μπόρεσε να αντεπεξέλθει και να δώσει σε κυκλοφο-
ρία τη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη - Αλε-
ξανδρούπολη και τη γραμμή Αλεξανδρούπολη - Ορ-
μένιο εντός των χρονικών δεσμεύσεών του.

Lamda Development: Νέος CFO 
ο Χαράλαμπος Γκορίτσας

Καθήκοντα Chief Financial Officer (CFO) στη
Lamda Development S.A. ανέλαβε ο κ. Χαράλαμ-
πος Γκορίτσας. Ο κ. Χαράλαμπος Γκορίτσας διαθέτει
εκτεταμένη εμπειρία, με περισσότερα από 25 έτη
προϋπηρεσίας στους τομείς Οικονομικού Σχεδια-
σμού (Financial Planning), Χρηματοοικονομικού
Ελέγχου (Financial Controlling) και σε άλλους το-
μείς της Οικονομικής Διεύθυνσης πολυεθνικών και
ελληνικών εταιρειών. Ο κ. Γκορίτσας είναι πτυχιού-
χος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MBA
από το ALBA.

Τους ανελκυστήρες της Εθνικής 
Πινακοθήκης πιστοποίησε η TÜV Hellas
Τους ανελκυστήρες της ανακαινισμένης Εθνικής
Πινακοθήκης πιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV
NORD), συνδράμοντας στα έργα που ολοκληρώ-
θηκαν πρόσφατα, μετατρέποντάς τη σε ένα αρχι-
τεκτονικό και αισθητικό κόσμημα στο κέντρο της
Αθήνας. Συγκεκριμένα, ο κορυφαίος φορέας πι-
στοποίησης επιθεώρησε και πιστοποίησε τους
ανελκυστήρες που βρίσκονται εντός του κτιρίου
της Εθνικής Πινακοθήκης, βάζοντας τη δική του
«πινελιά» στο έργο της ανακαίνισης του εμβλη-
ματικού αυτού οικοδομήματος. Σημειώνεται πως
η νέα Εθνική Πινακοθήκη άνοιξε τις πόρτες της
συμβολικά στις 24 Μαρτίου, προκειμένου να την
επισκεφθούν οι ξένοι ηγέτες που βρέθηκαν στη
χώρα μας για τον εορτασμό των 200 ετών από την
Ελληνική Επανάσταση του 2021.



Η
ηλεκτροκίνηση αποτελεί πλέον αναπόσπα-
στο κομμάτι της ζωής μας και με το πρό-
γραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά η απόκτηση
των ηλεκτρικών μοντέλων γίνεται ακόμα

πιο δελεαστική, αλλά, ωστόσο, παραμένει σε υψηλά
για τον μέσο Έλληνα επίπεδα. Παράλληλα, η συμβίω-
σή μας με το Opel Corsa-e απέδειξε ότι από πλευράς
υποδομών η χώρα μας βρίσκεται ακόμα στα πρώτα
της βήματα και κάποιοι δεν χάνουν την ευκαιρία να…
πλουτίσουν, χρεώνοντας έως και 0,50 ευρώ την κάθε
Kwh που θα καταναλώσει κάποιος ιδιοκτήτης ηλε-
κτρικού οχήματος σε έναν ιδιωτικό σταθμό φόρτισης,
τη στιγμή που το πραγματικό κόστος μιας πλήρους
φόρτισης στο σπίτι κοστίζει μόλις 2,5 ευρώ, ενώ σε
κάποιο ιδιωτικό σταθμό φόρτισης το κόστος ανεβαίνει
στα 25 ευρώ! Το νέο Opel Corsa-e αποτελεί το πρώτο
ηλεκτρικό μοντέλο της αυτοκινητοβιομηχανίας που
πραγματικά δεν διαφέρει σχεδιαστικά σχεδόν σε τί-
ποτα με τα υπόλοιπα βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα
μοντέλα και μόνο οι λογότυποι προδίδουν τον χαρα-
κτήρα του οχήματος και όταν φορτίζει σε κάποιο
σταθμό φόρτισης. Η τιμή απόκτησής του κυμαίνεται
στις 32.230 ευρώ, ενώ αν υπολογίσει κανείς την επι-
δότηση από το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά, τότε
εκείνη μειώνεται στις 27.032 ευρώ, χωρίς να έχει
υπολογιστεί και το μπόνους απόσυρσης, που αυξάνει
το ποσό της επιδότησης κατά 1.000 ευρώ, με αποτέλε-
σμα να μειώνεται ακόμα περισσότερο η τιμή απόκτη-

σης του Opel Corsa-e στις 26.032 ευρώ.
Το ηλεκτρικό Corsa έχει να επιδείξει ελάχιστες δια-

φορές, όπως προαναφέραμε από τις εκδόσεις με κι-
νητήρες εσωτερικής καύσης. Εξωτερικά οι αλλαγές
εστιάζονται στις ειδικής σχεδίασης ζάντες αλουμινί-
ου, στον λογότυπο «e» και, φυσικά, στην απουσία εξά-
τμισης στο πίσω μέρος. Το αμάξωμα δύο όγκων χαρί-
ζει πιο δυναμικές αναλογίες στο αποκλειστικά πεντά-
θυρο Corsa, ενώ τα φτερά με μεγαλύτερο όγκο και η
κλίση στην οροφή προσδίδουν επιπλέον δυναμισμό.

Hitech εσωτερικό
Στην καμπίνα συναντάμε το ίδιο ταμπλό και χειρι-

στήρια, ενώ οι όποιες διαφορές εντοπίζονται στις
απαραίτητες ενημερωτικές ενδείξεις για τη λειτουρ-
γία του ηλεκτρικού συστήματος στην οθόνη του info-
tainment και του ψηφιακού πίνακα οργάνων.

Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το νέο Opel
Corsa είχε αλλάξει ριζικά σε σχέση με τον προκάτοχό
του και στην καμπίνα επιβατών, καθώς πλέον υπήρχε
ήδη υψηλή δόση τεχνολογίας αλλά και πολύ μεγαλύ-
τερη άνεση για τους επιβάτες.

Ο χώρος αποσκευών, όμως, έχει μειωθεί ελέω
μπαταριών και ανέρχεται πλέον σε 267 λίτρα, αλλά,
ωστόσο, χωράει τις αποσκευές τεσσάρων ατόμων. Τα
υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί συνολικά στην καμ-
πίνα είναι καλής ποιότητας, ενώ το πάνω μέρος του
ταμπλό έχει επενδυθεί με μαλακό υλικό, που δίνει

έναν τόνο πολυτέλεια και προσεγμένης κατασκευής. 

Τρία προγράμματα οδήγησης
Το Opel Corsa-e κινείται από έναν ηλεκτροκινητή-

ρα με ισχύ 136 ίππους και ροπή 260 Nm, αντλώντας
την ενέργειά του από μια συστοιχία μπαταριών
50Kwh. Η κίνηση μεταφέρεται μέσω ενός κιβωτίου
μιας σχέσης στον εμπρόσθιο άξονα και ο οδηγός έχει
στη διάθεσή του τρία προγράμματα οδήγησης (Nor-
mal, Eco και Sport), τα οποία αλλάζουν τη ροπή που
περνά στους εμπρόσθιους τροχούς. Όσον αφορά στις
επιδόσεις, το Opel Corsa-e από στάση αγγίζει τα πρώ-
τα 100 χλμ. σε μόλις 8,1 δευτερόλεπτα, αλλά αν ο οδη-
γός το προσπαθήσει, τότε θα πρέπει να ξεχάσει την
αυτονομία των 300 χιλιομέτρων, καθώς όσο πιο νευρι-
κός είναι ο οδηγός και πιέζει απότομα το πεντάλ του
γκαζιού προς το πάτωμα τόσο θα μειώνεται και η αυ-
τονομία… Από την άλλη μεριά, αν ο οδηγός είναι συγ-
κρατημένος με το γκάζι, τότε η αυτονομία του Opel
Corsa-e μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 330 χιλιό-
μετρα! Όσον αφορά στη φόρτιση του ηλεκτρικού μον-
τέλου της Opel, αν ο ιδιοκτήτης έχει προμηθευτεί κά-
ποιον ταχυφορτιστή απόδοσης 22 Kw, τότε ο χρόνος
πλήρους φόρτισης περιορίζεται σε μόλις 2,5 ώρες,
ενώ αν ο φορτιστής είναι 11Kw, τότε χρειάζεται 5
ώρες. Πάντως, σε έναν ταχυφορτιστή 50Kw ο ιδιοκτή-
της του Opel Corsa-e θα χρειαστεί μόλις 40 λεπτά για
να φορτίσει τις μπαταρίες του έως και στο 80%.
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Δοκιμάζουμε το Opel Corsa-e με 136 ίππους!

Με αφορμή τις κατ’ επανάληψη απο-
καλύψεις για αλχημείες σε Διευθύν-
σεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και
για κυκλώματα έκδοσης διπλωμάτων
οδήγησης χωρίς εξετάσεις, ο Πανελλή-
νιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης
καταδίκασε όλα αυτά τα φαινόμενα,
κραυγάζοντας για άλλη μια φορά ότι
πρέπει να δοθεί ένα τέλος, ενώ δεν δι-
στάζει να αναφέρει ότι κάποιες ΜΚΟ
επιδοτούνται από εγχώρια και ευρω-
παϊκά κονδύλια για να πραγματοποιεί

ανούσιες φιέστες!
Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος, μεταξύ άλ-

λων, επισημαίνει: «Δώστε μια ευκαιρία
στην Οδική Ασφάλεια της χώρας μας, η
οποία ψάχνει χρόνια τώρα τον προσα-
νατολισμό της μέσα από ανούσιες φιέ-
στες (με επιδοτήσεις, βέβαια, από εγ-
χώρια και ευρωπαϊκά κονδύλια) διαφό-
ρων ΜΚΟ και ένα σύστημα εκπαίδευ-
σης ιδιαίτερα αναχρονιστικό και επικίν-
δυνο, δομημένο έτσι ώστε να ευνοεί και
τις παράνομες συναλλαγές. Ως Πανελ-

λήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγη-
σης και Κυκλοφοριακής Αγωγής κατα-
δικάζουμε τέτοια φαινόμενα που προ-
σβάλλουν κάθε τίμιο εκπαιδευτή και
αντιτίθενται σε μια κοινωνία με σύγ-
χρονο και προοδευτικό χαρακτήρα.

