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Το τουρκικό σίριαλ
και η ελληνική
αποχαύνωση!
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Κύριε πρόεδρε, μήπως πρέπει να κάνετε αναδόμηση;
Όσα συνέβησαν τα τελευταία 24ωρα με τις εισηγήσεις της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων
εγείρουν αρκετά ερωτήματα. Διότι δεν μπορεί
να εισηγείσαι να ανοίξουν τα καταστήματα και

έπειτα από λίγες ώρες να ανακαλείς την αρχική
Ειλικρινά, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, καθώς
σου εισήγηση, να εκθέτεις την κυβέρνηση και δεν μετέχουμε στις συζητήσεις. Αλλά τον τενα οδηγείς εκατοντάδες εργαζομένους και επι- λευταίο καιρό και επειδή τα φαινόμενα...
Συνέχεια στη ΣΕΛ. 2
χειρηματίες σε έκρηξη.

Οι εισηγήσεις που έχουν… τρελάνει τον κόσμο και προκαλούν

ΠΟY ΠΟΝΤAΡΕΙ
Ο ΚΥΡΙAΚΟΣ
ΜΕ ΤΟ ΤΑΞIΔΙ
ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΙΒYΗ
ΣΕΛ. 3

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
«ΒΟΜΒΑ» ΚΟΝΤΟΝΗ

ΣΕΛ. 12

Γράφουν

ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΕΝΕΚΟΣ

Οι φρεγάτες και η μη
ρεαλιστική πρόταση
στην επιστολή των 55
για ρήτρα αμυντικής συνδρομής

ΚΑΤΙ... ΤΡΕΧΕΙ
με την Επιτροπή των Ειδικών

• Στα φαρμακεία

εκατοντάδες χιλιάδες
self-tests • Πότε
θα μπορούν να
τα προμηθευτούν οι πολίτες

• Ενάμισι

εκατομμύριο
εμβολιασμοί
θα γίνουν
τον Απρίλιο

ΣΕΛ. 4-5, 14

1.866 κρούσματα, 759 διασωληνωμένοι, 73 νεκροί
TOYΡKIA

ΣΕΛ. 9

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΊΔΗΣ
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και ΕΣΠΑ: ισχυρό
δίδυμο ανάπτυξης

ΣΕΛ. 8

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Tα 13 τιπ της πολιτικής
επικοινωνίας
ΣΕΛ. 9

Ο Ερντογάν συλλαμβάνει
ναυάρχους επειδή
διαφώνησαν μαζί του!
ΣΕΛ. 13, 22

ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ
ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ
ΜΕΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΜΕ ΒΙΤΡΙΟΛΙ
ΣΕΛ. 20
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Τι τρέχει με την Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων;
Συνέχεια από την πρώτη σελίδα
...πληθαίνουν, φαίνεται πως κάτι δεν πάει καλά. Οι
αποφάσεις που λαμβάνονται δείχνουν ότι οι καθηγητάδες έχουν χάσει την επαφή με την κοινωνία και κάνουν
περισσότερο… πολιτική απ’ ό,τι επιστήμη.
Έχουν τρελάνει τον κόσμο με τις εισηγήσεις τους, με πιο
χαρακτηριστική όλων εκείνη που είχαν λάβει για να κλεινόμαστε στα σπίτια μας από τις 6 το απόγευμα. Μείνετε
σπίτι, βγείτε από το σπίτι, δημιουργήστε «φούσκα», σπάστε τη «φούσκα». Μη βάλετε μάσκες, βάλτε μάσκες. Βάλτε
πάνινες μάσκες, δεν είναι ασφαλείς οι πάνινες μάσκες.