Επειδή, όμως, μόνο με καταδίκες και
αφορισμούς δεν λύνονται τα προβλή-
ματα, εν όψει της ψήφισης του σχεδίου
νόμου για την εξέταση προσόντων και
συμπεριφοράς ζητάμε από την Πολιτεία
να προβεί στις απαραίτητες νομοθετι-

κές ρυθμίσεις που όχι μόνο θα αποτρέ-
πουν, αλλά και θα προλαμβάνουν τις
παρατυπίες/παρανομίες, θωρακίζον-
τας την πολύπαθη διαδικασία έκδοσης
διπλωμάτων οδήγησης. Ζητάμε να κό-
ψει επιτέλους τον γόρδιο δεσμό της
διαπλοκής, διαχωρίζοντας την εκπαί-
δευση των υποψήφιων οδηγών, η οποία
είναι δουλειά των εκπαιδευτών, από τις
εξετάσεις και τον έλεγχο του συστήμα-
τος, τα οποία είναι αποκλειστική δου-
λειά μιας ευνομούμενης Πολιτείας».

Ανούσιες αλλά... επιδοτούμενες φιέστες από ΜΚΟ για την οδική ασφάλεια!

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Θα υπάρξει παρέμβαση;
Ιντερνετικό ραδιόφωνο ξεκίνησε να λειτουργεί η

καταδικασμένη εγκληματική οργάνωση, ενώ ταυτό-
χρονα από το Διαδίκτυο μεταδίδονται παρεμβάσεις
ενός εκ των καταδικασμένων από τη φυλακή, στην
οποία είναι έγκλειστος. Το ΕΣΡ με τον πρόσφατα ψη-
φισμένο νόμο 4779/2021 έχει αποκτήσει αρμοδιότη-
τα και στο Διαδίκτυο, ενώ το σχετικό άρθρο 8 απαγο-
ρεύει την «υποκίνηση σε βία ή μίσος». Το ερώτημα
για το ΕΣΡ είναι αν θα παρέμβει. 

Ο νόμος για τα εξώδικα 
Υποχρέωση συνιστά η δημοσίευση εξώδικου από τον Τύπο,

χωρίς να υπάρχει καμία κύρωση για τη δημοσίευση και του
προσώπου που θίγεται. Η νομοθεσία, όπως ορίζει το άρθρο 37
του νόμου 4356/2015, η οποία και τροποποιεί τον 1187/1981
(παρ. 5) «ο αδικηθείς, πριν ασκήσει αγωγή για την προσβολή
που υπέστη, υποχρεούται να καλέσει με έγγραφη, εξώδικη
πρόσκλησή του τον ιδιοκτήτη του εντύπου, ή όταν αυτός είναι
άγνωστος, τον εκδότη ή τον διευθυντή σύνταξής του, να αποκα-
ταστήσει την προσβολή με την καταχώριση σε αυτό κειμένου
που του υποδεικνύει». Ως εξώδικο θεωρείται το πλήρες κείμε-
νο του θιγόμενου. Αν περάσουν 10 μέρες από τη μη δημοσίευση
εξωδίκου, τότε «θεωρείται άρνηση εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή
εκδότη του εντύπου».

Ζητούν παράταση 
Παράταση για τη μείωση του ενοικίου προς την Digea ζητούν οι ιδιοκτή-
τες περιφερειακών καναλιών για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα πε-
ριορισμού λόγω πανδημίας. Σε νέα τους επιστολή προς τον αρμόδιο
υφυπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο τα μέλη της Ένωσης Ενημερωτικών Πε-
ριφερειακών Καναλιών σημειώνουν ως θετικό το μέτρο της μείωσης
κατά 50% του ενοικίου προς τον πάροχο δικτύου της Digea, ενοίκιο που
χαρακτηρίζουν ως ήδη «εξαιρετικά και αδικαιολόγητα υψηλό». Η μεί-
ωση έχει ήδη λήξει και τα κανάλια ζητούν την παράτασή της «για όσο
διάστημα ισχύουν οι απαγορεύσεις»..

ΕΣΡ: Με έμφαση 
στη γνώμη συνταξιούχων 
Με υψηλό μέσο όρο ηλικίας μελών θα συνεχίσει να λειτουργεί
το ΕΣΡ μετά και την τοποθέτηση της πρώην εισαγγελέως του
Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη ως αντιπροέδρου και
του δημοσιογράφου Σωκράτη Τσιχλιά, οι οποίοι καλούνται να
αντιμετωπίσουν σύνθετες καταστάσεις εξαιτίας της επέκτα-
σης των αρμοδιοτήτων στο Διαδίκτυο, με τον έλεγχο να επε-
κτείνεται σε πλατφόρμες όπως η Google, το Netflix και το Y-
ouTube. Η θητεία του προέδρου Αθανάσιου Κουτρομάνου και
των μελών Πόπης Διαμαντάκου, Γιώργου Σαριδάκη, Βασίλη
Καραποστόλη, Γιώργου Πλειού, Ευαγγελίας Μήτρου και Νί-
κου Κιάου λήγει στις 24 Νοεμβρίου 2022, ενώ των δύο νέων
μελών το 2027.

Αυλαία  
Το altsantiri.gr, που κινούνταν στον χώρο της αντι-
πολίτευσης, ιδιοκτησίας Λάκη Λαζοπουλου ολο-
κλήρωσε την πορεία του.

Προσθήκες στον Όμιλο Μάρη 
O Όμιλος Μάρη φαίνεται ότι ενισχύεται με αρ-

θρογράφους όπως η Έλενα Ακρίτα, ο Γιώργος Κα-
ρελιάς και ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος
Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Στο δυναμικό του
News247 εσχάτως εντάχθηκε και ο Γιάννης Μιχε-
λάκης.

Πολλά προβλήματα
Τα προβλήματα ψηφιακής τηλεοπτικής εκπομπής
σε πολλές περιοχές της χώρας παραμένουν και
το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέθε-
σε στην εταιρεία Team Candi A.E. την καταγραφή
της κατάστασης. .

Έγκριση 1,8 εκατ. ευρώ
Συνέχεια στις εγκρίσεις προγραμμάτων επικοι-

νωνιακής προβολής για το 2021 από την Προεδρία
της Κυβέρνησης. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα αφο-
ρά στην προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
που για φέτος ανέρχεται στο 1,8 εκατ. ευρώ. 

Νέο μητρώο 
στην ΕΡΤ

Προς λειτουργία το νέο Μητρώο Παρόχων Τη-
λεοπτικού Περιεχομένου στην ΕΡΤ. Στο Ραδιομέγα-
ρο συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα αξιο-
λογήσει τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από τις
εξωτερικές εταιρείες παραγωγής και τα στούντιο

παροχής υπηρεσιών εικόνας-βίντεο και θα
καταρτίσει τον πίνακα ανά κατηγορία

υπηρεσιών στο Μητρώο των Πα-
ρόχων.

Αύξηση στην Cosmote TV
Με 575.282 συνδρομητές έκλεισε το 2020
η Cosmote TV, σημειώνοντας ετήσια αύ-
ξηση 3,7%, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα
οικονομικά αποτελέσματα της ΟΤΕ Α.Ε.,
και κερδίζοντας 20.296 πελάτες σε ένα
δύσκολο έτος. 

16,8 εκατ. ευρώ 
για μυθοπλασία στην ΕΡΤ

Η μεγάλη επένδυση της ΕΡΤ στη μυθοπλασία συ-
νεχίζεται με την έγκριση νέων παραγωγών που θα
έρθουν στους τηλεοπτικούς δέκτες. Πρόκειται για
μεγάλες παραγωγές, όπως το «Music Hall», το
«Καρτ Ποστάλ», η «Αγάπη Παράνομη» και η «Ζακέ-
τα να πάρεις», που έρχονται να συναντήσουν τις πα-
ραγωγές που ήδη μεταδίδονται, όπως το «Χαιρέτα
μου τον πλάτανο» και «Τα καλύτερά μας χρόνια». Το
συνολικό μπάτζετ που έχει εγκρίνει μέχρι σήμερα η
διοίκηση για παραγωγές ελληνικών σειρών μυθο-
πλασίας ανέρχεται σε 16.823.922 ευρώ. 

Πρώτο το Star 
Τον Μάρτιο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
παρέμεινε πρώτη επιλογή στο δυναμικό κοινό με
235.629 τηλεθεατές μέσου λεπτού. Ακολουθούν ο
Alpha με 203.162, ο ΣΚΑΪ με 190.942, ο ΑNT1 με
174.270, το Open με 123.116 και το Mega με
102.662.
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Α
νάσα για την Energean και για
τις εκατοντάδες οικογένειες
που απασχολεί, η έγκριση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

«στήριξης ύψους 100 εκατ. ευρώ για την
ελληνική εταιρεία πετρελαίου και φυσι-
κού αερίου, που πλήττεται από την παν-
δημία του κορονοϊού». Η στήριξη «θα
λάβει τη μορφή 1) δημόσιας εγγύησης
για εμπορικό δάνειο ύψους περίπου
90,5 εκατ. ευρώ που θα συνάψει η En-
ergean και 2) δανείου μειωμένης εξα-
σφάλισης ύψους 9,5 εκατ. ευρώ από το
ελληνικό κράτος». 