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Νίκος Ελευθερόγλου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

Δεν κολλάνε τον ιό στα δημοτικά, τον κολλάνε στα δημοτικά. Ανοίξτε τα λύκεια, κλείστε τα λύκεια. Θα κάνουμε Πάσχα στα χωριά, δεν θα κάνουμε Πάσχα στα χωριά.
Όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα λάθη και οι πολλαπλές
εμφανίσεις στην τηλεόραση ειδικών και μη έχουν μπερδέψει τους πολίτες, οι οποίοι πλέον έχουν φτάσει στο
σημείο να μην ακούν τίποτε και κανέναν. Και αυτό είναι
επικίνδυνο και για αυτούς και για εμάς. Και δεν αναφερόμαστε στο πολιτικό κόστος. Αυτό ας το βρουν τα κόμματα. Οι ειδικοί τα πήγαν καλά στην πρώτη περίοδο. Τότε
που μείναμε όλοι μέσα. Αλλά, για να πούμε και του
στραβού το δίκιο, αυτό ήταν το εύκολο.

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

Το δύσκολο είναι να λαμβάνεις αποφάσεις με ανοικτή
την κοινωνία. Να προτείνεις λύσεις στο πρόβλημα και όχι
να γίνεσαι μέρος του προβλήματος. Δεν ξέρουμε τι σκέφτεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά
όσα συμβαίνουν δείχνουν ότι θα πρέπει να λάβει αποφάσεις. Η συγκεκριμένη επιτροπή πλέον δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας και του κοινού νου.
Απαιτούνται αλλαγές. Ίσως και να κουράστηκαν οι άνθρωποι, δεν τους αδικούμε. Διότι το βάρος που χρειάστηκε να διαχειριστούν ήταν και είναι μεγάλο. Διότι δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι ισχύει αυτό που έλεγε ο Όττο
φον Μπίσμαρκ: «Τρεις καθηγητές και η πατρίς εχάθη»…

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

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

«P»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Aριέτα Μουρτοπάλλα
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Αγάπη Κόρμπε
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΤΕΛΙΕ:

Ευτυχία Κόλβερη,
Βασίλης Υψηλός
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Γεωργία Κουμπούνη,
Κώστας Κουτσογιάννης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας

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

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

Ελληνική... απόβαση στη Λιβύη

Τ

η νέα εποχή στις σχέσεις της Αθήνας
με την Τρίπολη σηματοδοτεί η σημερινή επίσκεψη στη Λιβύη τού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο
οποίος συνοδεύεται από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, την κυβερνητική εκπρόσωπο Αριστοτελία Πελώνη και τη διευθύντρια
του Διπλωματικού του Γραφείου Ελένη Σουρανή.
Η επίσκεψη έχει διττό στόχο: από τη μία την
αποκατάσταση των παγωμένων -σχεδόν εχθρικών το τελευταίο διάστημα- διμερών σχέσεων με τη βορειοαφρικανική χώρα και από
την άλλη την αποσαφήνιση της ελληνικής θέσης, ότι, δηλαδή, το ζήτημα της οριοθέτησης
των θαλάσσιων ζωνών δεν έχει κλείσει οριστικά με το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με
τον ομόλογό του Αμπντέλ Ντμπεϊμπά αλλά και
με τον επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της χώρας Αλ Μένφι, ο οποίος ήταν ο
πρεσβευτής της Λιβύης στην Αθήνα όταν ξέσπασε η κρίση του τουρκολιβυκού μνημονίου
και απελάθηκε, όπως επέβαλαν πολιτικοί λόγοι, με την οικογένειά του, όμως, να παραμένει στην Ελλάδα. Μάλιστα, η ελληνική πλευρά
διευκόλυνε τις επισκέψεις του, ώστε να διατηρεί επαφή με την οικογένειά του.
Προτεραιότητα της Αθήνας είναι να ξαναπιάσει το νήμα των διπλωματικών επαφών με