«Σημαντικές θα είναι οι διασφαλίσεις
για το Ελληνικό Δημόσιο που περιλαμ-
βάνει η ρύθμιση για την ενίσχυση του
Πρίνου – η χρηματοδότηση εξασφαλίζει
και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του
κοιτάσματος Έψιλον», με επόμενο στά-
διο την ελληνική Βουλή για ψήφιση. 

Με αφορμή τις εξελίξεις αυτές, μας
ετέθη από πηγές της αγοράς ένας ευρύ-
τερος προβληματισμός, τον οποίο, στο

πλαίσιο της Ενεργειακής Δημοκρατίας,
παραθέτουμε στη συνέχεια. Για να έχει
συνολική εικόνα ο αναγνώστης, δημοσι-
εύουμε αρχικώς το κείμενο της ρύθμι-
σης και μετά τα ερωτήματα-απορίες,
που συνθέτουν αυτόν τον προβληματι-
σμό.

Βασική φιλοσοφία
Η ρύθμιση «προβλέπει εκτός από ση-

μαντικές διασφαλίσεις και συμμετοχή
του Δημοσίου στη διοίκηση». 

«Η βασική φιλοσοφία της ρύθμισης
έγκειται στο ότι το σύνολο της ενίσχυσης
θα έχει δανειακή μορφή, δηλαδή θα επι-
στραφεί εντόκως στο Ελληνικό Δημόσιο
από την ελληνική θυγατρική της En-
ergean. Δεν θα πρόκειται δηλαδή για
ενίσχυση που θα δοθεί δωρεάν για τη
διάσωση της μοναδικής παραγωγής
υδρογονανθράκων στη χώρα.

Ειδικότερα, η λογική που διέπει τη
ρύθμιση είναι η εξής: 
1. Η εγχώρια θυγατρική της Energean

θα λάβει εγγύηση από το Ελληνικό
Δημόσιο για να δανειστεί. Θα καταβά-
λει δε στο Ελληνικό Δημόσιο τέλη για
τη συγκεκριμένη εγγύηση – και φυσι-
κά θα αποπληρώνει κανονικά το δά-
νειο και τους τόκους του στην τράπεζα

που θα δώσει τη χρηματοδότηση.
2. Το Ελληνικό Δημόσιο θα ορίσει εκ-

πρόσωπό του στο Διοικητικό Συμβού-
λιο της εταιρείας για την απρόσκοπτη
παρακολούθηση της αξιοποίησης της
χρηματοδότησης. Πέραν, δηλαδή, της
παρακολούθησης στην εκτέλεση της
σύμβασης για τον Πρίνο που ισχύει
σήμερα, το ελληνικό Δημόσιο, πιθα-
νότατα μέσω της ΕΔΕΥ (Ελληνική Δια-
χειριστική Εταιρεία Υδρογονανθρά-
κων), θα εκπροσωπηθεί και στη διοί-
κηση της εταιρείας. 

3. Η χρηματοδότηση θα επενδυθεί στη
βελτίωση υποδομών και εγκαταστά-
σεων που ανήκουν στο ελληνικό Δη-
μόσιο και τις οποίες διαχειρίζεται, στο
πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης
του Πρίνου, η Energean. Το ίδιο θα
ισχύει για όποιες πρόσθετες υποδο-

μές δημιουργηθούν στο πλαίσιο του
προγράμματος. Σύμφωνα με τα όσα
ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η χρηματοδότηση θα λάβει
τη μορφή δημόσιας εγγύησης για εμ-
πορικό δάνειο ύψους 90,5 εκατ. ευρώ
που θα συνάψει η Energean, καθώς
και δανείου μειωμένης εξασφάλισης
ύψους 9,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό
κράτος. Η στήριξη θα χορηγηθεί μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου 2021, θα χρησιμο-
ποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών
της Energean σε επενδύσεις και κε-
φάλαια κίνησης κατά τους επόμενους
12 μήνες και θα έχει μέγιστη διάρκεια
8 ετών. 
Η Κομισιόν έκρινε ότι η εγχώρια δρα-

στηριότητα της Energean παράγει το με-
γαλύτερο μέρος των εσόδων της από την
πώληση αργού πετρελαίου και έχει υπο-

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

Η Energean έχει θέσει νέο στόχο για τη μείωση της έντασης 
εκπομπών άνθρακα σε περίπου 9,5 kg / boe (βαρέλι 
ισοδύναμου λαδιού) έως το 2023 – περίπου το μισό 

του τρέχοντος παγκόσμιου μέσου όρου για τη βιομηχανία 
πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η Κομισιόν 
ενέκρινε 
τη στήριξη 
Energean
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στεί σοβαρές ζημίες λόγω της κατάρ-
ρευσης των τιμών του πετρελαίου κατό-
πιν της έξαρσης του κορονοϊού, αντιμε-
τωπίζοντας δυσκολίες πρόσβασης σε
χρηματοδότηση από την αγορά. Κατά
συνέπεια, τα μέτρα ενίσχυσης αποσκο-
πούν στην αντιμετώπιση αυτών των
αναγκών ρευστότητας. Σύμφωνα με πη-
γές της εταιρείας, στο διάστημα 2019-
2020, η δραστηριότητα του Πρίνου έχει
καταγράψει ζημιές της τάξης των 120
εκατ. ευρώ. Παρά τη βελτίωση της τιμής
του πετρελαίου, η αδυναμία πραγματο-
ποίησης επενδύσεων, λόγω έλλειψης
χρηματοδότησης, έχει οδηγήσει σε πε-
ραιτέρω μείωση της παραγωγής με απο-
τέλεσμα και η τρέχουσα χρονιά να ανα-
μένεται ζημιογόνος κατά περίπου 40
εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση εξασφα-
λίζει την ολοκλήρωση της ανάπτυξης
του κοιτάσματος Έψιλον, την οποία η
Energean θεωρεί ως μονόδρομο για τη
διασφάλιση της λειτουργίας του Πρίνου,
παράλληλα με την υλοποίηση της διοι-
κητικής και οργανωτικής αναδιάρθρω-
σης που έχει προγραμματιστεί με στόχο
τη μείωση στο κόστος λειτουργίας κα-
θώς και την εκτέλεση μιας σειράς από
νέα projects, όπως η Μονάδα Διακράτη-
σης και Αποθήκευσης Διοξειδίου του
Άνθρακα και η Υπόγεια Αποθήκη Φυσι-
κού Αερίου. Στόχος είναι να καταστεί ο
Πρίνος λιγότερο εξαρτώμενος από τις
διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου
αλλά και περισσότερο «πράσινος», σε
συνέχεια και της πρόσφατης συμφωνίας
με τη ΔΕΗ για την προμήθεια του συνό-
λου της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από ανανεώσιμες πηγές».

Ερωτήματα 
Το δάνειο της Energean και οι εγγυή-

σεις του Ελληνικού Δημοσίου έχουν δύο
αναγνώσεις: α) την Energean και β) το
Ελληνικό Δημόσιο.

Σχετικά με την Energean αναρωτιέται
κανείς: 
� «Πώς ένας τέτοιος “κολοσσός”, που
εξαγόρασε τα παραγωγικά πεδία της
Μεσογείου από την Edisson και όντας
από τις μεγαλύτερες παραγωγικές εται-
ρείες στην Ευρώπη, αδυνατεί να καλύ-
ψει ανάγκες 100 εκατ. ευρώ και πώς ζη-
τάει εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσί-
ου;
�Πού πήγαν οι μεγάλες επενδύσεις από
funds του εξωτερικού τα προηγούμενα
χρόνια, όπως η ίδια η εταιρεία μας έλε-

γε, για την ανάπτυξη του κοιτάσματος
Epsilon;

Για τη λογική του δανείου αναφέρον-
ται τρεις λόγοι που στρέφονται σε υπο-
δομές και λειτουργικότητα, αλλά δεν
αναδεικνύεται η λέξη «αξιοποίηση».
Μόνο κάπου στο τέλος αναφέρεται ότι η
επένδυση θα εξασφαλίσει την αξιοποί-
ηση του Epsilon αλλά και την εκτέλεση
νέων έργων όπως της αποθήκευσης
CO2».
Σχετικά με το Ελληνικό Δημόσιο 
προκύπτουν πολλά ερωτήματα:
� «Μήπως το δάνειο είναι (…) η αγορά
του Πρίνου για να προχωρήσει το Ελλη-
νικό Δημόσιο στην αποθήκευση του
CO2, αφού τα τελευταία χρόνια η αντιπα-
ράθεση Ελληνικού Δημοσίου και Ενερ-
γειακής είναι μεγάλη ως προς το ποιος
έχει το δικαίωμα στα εξαντλημένα πεδία
και ποιος μπορεί να τα “πουλήσει” για
αποθήκες του CO2;
� Πώς προχωράει το Ελληνικό Δημόσιο
ως εγγυητής για ένα δάνειο σε μια εται-
ρεία που δεν προχώρησε κανένα από τα
έργα της ως προς την αναζήτηση πεδίων
υδρογονανθράκων; Μήπως στη λογική
του εγγυητή, θα έπρεπε να υπάρχουν και
ρήτρες άμεσης αξιοποίησης του γνω-
στού πεδίου του Κατακόλου από την
Ενεργειακή;

�Θα μας ενημερώσει ποτέ η κυβέρνηση
αν και πότε θα προχωρήσουν οι έρευνες
στο μπλοκ των Ιωαννίνων, της Αιτωλοα-
καρνανίας ή και του Πατραϊκού, όπου
εμπλέκεται και η Ενεργειακή;
� Θα μάθουμε ποτέ γιατί αποχώρησε η
Repsol από τις συνεργασίες σε μπλοκ με
την Ενεργειακή;
� Θα μάθουμε ποτέ, από την ημέρα της
εμπλοκής της Ενεργειακής στον Πρίνο,
ποια ήταν τα έσοδα για το Ελληνικό Δη-
μόσιο;
� Αν το Ελληνικό Δημόσιο ενδιαφέρεται
να μην κλείσει ο Πρίνος, ως το μοναδικό
παραγωγικό μας πεδίο, μήπως θα έπρε-
πε να δει και την υποστήριξη για την
αξιοποίηση των ήδη δρομολογημένων
περιοχών και να μη «φρενάρει» αυτές
τις επενδύσεις;
� Αν η πρόθεση του Ελληνικού Δημοσί-
ου είναι η εξασφάλιση των θέσεων ερ-
γασίας, τότε μήπως να το ξαναδεί και τα
χρήματα αυτά να πάνε στους δικαιού-
χους και να μην είναι πάντα όμηρος των
απαιτήσεων και των εξελίξεων για τη
βιωσιμότητα του Πρίνου;
� Αν στο ΔΣ της Ενεργειακής προ-
στεθεί μέλος από την ΕΔΕΥ, τότε μή-
πως υπάρχει ασυμβίβαστο, αφού η
ΕΔΕΥ θα είναι και ελεγκτής και ελεγ-
χόμενος;».

Πρωτοβουλία
«Terra Carta»
Προσφάτως η Energean, η οποία
ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα, αυξάνοντας την
παραγωγή φυσικού αερίου στο
80%, υπέγραψε την «Terra Car-
ta», μια πρωτοβουλία του πρίγ-
κιπα της Ουαλίας Καρόλου για
βιώσιμη ανάπτυξη. H «Terra
Carta» «αντλεί το όνομά της από
την ιστορική Magna Carta, η
οποία ενέπνευσε τους αγώνες
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τις ελευθερίες των λαών περί-
που 800 χρόνια πριν. Στόχος της
πρωτοβουλίας είναι να επανε-
νώσει τους ανθρώπους με τον
πλανήτη, αναγνωρίζοντας θεμε-
λιώδη δικαιώματα και αξίες στη
φύση και διασφαλίζοντας μια
διαρκή θετική επίδραση, καθώς
και μια χειροπιαστή κληρονομιά
για τις επόμενες γενιές».
Η Energean ήταν «διεθνώς η
πρώτη εταιρεία έρευνας και πα-
ραγωγής υδρογονανθράκων που
δεσμεύθηκε για την εκπομπή
συνολικά μηδενικών ρύπων έως
το 2050 και έχει υιοθετήσει στό-
χους βασισμένους σε επιστημο-
νικές μεθόδους για τη μείωση
των εκπομπών θερμοκηπίου». 
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Μετανάστες» 
στη Βουλγαρία 
30  Έλληνες 
κολυμβητές 
Σ

την παγκόσμια αναστάτωση που προκάλεσε η πανδημία του κο-
ρονοϊού με τα συνεχή lockdowns που θέτουν σε κίνδυνο ακόμα
και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, 30 Έλληνες και Ελλη-

νίδες κολυμβήτριες… μετακόμισαν στη Βουλγαρία, όπου παίρνουν μέ-
ρος στο εθνικό πρωτάθλημα της χώρας! Δεν έχει ξαναγίνει στα παγκό-
σμια χρονικά. Κι όμως, έγινε, καθότι στην Ελλάδα δεν άνοιξαν τα κο-
λυμβητήρια, αλλά στη Βουλγαρία είναι ανοικτά και οι 30 με δικά τους
έξοδα πήγαν στη Σόφια για να βρουν ρυθμό. Όπως οι αθλητές που προ-
ετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πρέπει να προπονούν-
ται καθημερινά, έτσι και οι Έλληνες και Ελληνίδες κολυμβήτριες προ-
ετοιμάζονται για το Ευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων
- Νεανίδων του καλοκαιριού.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι και τα γνωστά ονόματα της Νόρας Δράκου,
του Οδυσσέα Μελαδίνη, του Αρκάδιου Ασπουγαλή, του Γιώργου Σπα-
νουδάκη, της Μαρίλειας Δρασίδου, του Σάββα Θώμογλου, της Μάρθας
Μάτσα και του Κωνσταντίνου Στάμου. Οι αγώνες τελειώνουν σήμερα
και με την επιστροφή τους στην Ελλάδα οι 30 θα πληροφορηθούν από τη
νέα διοίκηση της ομοσπονδίας τα όρια πρόκρισης. Πώς, όμως, θα δια-
μορφωθούν αυτά, αν συνεχίσουν τα κολυμβητήρια να είναι κλειστά; Με
ποια κριτήρια; Τι θα πάρει ως βάση η ομοσπονδία; Ξεκίνημα με… πονο-
κεφάλους για τον νέο πρόεδρο Κυριάκο Γιαννόπουλο. Το πόλο να υπεν-
θυμίσουμε ότι έχει ήδη προκριθεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στο μεταξύ, κι ενώ βρισκόμαστε μόλις 3,5 μήνες από την έναρξη των
Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο (αρχίζουν 23 Ιουλίου), υπάρχει σοβαρό
πρόβλημα με πολλά αθλήματα. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή όρισε
την 29η Ιουνίου ως καταληκτική ημερομηνία των προκριματικών, αλλά
μέχρι στιγμής το 25% των θέσεων των αθλητών δεν έχει ολοκληρωθεί,
γιατί δεν επιτρέπονται αγώνες λόγω του lockdown. Ένα άλλο πολύ με-
γάλο ποσοστό συμμετοχής θα γίνει όχι με προκριματικούς, ως συνή-
θως, αλλά με βάση τη βαθμολογία των αθλητών σε περασμένους αγώ-
νες. Όλα μαρτυρούν ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο δεν θα μας δώ-
σουν μεγάλες συγκινήσεις, αλλά θα γίνουν μόνο για να... γίνουν.

Προβλήματα αντιμετωπίζει η ενόργανη γυμναστική, αφού δεν έγιναν
προκριματικοί αγώνες στο Τόκιο, στη Στουτγάρδη και στο Μπέρμιγχαμ,
πάντα λόγω της πανδημίας. Στην πυγμαχία οι τελικοί ήταν να γίνουν στο
Παρίσι και ακυρώθηκαν, ενώ η ΔΟΕ θα θέσει κριτήριο στους πυγμά-
χους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες με βάση τη βαθμολογία τους το
2017! Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και σε άλλα αγωνίσματα και
αθλήματα.

Καθώς στην Ελλάδα οι πισίνες είναι
κλειστές, κατέφυγαν στη γειτονική

χώρα για προετοιμασία 
εν όψει διεθνών διοργανώσεων
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ΑΕΚ - Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ και Παναθηναϊκός - ΠΑ-
ΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» είναι τα δύο ντέρμπι
που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
των πλέι οφ της Super League. Στο άλλο παιχνίδι ο
Άρης υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. 

Ενώ ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει τον τίτλο, το εν-
διαφέρον εστιάζεται στις δύο ομάδες -συν τον κυπελ-
λούχο- που θα πάρουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στα πλέι
άουτ το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στην
ΑΕΛ και τον Παναιτωλικό. Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον αδιά-
φορο βαθμολογικά ΠΑΣ. 

Από τις ομάδες της Super League η τελευταία υποβι-
βάζεται κατευθείαν και η προτελευταία παίζει αγώνες
μπαράζ με τη 2η της βαθμολογίας της Super League 2.
Σήμερα, Σάββατο: Ατρόμητος - Απόλλων Σμ. (15.00),
ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα (17.15), ΑΕΛ - Παναιτωλικός (19.30),
Λαμία - Βόλος (19.30). Αύριο, Κυριακή: Παναθηναϊκός -
ΠΑΟΚ (15.00), Άρης - Αστέρας Τρ. (17.15), ΑΕΚ - Ολυμ-
πιακός (19.30). Βαθμολογία (27 αγ.): Ολυμπιακός 70,

Άρης 51, ΠΑΟΚ 50, ΑΕΚ 48, Παναθηναϊκός 46, Αστέρας
Τρ. 43, Βόλος 34, ΠΑΣ Γιάννινα 34, Απόλλων Σμ. 28,
Ατρόμητος 28, Λαμία 26, Παναιτωλικός 20, ΟΦΗ 20,
ΑΕΛ 19.

Δύο σούπερ ντέρμπι την Κυριακή Ευτράπελα 
στο Ισπανία - Κόσοβο
Η Ισπανία, ως γνωστόν, δεν έχει αναγνωρίσει
το Κόσοβο. Στο μεταξύ τους παιχνίδι την πε-
ρασμένη Κυριακή (3-1) η ισπανική τηλεόραση
είχε γράψει με πεζά γράμματα τη λέξη «Κό-
σοβο», ενώ ο σπίκερ δεν ανέφερε ποτέ το
όνομά του. Στη συνέντευξη Τύπου μετά το
ματς οι Ισπανοί δημοσιογράφοι έκαναν το ίδιο,
κάτι που προκάλεσε την οργή των Κοσοβά-
ρων.