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

το παρόν κυβερνητικό σχήμα που διαθέτει τη
νομιμοποίηση της διεθνούς κοινότητας ώστε
να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές τον Δεκέμβριο. Στην ελληνική πλευρά γνωρίζουν ότι η
παρούσα μεταβατική κυβέρνηση δεν έχει τη
δυνατότητα να διαπραγματευτεί τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών ή να προχωρήσει σε
ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου,
όμως αυτά που έχουν σημασία στην παρούσα
φάση είναι η ομαλοποίηση των σχέσεων και η
εξισορρόπηση της επιρροής που ασκεί η Άγκυρα στη Λιβύη, ώστε με τη νέα κυβέρνηση,
που θα προκύψει τον Δεκέμβριο, να υπάρχει
γόνιμο έδαφος για να τεθεί σε νέα βάση η διαπραγμάτευση για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Αθήνας και Τρίπολης. Επιδίωξη
της Αθήνας είναι η διαδικασία αυτή να ακολουθεί τις προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου
της Θάλασσας, λύνοντας έτσι τα προβλήματα
που προκαλεί το παράνομο σύμφωνο Τουρκίας - Λιβύης στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μέχρι στιγμής, πάντως, κρίνεται θετικό ότι
η Λιβύη δεν έχει ενεργοποιήσει τις άδειες για
έρευνες υδρογονανθράκων που έχει αιτηθεί
η κρατική εταιρεία πετρελαίου της Τουρκίας

(TPAO) στα νότια της Κρήτης, παρά την ασφυκτική πίεση που ασκεί η Άγκυρα. Στην κυβέρνηση δεν ξεχνούν ακόμα ότι η Λιβύη είναι μία
από τις οκτώ χώρες με τις οποίες η Ελλάδα
έχει κοινά σύνορα, καθώς και τον ρόλο που
διαδραματίζει η χώρα στη διαχείριση των
προσφυγικών ροών από την Αφρική.
Στις συναντήσεις που θα έχει σήμερα ο
πρωθυπουργός αναμένεται να συζητηθεί και
η πορεία της χώρας στις εκλογές, με την Αθήνα να υποστηρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας για αποχώρηση των ξένων δυνάμεων και των μισθοφόρων και την επαναφορά της Λιβύης σε πορεία σταθερότητας και ασφάλειας. Ο Νίκος
Δένδιας, μάλιστα, σε χθεσινές του δηλώσεις
χαρακτήρισε «απαραίτητη συνθήκη» για την
επιστροφή της Λιβύης στην κανονικότητα την
αποχώρηση των ξένων δυνάμεων που βρίσκονται στα εδάφη της από το ξέσπασμα του
εμφυλίου το 2014.
Η Αθήνα, μάλιστα, θα διεκδικήσει ρόλοκλειδί στις σχέσεις της Λιβύης με την Ε.Ε.,
ενώ θα επιδιώξει την αναθέρμανση των διμερών σχέσεων στους τομείς της εκπαίδευσης
των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και της Ναυτιλίας.
Η επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας
υπό τον πρωθυπουργό θα σημάνει και την
επαναλειτουργία της ελληνικής πρεσβείας
στην Τρίπολη έπειτα από επτά χρόνια, με επι-

κεφαλής τον διπλωμάτη Γιάννη Σταματέκο, ο
οποίος είχε υπηρετήσει και στο παρελθόν στη
Λιβύη.
Την ίδια ώρα, η Αθήνα επιχειρεί να μεγαλώσει το αποτύπωμά της και στα Βαλκάνια με τη
χθεσινή επίσκεψη του Νίκου Δένδια στο Βελιγράδι και την πρώτη τριμερή συνάντηση των
υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και
Σερβίας. Στο τραπέζι τέθηκαν οι εξελίξεις
στην Ανατολική Μεσόγειο, τα Ενεργειακά και
η ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, καθώς
και η συνεργασία σε αμυντικό επίπεδο. Η Ελλάδα επιδιώκει την ανάληψη διπλωματικών
πρωτοβουλιών σε μια περιοχή όπου διατηρεί
επενδύσεις 3 δισ. ευρώ και η Άγκυρα επεκτείνεται με επιθετικό τρόπο.