Ένα μεγάλο «μπράβο»
Α ξ ι έ π α ι ν η

ενέργεια από τον
Σύνδεσμο Παλαι-
μάχων του ΠΑ-
ΟΚ. Προκειμένου
να βοηθήσουν
ένα παιδάκι των
ακαδημιών που
βρίσκεται σε
αναπηρικό καρο-
τσάκι, προσφέ-
ρουν ένα μπου-
κάλι κρασί, που
στην ετικέτα του
έχει όλες τις πα-
λιές δόξες του
συλλόγου. Το
επικοινώνησαν
και στα social
media και ευτυχώς, όπως αναφέρουν, η συμπα-
ράσταση είναι μεγάλη.

Κανονικά ο τελικός 
στις 22 Μαΐου
ΠΑΟΚ και ΑΕΚ απέρριψαν την πρόταση του
Ολυμπιακού να γίνει ο τελικός του Κυπέλ-
λου Ελλάδας τη Δευτέρα του Πάσχα, 3 Μαΐ-
ου, αντί για τις 22 του ίδιου μήνα, όπως είναι
προγραμματισμένος, στο ΟΑΚΑ. Οι «δικέ-
φαλοι» αρνήθηκαν γιατί τα πλέι οφ θα είναι

σε εξέλιξη και κανένας εκ των δύο δεν
έχει εξασφαλίσει την έξοδό του

στην Ευρώπη.

Διαιτητής 
στη φυλακή 
Έπειτα από τρία χρόνια πολιτικό δι-

καστήριο στη Σερβία τιμώρησε με
15μηνη φυλάκιση τον διαιτητή Ομπράν-

τοβιτς για εσκεμμένη διαιτησία στο ματς
Σουμπόντιτσα - Ραμποντνίσκι 2-0. Είχε καταλο-
γίσει δύο ανύπαρκτα πέναλτι, αποβάλλοντας
αναίτια παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας. Με
εκείνη τη νίκη η Σουμπόντιτσα βγήκε στην Ευ-
ρώπη. Ο Ομπράντοβιτς δήλωσε αμετανόητος.

Μένει ο Φαν’τ Σχιπ, έρχεται ο Νιόπλιας
Ο Νίκος Νιόπλιας θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής
στις εθνικές ομάδες, έπειτα από απόφαση του νεοεκλε-
γέντος προέδρου της ΕΠΟ Θοδωρή Ζαγοράκη, στη θέση
του Κώστα Κωνσταντινίδη. Παραμένει στο πόστο του
αθλητικού διευθυντή ο Τάκης Φύσσας. Εντός των ημερών
ο Ζαγοράκης θα έχει συνάντηση με τον Ολλανδό τεχνικό
της Εθνικής Τζον Φαν’τ Σχιπ. 

Ήττες για Σάκκαρη και Τσιτσιπά

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο20 στον κόσμο) έπαιξε καταπληκτικό τένις, αλλά έχασε
2-1 σετ (7-6, 3-6, 7-6) από την Καναδή Μπιάνκα Αντρεέσκου (Νο2) και αποκλείστηκε 
από τον τελικό του τουρνουά στο Μαϊάμι. Την ίδια τύχη, χωρίς να παίξει καλά, είχε 
στο ίδιο τουρνουά και ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο6), ο οποίος αποκλείστηκε 
2-1 από τον Πολωνό Χούμπερτ Χούρκατς (Νο37). Τα σετ: 6-2, 3-6, 4-6.



• Ο κορονοϊός χτύπησε την εκπομπή
της Ιωάννας Μαλέσκου «Love it», που
δεν προβλήθηκε την Πέμπτη αλλά ούτε
και χθες.

• Η Μαίρη Συνατσάκη ξεκαθάρισε
ότι «εμένα τα γατάκια που βρίσκον-
ται στο σπίτι ταυτοποιούνται ως
απλά αδέσποτα γατάκια. Δεν ανή-
κουν σε κανέναν!», απαντώντας στα
δημοσιεύματα που ήθελαν παρού-
σα την ψιψίνα του Ιαν Στρατή σε
βίντεό της.

•Μοναχικά γενέθλια για τη Σοφία Μα-
ριόλα, αφού ο σύζυγός της Στράτος
Τζώρτζογλου βρίσκεται έγκλειστος στη
«Φάρμα».

• «Αισθανόμουν χοντρή. Όταν
ήμουν Αμερική, έκανα μια αποτοξί-
νωση και έχασα πέντε κιλά σε μία
εβδομάδα. Ζορίστηκε τόσο ο οργα-
νισμός που μου κόπηκε η περίο-
δος», αποκάλυψε μετανιωμένη η
Εριέττα Κούρκουλου, στέλνοντας
μήνυμα να αγαπήσουμε τα παραπά-
νω κιλά.

•Αναστασία είναι το όνομα της συν-
τρόφου του Ηλία Βρεττού και, όπως
αποκάλυψε στον Γρηγόρη Αρναούτο-
γλου, είναι μαζί δυόμισι χρόνια!

• Ο Αντώνης Καφετζόπουλος έκανε
την πρώτη δόση του εμβολίου για
τον κορονοϊό. «Πήρα την πρώτη δό-
ση μου. Εύχομαι σε όλους το ίδιο,
μην ακούτε, κάντε το πρώτο διαθέ-
σιμο εμβόλιο. Αμήν», σχολίασε.

•Αναβιώνει ο θρυλικός Ψιάχος της
σειράς «Άγνωστος πόλεμος»! Στον ρόλο
του αείμνηστου Κώστα Καραγιώργη θα
δούμε τον γιο του, Νίκο Καραγιώργη, για
τις ανάγκες του σεναρίου στη σειρά «Τα
καλύτερα μας χρόνια» στην ΕΡΤ1.
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Β
όμβα μεγατόνων! Διαδικτυακές απειλές
κατά της ζωής της Ανθής Σαλαγκούδη
την περίοδο του «Survivor» κατήγγειλε ο
πατέρας της παρουσιάστριας Γιώργος

Σαλαγκούδης. Ο πρώην υπουργός στην πρώτη του
δημόσια εμφάνιση αποκάλυψε ότι κατέφυγε στη
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για να προστατεύ-
σει την κόρη του από «ανεγκέφαλους» χρήστες, οι
οποίοι έκαναν λόγο ακόμα και για εγκληματικές
πράξεις εναντίον της.

«Τα γυναικεία μέλη της οικογένειας, η αδελφή και
η μητέρας της, θορυβήθηκαν από ορισμένα πολύ
άσχημα μηνύματα που αναφέρονταν στη ζωή της κό-
ρης μου. Και ανησύχησαν και μένα, για αυτό επικοι-
νώνησα με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για
το τι μπορούσαμε να κάνουμε για να “κλείσουμε” αυ-
τούς τους ασυνείδητους. Για όλα τα μηνύματα, εκτός
από τα πολύ απειλητικά, τα θεώρησα εντάξει, άλλω-
στε αυτό γίνεται γιατί όταν κάνεις πολλούς φίλους,
θα κάνεις και εχθρούς. Και οι εχθροί θα μπορούν να
εκφράζονται με διάφορους τρόπους, όχι όμως με
τρόπο που απειλούν για εγκληματικές πράξεις»,
ανέφερε το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή του
Αντώνη Σρόιτερ «Tik Talk» με καλεσμένη την Ανθή
Σαλαγκούδη. Ο ίδιος κατέρριψε τις όποιες φήμες
έκαναν λόγο για «μηχανισμό
με χιλιάδες τηλεφωνήματα»
προκειμένου να παραμείνει
η κόρη του στο ριάλιτι επι-
βίωσης, με τον ισχυρισμό ότι
από το 2009 δεν είναι στην
ενεργό πολιτική δράση. «Αν
υπήρχε τέτοιος, δεν θα
έφευγε ποτέ», είπε χαριτο-
λογώντας, ενώ πρόσθεσε:
«Είχα τύψεις διαβάζοντας
αυτά τα σχόλια. Νιώθω
άσχημα έτσι όπως λειτούρ-

γησα στη ζωή μου. Καμιά φορά μετανιώνω που μπή-
κα στην πολιτική για αυτά που εισπράττουν τα παιδιά
μου».

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με την πα-
ραγωγή στον Άγιο Δομίνικο: «Είναι γεγονός ότι κά-
ποιες στιγμές σκεφτήκαμε να την πάρουμε από το
“Survivor”, αλλά τελικά ζητήσαμε από την παραγωγή
να ενημερωθεί “απαλά” όταν βγει από το “Survivor”
για όλα αυτά που γράφονται, με την πρόθεση να τη
βάλουμε σιγά σιγά στην πραγματικότητα για να μην
τρομάξει».

Η Ανθή Σαλαγκούδη, σχολιάζοντας με τη σειρά της
διαδικτυακό bullying που δέχτηκε, δήλωσε: «Τα
προσβλητικά, τα χυδαία και σε πολλές περιπτώσεις
τα απειλητικά είχαν φροντίσει οι γονείς μου να κά-
νουν αναφορές και σβήστηκαν. Είχα πάρα πολλά
άσχημα με κακοποιητικό περιεχόμενο μηνύματα. Το
πήρα πιο ψύχραιμα. Έστελναν απειλητικά μηνύματα
και στους δικούς μου ανθρώπους. Γενικά το cyber
bullying με προβληματίζει αρκετά. Ήταν σοκαριστι-
κά τα μηνύματα αυτά. (...) Οι γονείς μου πήγαν στη
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αλλά τους είπαν
ότι εγώ η ίδια πρέπει να κάνω αναφορά για να ξεκι-
νήσει η διαδικασία. Αποφάσισα να μην το κάνω. Όσο
περνούν οι μέρες έχει καταλαγιάσει».