Η επίσκεψη έχει διττό στόχο:
από τη μία την αποκατάσταση
των παγωμένων -σχεδόν
εχθρικών το τελευταίο
διάστημα- διμερών σχέσεων
με τη βορειοαφρικανική χώρα
και από την άλλη την
αποσαφήνιση της
ελληνικής θέσης
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Ώρα αποφάσεων
για τα λύκεια
με... φόντο τα τεστ

Σ

ε σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λύτες εξελίσσεται για κυβέρνηση, ειδικούς και πολίτες
η διαχείριση της πανδημίας του
κορονοϊού. Από τη μία πλευρά οι μεταλλάξεις του ιού, που μεταβάλλουν το προφίλ, άρα και τη… συμπεριφορά της νόσου, σε συνδυασμό με την εύλογη κόπωση της μεγάλης πλειονότητας των πολιτών από το πολύμηνο lockdown, απειλούν να εκτροχιάσουν την κυβερνητική
στρατηγική, εν μέσω, μάλιστα, κορύφωσης του τρίτου κύματος της πανδημίας.
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ενός
ακόμη πακέτου οικονομικής στήριξης
από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο
Σταικούρα, στο φόντο της απόφασης της
Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων για
διατήρηση του λουκέτου στα εμπορικά
καταστήματα στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Κοζάνης, η κυβερνητική
εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη συνέστησε προς όλους «ψυχραιμία και υπομονή», τονίζοντας πως «δεν υπήρχε καμία άλλη δυνατότητα», εξαιτίας του μεγάλου επιδημιολογικού φορτίου στις προαναφερθείσες περιοχές.
Στην πραγματικότητα, στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν επιδοθεί σε μια μάχη με τον
χρόνο, επιχειρώντας να ισορροπήσουν
την κατάσταση ανάμεσα στην ισχυρή πίεση που υφίσταται το Εθνικό Σύστημα
Υγείας και στην αναγκαιότητα να προσφερθούν στους πολίτες οι αναγκαίες
βαλβίδες εκτόνωσης, προκειμένου να
αυξηθεί, όπως λέγεται, η συνέπειά τους
προς τα περιοριστικά μέτρα, αλλά χωρίς
να τεθεί σε κίνδυνο το υγειονομικό κεκτημένο των 13 προηγούμενων μηνών.
Κυβερνητικά στελέχη και επιστήμονες
προδιαθέτουν πως για τις επόμενες 15

ημέρες, τουλάχιστον, οι αντοχές του ΕΣΥ
θα δοκιμαστούν, παρά την τάση σταθεροποίησης και τα επακόλουθα της κάμψης
του τρίτου κύματος, που αποτυπώνεται
στους κρίσιμους δείκτες. Ως εκ τούτου,
απευθύνουν συνεχώς εκκλήσεις για τήρηση των περιοριστικών μέτρων.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι χθεσινές αναρτήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα νέα σποτάκια σχετικά με την
εξέλιξη της εμβολιαστικής εκστρατείας,
που στοχεύουν να καταδείξουν, όπως σημείωσε και η κυβερνητική εκπρόσωπος,
ότι «δίνουμε τώρα τις τελευταίες μάχες
σε έναν πόλεμο που ήδη κερδήθηκε από
την επιστήμη και είναι ανάγκη να κάνουμε υπομονή για να διανύσουμε τα τελευταία χιλιόμετρα του μαραθωνίου». Παρά
τη, σε γενικές γραμμές, θετική εικόνα μετά την άρση του περιορισμού των διαδημοτικών μετακινήσεων το Σαββατοκύριακο, ο συνωστισμός έξω από καταστήματα
που προσφέρουν take away ποτά αλλά
και οι συναθροίσεις σε σπίτια εξακολουθούν να αποτελούν τις κύριες πηγές ανησυχίας κυβέρνησης και ειδικών.