«Η Ανθή δεχόταν 
απειλές για τη ζωή της» 



Ξανά στο σανίδι  ο Τόλης

Ο Τόλης Βοσκόπουλος ανεβαίνει και πάλι στο
σανίδι. Πληροφορίες της «Political» αναφέ-
ρουν ότι ο «πρίγκιπας του ελληνικού τραγουδι-
ού» αποδέχτηκε την πρόταση του σκηνοθέτη
Γιώργου Βάλαρη να εμφανιστεί στο μιούζικαλ
«Μαριχουάνα Stop», που θα ανέβει για δεύτερη
χρονιά πιθανότατα στο Gazi Theater. Η πρεμιέ-
ρα προγραμματίζεται για τα μέσα του ερχόμενου
Οκτώβρη, ενώ οι πρόβες θα ξεκινήσουν -αν το
επιτρέψει η πανδημία- μέσα στον Αύγουστο.
Στον θίασο έχει «κλείσει», επίσης, η Μαρία
Ιωαννίδου.

Θα τα πουν στα δικαστήρια

Άρχισαν τα όργανα. Μήνυση κατά της Τέτας Καμ-
πουρέλη κατέθεσε ο γνωστός παρουσιαστής και
εκδότης Νίκος Κοκλώνης μετά την αποκάλυψη
ότι η αισθητικός απαιτούσε να της καταθέσει σε
τραπεζικό λογαριασμό 50.000 ευρώ για φωτο-
γραφίες της που φιλοξενούνται σήμερα στο πε-
ριοδικό «ΟΚ». Ο τηλεοπτικός παραγωγός επι-
σκέφτηκε το βράδυ της Πέμπτης το Τμήμα Εκ-
βιαστών της Ασφάλειας, συνοδεία των δικηγό-
ρων του, παρουσιάζοντας τα εκβιαστικά μηνύ-
ματα της γνωστής αισθητικού.

Η Νικολέττα Καρρά έφερε το
καλοκαίρι! Η εντυπωσιακή
ηθοποιός με τις πρώτες ζεστές
ακτίνες του ήλιου έτρεξε στη
θάλασσα για βουτιές, φορών-
τας ένα υπέροχο χρωματιστό
μπικίνι, με το τατουάζ χαμηλά
στην κοιλιά της να μαγνητίζει
τα βλέμματα. Με κορμί «Κα-
ρυάτιδας» και καλή διάθεση
ξάπλωσε στην αμμουδιά και
φωτογραφήθηκε σαν μοντέλο
για εξώφυλλο περιοδικού.
«Κόντρα στον καιρό (και στους
καιρούς)», σχολίασε.

Μη σου τύχει
Μεγάλο... κακό βρήκε την Κόνι Μεταξά
μέσα στη νύχτα, όταν ανακάλυψε ότι τε-
λείωσαν τα μαντιλάκια του ντεμακιγιάζ
και ήταν αδύνατον να ξεβαφτεί! Η κόρη
του Λευτέρη Πανταζή περιέγραψε στο
Διαδίκτυο τη λαχτάρα που έζησε. «Χθες
βράδυ ήταν που περιπλανιόμουν από όρο-
φο σε όροφο του σπιτιού αναζητώντας
ένα βαμβακάκι ντεμακιγιάζ. Κανείς δεν
με καταλάβαινε! Τι τραγικό!», έγραψε η
τραγουδίστρια, η οποία τελικά βρήκε λύ-
ση παραγγέλνοντάς τα delivery από μίνι
μάρκετ της γειτονιάς της.

Έτρεξε στην παραλία 
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Νέο τηλεπαιχνίδι με τον Μάρκο! 
Ο Μάρκος Σεφερλής επιστρέφει στην τηλεόραση με καθημερινό
τηλεπαιχνίδι. Ο κωμικός ηθοποιός θα παρουσιάσει το «5x5» στον
ΑΝΤ1 (βασίζεται στο αμερικανικό τηλεπαιχνίδι «Family Feud») και
ήδη τα πρώτα επεισόδια είναι έτοιμα. «Και όταν φεύγουν οι ομάδες
από το πλατό, παίζω μόνος μου. Τόσο πωρωμένος. Πρεμιέρα τη Δευ-
τέρα 5 Απριλίου στις 5.45 μ.μ. Μη λείψει κανείς!», έγραψε ενθου-
σιασμένος στο Instagram.

Η
Κάτια Ταραμπάνκο, η πιο δυνατή παίκτρια του φετινού ριά-
λιτι επιβίωσης, φημολογείται ότι επιστρέφει στον Άγιο Δο-
μίνικο για να πάρει το… αίμα της πίσω! Το γνωστό μοντέλο

αποχώρησε από το παιχνίδι τον περασμένο Ιανουάριο λόγω σοβα-
ρού προβλήματος υγείας, ωστόσο με τις ευλογίες του Τούρκου πα-
ραγωγού Ατζούν Ιλιτζαλί λέγεται ότι θα επιστρέψει στην παραλία
της ενωμένης ομάδας αλλά και στα αγωνίσματα, στα οποία «σάρω-
νε», φέρνοντας συνεχώς νίκες. Η Κάτια Ταραμπάνκο πάσχει από
αυτοάνοσο νόσημα και το διάστημα που αγωνιζόταν στο «Survivor»
ήταν σε έξαρση και οι εκεί θεράποντες γιατροί τής απαγόρευσαν να
συνεχίσει. «Έχω ψωρίαση, η οποία, όταν πιέζομαι ψυχολογικά ή
έχω απότομη αυξομείωση βάρους, εμφανίζεται. Αν εμφανιζόταν
ξανά τώρα, θα είχα πρόβλημα, γιατί ήλιος και θάλασσα απαγο-
ρεύονται στους ασθενείς που έχουν ψωρίαση», είχε αποκαλύψει σε
συνέντευξή της.

Επιστρέφει
στο «Survivor»; 



Τ
ο τρίτο κύμα της πανδημίας
δεν λέει να μας αφήσει, ει-
δικά τώρα που τα μεταλ-
λαγμένα στελέχη ευθύνον-

ται σε μεγάλο βαθμό για τις νέες μο-
λύνσεις οι οποίες εντοπίζονται κάθε
μέρα. Από τη μια υπάρχει μέσα μας η
επιθυμία «να ανοίξουν κάποιες δρα-
στηριότητες, να πάρουμε μια ανάσα»,
αλλά από την άλλη, δικαίως, όλοι
σκεφτόμαστε: «Μήπως αυτό το
άνοιγμα είναι κάπως βιαστικό σε μια
περίοδο με τετραψήφιους αριθμούς
κρουσμάτων σε καθημερινή βάση;»
Τα self-tests, παρά την όποια πολιτι-
κή γκρίνια και τις εύλογες απορίες,
δείχνουν να είναι το μοναδικό εργα-
λείο που θα συνδέσει την υγεία με την
οικονομία για το επόμενο διάστημα. 

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής
Μηχανικής ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρη-
γιάννης αναλύει διεξοδικά στο «Πα-
ρασκήνιο» που κυκλοφορεί σήμερα
στα περίπτερα όλα τα στοιχεία που
δείχνουν πώς και πότε μπορεί να γί-
νει ένα ασφαλές άνοιγμα στην εστία-
ση και τον τουρισμό αλλά και τι
έφταιξε και δεν λειτούργησε το lock-
down. «Ο κακός καιρός του χειμώνα,
η μείωση της απόδοσης του lock-

down κατά 15%-25% σε σχέση με την
προηγούμενη άνοιξη και η αύξηση
της εγγενούς μεταδοτικότητας των
στελεχών του ιού, που αυτή τη στιγμή
κυριαρχούν ως προς τη διασπορά
στον ελληνικό πληθυσμό κατά 31% σε
σχέση με το παλιότερο, κυρίαρχο
στέλεχος: Αυτοί είναι οι βασικοί πα-
ράγοντες που συνετέλεσαν στην κα-
τάσταση την οποία βιώνουμε σήμε-
ρα», αναφέρει ο καθηγητής. 

Ο κόσμος κουράστηκε. Οι ειδικοί
το ξέρουν και το κατανοούν. Γι’ αυτό
και ξεκίνησε όλη αυτή η μεγάλη συ-
ζήτηση για νέα ανοίγματα, με προσο-
χή και μέτρα. Τα self-tests θα μπουν
στη ζωή μας και οι ειδικοί πιστεύουν
ότι είναι αξιόπιστα και αποτελεσματι-
κά. «Ακόμη και αν δεν γίνουν σωστά
και τα αποτελέσματά τους δεν δηλω-
θούν απ’ όλους μας, θα έχουν σημαν-
τικό αποτέλεσμα στη διαχείριση της

πανδημίας», αναφέρει ο καθηγητής
Δ. Σαρηγιάννης. Το άνοιγμα των λυ-
κείων και του λιανεμπορίου θα χρει-
αστούν προληπτικά μέτρα εκτός από
τα self-tests. Ο καθηγητής Δημοσθέ-
νης Σαρηγιάννης εξηγεί ποια είναι
αυτά: «Η απολύμανση του αέρα στα
μέσα μαζικής μεταφοράς, στις επι-
χειρήσεις εστίασης, σε μεγάλα εμ-
πορικά καταστήματα, σε μεγάλες
βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονά-
δες, σε σχολικές μονάδες που το
χρειάζονται ή σε τουριστικά θέρετρα
και δομές φροντίδας ηλικιωμένων.
Τέλος, παραμένει σημαντική η αύξη-
ση του ποσοστού εφαρμογής της τη-
λεργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο
και στον δημόσιο τομέα». 
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«Κλειδί» για το άνοιγμα τα self-tests

kpapakosto@yahoo.gr

Οι ειδικοί αναλύουν 
τα στοιχεία που 
θα διασφαλίσουν 
ότι μπορείνα γίνει
ένα ασφαλές άνοιγμα
στην εστίαση και
στον τουρισμό

Κρίσιμος μήνας ο Απρίλιος 
Ο κ. Σαρηγιάννης δίνει τη δική του εκδοχή για το πότε θεωρεί ασφα-
λές το άνοιγμα της εστίασης. «Θεωρώ ότι η εστίαση μπορεί να ανοί-
ξει μετά το Πάσχα (γύρω στα μέσα Μαΐου). Αυτό θα δώσει την ευκαι-
ρία στους επιχειρηματίες της εστίασης να εφοδιάσουν τα καταστή-
ματά τους με συσκευές απολύμανσης του αέρα και να λειτουργή-
σουν με υγειονομική ασφάλεια. Τώρα, αν διαχειριστούμε σωστά τον
Απρίλιο, ο τουρισμός θα μπορούσε πράγματι να ανοίξει τον Μάιο. Γι’
αυτό, όμως, χρειάζεται να τεθούν σε εφαρμογή τα παρακάτω: α) ερ-
γαστηριακός έλεγχος των ταξιδιωτών τουλάχιστον 48 ώρες πριν από
την αναχώρηση με δυνατότητα επανάληψης του ελέγχου επτά ημέ-
ρες από την άφιξή τους στη χώρα, β) πιστοποιητικό ανάρρωσης από
Covid-19 με ημερομηνία μέχρι έξι μήνες πριν από την άφιξή τους
στη χώρα, γ) δυνατότητα αυξημένου αριθμού rapid tests στα τουρι-
στικά θέρετρα της χώρας - και όχι μόνο στις πύλες εισόδου».

Δημοσθένης Σαρηγιάννης, 
καθηγητής Περιβαλλοντικής
Μηχανικής ΑΠΘ
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

O
σοι έχουν προσωπικούς πλανήτες στον
αστρολογικό τους χάρτη ανάδρομους,
δηλαδή από τον Ερμή έως τον Κρόνο,

έχουν να αντιμετωπίσουν καρμικά θέματα εξαι-
τίας των επιλογών τους σε προηγούμενες εν-
σαρκώσεις, ενώ οι εξωκρόνιοι πλανήτες (Ουρα-
νός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας) σχετίζονται με
συλλογικά λάθη - δηλαδή με τις επιλογές μιας
ολόκληρης γενιάς. 

Ανάδρομος Κρόνος
Οι άνθρωποι που γεννιούνται με ανάδρομο

Κρόνο βιώνουν ως κάτι πολύ σκληρό την ενσάρ-
κωσή τους στη Γη. Ένα κομμάτι τους επιθυμεί
πάντα τη μακαριότητα μιας άλλης πραγματικότη-
τας και την αναπολεί. 

Πολλοί αστρολόγοι πιστεύουν πως, αν στον
αστρολογικό χάρτη ενός ατόμου είναι μόνο ο
Κρόνος ανάδρομος, ίσως αυτή είναι η τελευταία
ζωή του σε αυτόν τον πλανήτη. Το σίγουρο, πάν-

τως, είναι πως πρόκειται για μια πολύ παλιά και
ώριμη ψυχή, που γύρισε μόνο και μόνο για να
ολοκληρώσει ό,τι έχει αφήσει ημιτελές στο πα-
ρελθόν. 

Συχνά τα άτομα με ανάδρομο Κρόνο έρχονται
γιατί πιστεύουν πως πρέπει να προστατέψουν
κάποιο οικείο πρόσωπο και λειτουργούν σαν
φύλακες άγγελοι για τους άλλους. Έρχονται,
όμως, και για να μάθουν να νικούν τους φόβους
τους. Πράγματι, τα άτομα με ανάδρομο Κρόνο
έχουν πολλές φοβίες και αναστολές, ελάχιστη
αυτοεκτίμηση και πειθαρχία και αυτό είναι ίσως
το μάθημα που πρέπει να πάρουν, για να κλεί-
σουν τον κύκλο των μετεμψυχώσεών τους. 

Μιας και έχουν υπάρξει σε πολλές ζωές θύ-
ματα, τώρα καλούνται να ορθώσουν το ανάστημά
τους και να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Παράλ-
ληλα, καλούνται να βιώσουν την προσωπική επι-
τυχία ή να αναλάβουν εξουσίες τις οποίες έχουν
πολλές φορές αρνηθεί.

Ανάδρομοι πλανήτες και κάρμα: Τι είχατε
κάνει λάθος σε προηγούμενη ζωή;

Κριός
(21/3-20/4)
Η Αφροδίτη, που σχετίζεται με
τα φλερτ, τον έρωτα, τη δημι-
ουργία και τις τέχνες, είναι στο
ζώδιό σας, διασφαλίζοντας ότι
θα περάσετε όμορφα στον
ελεύθερο χρόνο σας και θα χα-
ρείτε με τους ανθρώπους που
αγαπάτε. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Δώστε έμφαση στον χώρο του
σπιτιού και στην οικογένειά σας.
Μια συνθήκη θα σας δώσει την ευ-
καιρία να αποδείξετε πόσο καλοί
νοικοκύρηδες είστε και θα βοηθή-
σει να συσφίξετε οικογενειακούς
δεσμούς. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Προσκλήσεις για εξόδους και
συντροφικότητα. Δύσκολες οι
σχέσεις σας με συγγενείς (κυ-
ρίως αδέλφια) αλλά και τα οικο-
νομικά στα οποία αναμιγνύονται
τρίτοι. Ίσως επικρατήσει ένα αλα-
λούμ στον αισθηματικό τομέα. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Κάποια κέρδη σάς επιτρέπουν να
περάσετε με την πρέπουσα άνεση το
Σαββατοκύριακο αλλά και να κάνε-
τε ψώνια. Τα σύννεφα όμως δεν
λείπουν, μια και ο Άρης σάς κάνει
πιο εριστικούς, απότομους, γκρι-
νιάρηδες και έτοιμους για καβγά. 

Λέων
(23/7-22/8)
Παίζει το ενδεχόμενο μιας νέας
σημαντικής γνωριμίας. Ωστόσο,
οι μακροχρόνια δεσμευμένοι
έχετε θέματα και πιθανώς να ξε-
κινά τώρα μια τάση απολογισμού.
Είναι πιο πιθανό τώρα να κάνετε
έναν καλό διάλογο. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Κάνετε έναν καλό έλεγχο στο
όχημά σας, προτού πάτε οπου-
δήποτε. Προσοχή χρειάζονται
και τα μέσα επικοινωνίας. Η
Αφροδίτη σάς αποζημιώνει για
τους μικροεκνευρισμούς, που
προκύπτουν και υπόσχεται ευ-
καιρίες. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Παρότι η έκβαση στα ερωτικά
σας θα είναι θετική, θα ζορι-
στείτε προσωρινά. Ο Ερμής δη-
μιουργεί αυξημένη κινητικότη-
τα σε προτάσεις, συζητήσεις,
μετακινήσεις, αλλά καθυστερεί
κάπως τα πρακτικά αποτελέ-
σματα. Συζητήσεις με τα παιδιά
σας.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Θετικές προδιαγραφές για την κα-
ριέρα και την εικόνα σας προς τα
έξω. Γνωστοί και συνεργάτες εί-
ναι στο πλευρό σας και σας στηρί-
ζουν να πραγματοποιήσετε κάποι-
ον στόχο. Ο Άρης προκαλεί εστίες
έντασης με την οικογένεια.

Τοξότης
(22/11-21/12)
Οι πλανήτες υπόσχονται μια συνθή-
κη που θα σας προσφέρει όμορφες
στιγμές και θα δυναμώσει το πάθος
σας. Ευχαριστηθείτε το, γιατί θα έρ-
θετε αντιμέτωποι με έντονη κινητι-
κότητα και κόπο για την καριέρα. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Νιώθετε πιο αισιόδοξοι και αντιμε-
τωπίζετε ακόμη και τα δύσκολα με
φιλοσοφική διάθεση και χωρίς να
πέφτετε ψυχολογικά. Αρκετά πα-
ρασκηνιακά σχόλια, στα οποία κα-
λύτερα να μη συμμετέχετε, γιατί θα
μπλεχτείτε.

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Η Αφροδίτη σάς κάνει να ακτινο-
βολείτε θετική ενέργεια και γοη-
τεία. Αποφύγετε τα σκάνδαλα,
προσέξτε τον ανταγωνισμό που
μάλλον είναι αθέμιτος απέναντι
σας. Διασκέδαση αλλά με μέτρο
και χωρίς να παρασύρεστε σε
υπερβολές.

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η χαρά της ζωής, ο έρωτας,
όμορφες στιγμές με τα  παιδιά
σας, οι απολαύσεις δεν θα λεί-
ψουν αλλά με τον Κρόνο πίσω
από το ζώδιό σας, όλα θα πρέπει
να βρίσκονται σε ισορροπία για
να λειτουργούν αρμονικά. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

Σ ε ό,τι αφορά το κάρμα και τις προηγούμενες ζωές, 
οι ανάδρομοι πλανήτες είναι το δεύτερο πιο σημαντικό
σημείο σε ένα Ωροσκόπιο, μετά τους Δεσμούς 
της Σελήνης. 
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Οσοι παρακολούθησαν την ομιλία της προ-
έδρου του ΚΙΝ.ΑΛ. χθες, στη Βουλή, έμει-
ναν με την εξής απορία: Τι ήθελε η κυρία Φ.