Οι επόμενες κινήσεις
Η μέρα προς μέρα αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων κρίνει κατ’ ουσίαν τις επόμενες πρωτοβουλίες κυβέρνησης και ειδικών. Σε αυτό το πλαίσιο,
αύριο, κατά την τηλεδιάσκεψη των λοιμωξιολόγων, παρουσία της υπουργού
Παιδείας Νίκης Κεραμέως, τίθεται επί
τάπητος η προοπτική επαναλειτουργίας
των σχολείων από τις 12/4. Σημαντικό εργαλείο στη συγκεκριμένη κατεύθυνση
αποτελεί ο παράγοντας του self-testing,
καθώς, όπως τόνισε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο υφυπουργός παρά τω
Πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος, «η διάθεση των τεστ αυτοδιάγνωσης κορονοϊού
ξεκινά αυτήν την εβδομάδα, για να εκπληρωθεί ο στόχος του ανοίγματος των
λυκείων την επομένη». Σύμφωνα με καλά
πληροφορημένες πηγές, στην κυβέρνηση εξετάζουν ήδη την προοπτική να επι-

στρατευτούν τα self-tests για την απελευθέρωση κι άλλων τομέων, όπως το λιανεμπόριο και η εστίαση.
Τέλη εβδομάδος, εξάλλου, αναμένεται
να επανεκτιμηθεί η επιδημιολογική κατάσταση σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη. Κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν
πως, εάν διαπιστωθεί επιπέδωση της επιδημιολογικής καμπύλης, τότε θα επανεξεταστεί το άνοιγμα του λιανεμπορίου.
Ωστόσο, δεν αποκλείουν ότι τυχόν επιδείνωση των δεδομένων πιθανώς να προκαλέσει λουκέτο και σε άλλες περιοχές της
επικράτειας.

Σε σταυρόλεξο
για πολύ δυνατούς
λύτες εξελίσσεται
για κυβέρνηση, ειδικούς
και πολίτες η διαχείριση
της πανδημίας του κορονοϊού
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το… τρίτο κύμα άνοιξε ρωγμές
Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

Θ

α ήταν ένα, υπό άλλες προϋποθέσεις, ήσυχο Σαββατοκύριακο αυτό που πέρασε. Κι όμως,
οι λοιμωξιολόγοι, το βράδυ της
Παρασκευής, αποφάσισαν να βάλουν
μπλόκο στην επαναλειτουργία του λιανεμπορίου σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και
Κοζάνη, προκαλώντας έντονο εκνευρισμό στους εμπόρους, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να ανοίξουν ξανά τις πόρτες τους τη
Δευτέρα.
Παράλληλα, σε μια συνεδρίαση που
κράτησε αρκετές ώρες και ήταν έκτακτη,
οι λοιμωξιολόγοι εισηγήθηκαν να μην
απελευθερωθούν οι διαδημοτικές μετακινήσεις σε αυτές τις τρεις περιφερειακές
ενότητες. Η κυβέρνηση δεν έκανε δεκτή
την εισήγησή τους και προχώρησε σε άρση του περιορισμού για τα Σαββατοκύριακα, εκτιμώντας, προφανώς, ότι ο κίνδυνος για τους πολίτες είναι μικρότερος
σε εξωτερικούς χώρους, έστω και με πιο
χαλαρά μέτρα, παρά μέσα σε σπίτια, όπως
είναι γνωστό ότι γινόταν όλες τις προηγούμενες εβδομάδες.
Και μπορεί τα επιδημιολογικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και στη σύσκεψη
της Δευτέρας, να δείχνουν ότι η κατάσταση στις τρεις αυτές περιοχές ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη, αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ευρύτερα ένας προβληματισμός για τον τρόπο λήψης αποφάσεων και για τα μπρος πίσω των ειδικών.