Γεννηματά; Να ασκήσει, σε υψηλούς τόνους, κρι-
τική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην
πανδημία; Θα το επιτύγχανε, εάν, εκτός από το δί-
πτυχο «προσλήψεις» και «λεφτά», είχε να εμ-
πλουτίσει με φρέσκιες και εφαρμόσιμες προτά-
σεις τον δημόσιο λόγο. Ήθελε να επιβεβαιώσει, με
τη στάση της, την πολιτική των «ίσων αποστάσε-
ων» μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙ-
ΖΑ; Ακόμη κι αν δεν κατέφευγε στη συνθηματολο-
γία και στους υπαινιγμούς περί «μπίζνες του Μα-
ξίμου», ήταν τζάμπα κόπος. Γιατί εάν η εκλογική
της βάση, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις,
αποστρεφόμενη κατά συντριπτική πλειοψηφία τον
ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζει τις κυβερνητικές επιλογές, τότε
μάλλον «χτυπούσε νερό για να βγάλει βούτυρο».

Εάν, λοιπόν, δεν επρόκειτο για λάθος, η χθεσινή
κοινοβουλευτική παρουσία της αρχηγού της
ελάσσονος αντιπολιτεύσεως απευθυνόταν μάλ-
λον στα ενδότερα του κόμματός της, το οποίο βα-
δίζει την εσωστρεφή οδό των εσωκομματικών
εξελίξεων. Ωστόσο, ολοκληρωμένη εικόνα θα
έχουμε μετά τη συζήτηση για τα κονδύλια του Τα-
μείου Ανάκαμψης, η οποία ακολουθεί. Γιατί σε
αυτήν τη συζήτηση η Φώφη Γεννηματά δεν μπο-
ρεί να αρκεστεί σε γενικόλογη ρητορική. Ούτε σε
αόριστες καταγγελίες. Θα πρέπει να υπεισέλθει
στην ουσία, να ανατρέξει σε στοιχεία, να παρου-
σιάσει ολοκληρωμένες προτάσεις για τη μετά τον

κορονοϊό εποχή. Με δυο λόγια, να παρουσιάσει το
όραμά της για την Ελλάδα της νέας εποχής, η
οποία εικάζω ότι μικρή σχέση έχει με την Ελλάδα
την οποία έζησαν προβεβλημένα και ικανά, αλλά
ξεπερασμένα πλέον από τον χρόνο, στελέχη του
κραταιού, κάποτε, κυβερνώντος ΠΑΣΟΚ.

Αυτός ο κομματικός μικρόκοσμος αντιλαμβά-
νεται απολύτως τον «διμέτωπο» της προέδρου
του ΚΙΝ.ΑΛ. Το δείχνει, άλλωστε, σε κάθε ευκαι-
ρία, αποδοκιμάζοντας τον διεκδικητή της κομμα-
τικής ηγεσίας Α. Λοβέρδο, στον οποίο καταλογίζει
ότι, με τη στάση του, υπονομεύει τη «συλλογική
προσπάθεια». Και εγγυώμενος ότι, όπως στο πα-
ρελθόν, θα έχει να βαδίσει έναν ασφαλή, εσωκομ-
ματικά, δρόμο που θα οδηγήσει στην επόμενη
προεδρική θητεία της. Το ερώτημα είναι πώς
απαντούν οι ανθυποψήφιοί της. Ο Ν. Ανδρουλά-
κης, απ’ όσο φαίνεται, δεν βιάζεται. Απευθύνεται
κι αυτός στον κομματικό μηχανισμό, διαφορετικό,

όμως, από αυτόν της κυρίας Γεννηματά. Πρόκει-
ται για στελέχη νεότερης ηλικίας, τα οποία βρί-
σκονται στο πλευρό του από την εποχή που ήταν
γραμματέας του κόμματος. Βέβαιο είναι ότι η
προσπάθειά του θα έχει χαρακτήρα «διμέτωπου»
προς τους δύο θεωρούμενους ως βασικούς διεκ-
δικητές. Άγνωστο εάν θα τον οδηγήσει στην αρχη-
γία - πιθανότερο, ισχυρίζονται κάποιοι, να τον κά-
νει «ρυθμιστή».  Ο Α. Λοβέρδος, ο οποίος διακρί-
νεται (και κατηγορείται) για «επιθετική τακτική»,
ήδη έχει σημάνει το «καμπανάκι» για τις συνέπει-
ες μιας νέας εκλογικής ήττας του ΚΙΝ.ΑΛ., σε πε-
ρίπτωση διπλής, λόγω του εκλογικού συστήμα-
τος, προσφυγής στις κάλπες. Ωστόσο, περισσότε-
ρα για την πολιτική «πλατφόρμα» του θεωρούμε-
νου ως «δεξιόστροφου» διεκδικητή της κομματι-
κής ηγεσίας θα γνωρίζουμε την παραπάνω Δευ-
τέρα, στις 12 Απριλίου, οπότε θα παρουσιάσει τις
θέσεις του για το «ιδεολογικό και πολιτικό πρό-
ταγμα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ.».

Οι εσωκομματικές διεργασίες στο κόμμα της
ελάσσονος αντιπολιτεύσεως έχουν ενδιαφέρον
αντιστρόφως ανάλογο με την εκλογική δύναμή του.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν και οι επιλογές που
στο προσεχές μέλλον θα γίνουν δεν θα επηρεά-
σουν μόνο την πορεία του (πορεία με πολλές άγνω-
στες παραμέτρους, όπως, φέρ’ ειπείν, η στάση που
θα τηρήσει ο Γ.Α. Παπανδρέου). Θα αφορούν άμεσα
τις πολιτικές εξελίξεις στη μετά τον κορονοϊό επο-
χή. Που δεν είναι ούτε τόσο μακριά ούτε, σώνει και
καλά, δεν θα περιλαμβάνει εκλογικές εκπλήξεις.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Ο κομματικός μικρόκοσμος 
του ΚΙΝ.ΑΛ. αντιλαμβάνεται 
τον «διμέτωπο» της κυρίας Φώφης
Γεννηματά. Υπάρχουν, όμως, 
πολλοί που κινούνται εκτός αυτής 
της λογικής, επικροτώντας 
τις κυβερνητικές πολιτικές 
και τις πρωτοβουλίες…

Η Φ. Γεννηματά «κάνει ταμείο»

Γ
ια άλλη μια φορά οι Τούρκοι έδειξαν ότι
θα συνεχίσουν να εργαλειοποιούν το
Προσφυγικό. Και όσο δεν παίρνουν αυ-

τά που θέλουν τόσο θα συνεχίζουν το άθλιο
παιχνίδι τους. Οι Τούρκοι, παρά τα όσα ισχυρί-
στηκαν διάφοροι, δεν πήραν στην πρόσφατη
Σύνοδο Κορυφής αυτά που ήθελαν. Κυρίως,
δεν πήραν τα εκατοντάδες (επιπλέον) χιλιάδες
ευρώ που ζητούσαν. Αυτός είναι ένας από τους
λόγους που ο Ταγίπ Ερντογάν τις τελευταίες μέ-
ρες άρχισε πάλι τα παιχνιδάκια με τους πρό-
σφυγες στο Αιγαίο.

Θέλει να στείλει το μήνυμα στην Ευρώπη -
και, μάλιστα, λίγα 24ωρα πριν από την επίσκε-
ψη της πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του πρόεδρου
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ- ότι,
αν δεν υποκύψουν, τότε θα ανοίξει πάλι τη
στρόφιγγα και θα γεμίσει την Ευρώπη με μετα-
νάστες. Ο Ερντογάν με αυτό επιχειρεί να εκβιά-
σει και να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα
από όσα ζητά. Το κακό είναι ότι η Ευρώπη δεν
συνειδητοποιεί ότι όσο υποχωρεί τόσο περισ-

σότερο θα ανοίγει η όρεξη του Τούρκου προ-
έδρου.

Δεν γνωρίζω ειλικρινά με τι πρόταση θα πάνε
οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών στην Άγκυρα
και μέχρι πού θα φτάσει το… παζάρι. Εκείνο
που ξέρω, όμως, είναι ότι ο Ερντογάν με βάση
την ψυχοσύνθεσή του αλλά και τα δείγματα που
έχει δώσει δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό θεω-

ρητικά μπορεί να είναι ένα πρόβλημα της Ευ-
ρώπης, αλλά ουσιαστικά αποτελεί μείζον θέμα
για την Ελλάδα. Μπορεί η πανδημία για την ώρα
να τα έχει σκεπάσει όλα, αλλά τα εθνικά μας θέ-
ματα είναι εδώ. Ο Απρίλιος θα είναι δύσκολος. 

Όσο δεν χτυπάει το τηλέφωνο του Ταγίπ Ερν-
τογάν από τον Λευκό Οίκο τόσο θα αυξάνει το
πρέσινγκ του στην Ελλάδα. Όσο οι Αμερικανοί
δεν ξεκαθαρίζουν στον Τούρκο πρόεδρο τα
όριά του τόσο εμείς θα είμαστε μπροστά στα
δύσκολα. Οι Τούρκοι το γνωρίζουν το παιχνίδι,
καθώς το έχουν κάνει πολλές φορές στο πα-
ρελθόν. Όποιος και να ήταν ο ένοικος του Λευ-
κού Οίκου, η Άγκυρα είχε τον τρόπο να βγαίνει
κερδισμένη. Για αυτό και πρέπει η ελληνική δι-
πλωματία να είναι σε επιφυλακή. 

Τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας με αυ-
τό τον δύσκολο και επίμονο γείτονα, ο οποίος
περιμένει στη γωνία το όποιο λάθος μας. Για
αυτό από τη μια δεν πρέπει να τσιμπάμε στις
προβοκάτσιες και από την άλλη οφείλουμε να
μην επαναπαυόμαστε σε τηλεφωνήματα και σε
χτυπήματα στην πλάτη... 

Τα εθνικά θέματα είναι... εδώ

Δεν γνωρίζω ειλικρινά 
με τι πρόταση θα πάνε 
οι γραφειοκράτες 
των Βρυξελλών στην  Άγκυρα
και μέχρι πού θα φτάσει 
το… παζάρι