Σημάδια κόπωσης
Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση είναι
αντιμέτωπη με ένα πολιτικό πρόβλημα,
καθώς τα μέτρα τηρούνται πλέον πλημμελώς, ενώ η κόπωση είναι ευδιάκριτη παντού, ύστερα από 13 μήνες περιορισμών:
από τους πολίτες, τους λοιμωξιολόγους
έως και τον ίδιο τον κυβερνητικό μηχανισμό! Σημειωτέον ότι είναι σαφές πως
πλέον υπάρχει ένταση και στον άξονα
Μαξίμου - λοιμωξιολόγων. Όχι σε κεντρικό επίπεδο, ήτοι του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος συνεχίζει να συνομιλεί σε
καθημερινή βάση με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Δεν είναι, όμως, λίγες οι φορές που κυβερνητικά στελέχη ενοχλούν-

ται από την υπερπροβολή ειδικών επιστημόνων στα κανάλια και από το γεγονός ότι
προσωπικές απόψεις που εκφράζονται
τείνουν να εκλαμβάνονται ως θέσεις ή εισηγήσεις της επιτροπής.
Επίσης, άνθρωποι που παρακολουθούν
τις συνεδριάσεις υπογραμμίζουν ότι πλέον ο κατακερματισμός των απόψεων είναι
ιδιαίτερα κουραστικός, ενώ οι συνεδριάσεις θυμίζουν… Μπεν Χουρ, αφού πολλές φορές, μέχρι να εξαχθεί ένας ελάχιστος κοινός παρονομαστής, η διαδικασία
είναι μακρά και επίπονη. Δεν είναι τυχαίο,
δε, ότι πριν από μερικές εβδομάδες αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής άφησε η Αναστασία Κοτανίδου, μία εκ
των πιο έγκριτων μελών της Επιτροπής.

Παρεμβάσεις
Είναι σαφές ότι, εν μέσω του πολέμου
και με το τρίτο κύμα σε πλήρη εξέλιξη, η
κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανοίξει μέτωπο με τους λοιμωξιολόγους, έστω κι αν
κάποιοι προσπάθησαν, προ ημερών, να
παρουσιάσουν μια ευθεία αντιπαράθεση
του Γιώργου Γεραπετρίτη με τα μέλη της
Επιτροπής - που δεν συνέβη. Από την άλλη, είναι επίσης σαφές ότι αυτό το μοντέ-

λο λήψης αποφάσεων έχει σχεδόν εξαντλήσει την αποτελεσματικότητά του. Συνεπώς, σε δεύτερο χρόνο και, όταν θα υπάρξει μια καταλλαγή στον «πόλεμο», αναμένεται να γίνουν παραμετρικές παρεμβάσεις. Αυτός ο χρόνος, βεβαίως, δεν έχει
έρθει ακόμα και η κυβέρνηση, μέχρι να
υπάρξει ένα επαρκές τείχος εμβολιασμού, θα συνεχίσει να πορεύεται με γνώμονα τις εισηγήσεις των ειδικών, αν και
προοδευτικά, ίσως και από τον Μάιο και
με το βλέμμα και στο άνοιγμα του τουρισμού και της οικονομίας, η προσέγγιση
αναμένεται να είναι ευρύτερα διαφορετική. Έως τότε, πάντως, έχει διαμηνυθεί ότι
τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να είναι
φειδωλά στις δημόσιες παρεμβάσεις
τους, εξ ου και αρκετοί γιατροί έχουν σημαντικά περιορίσει τις εμφανίσεις τους
στα ΜΜΕ.

Όλο το παρασκήνιο
της σύγκρουσης
της κυβέρνησης με
τους λοιμωξιολόγους
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Περσινά, ξινά σταφύλια

Κυκλοφορεί μια φήμη για κάποιον πασίγνωστο πολιτικό ο οποίος, αν και παντρεμένος,
έχει παράνομη σχέση με καλλονή δημοσιογράφο και παρουσιάστρια δελτίων ειδήσεων.
Επειδή το έψαξα, σας λέω ότι είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Παλαιά ιστορία, που έχει
ξαναγραφτεί πολλές φορές. Η κοπέλα δεν
κατάφερε να κάνει καριέρα στην τηλεόραση
και τελικά την πήρε δίπλα του ως σύμβουλο.
Αληθές είναι, αλλά μπαγιάτικο… Τίποτα καινούργιο έχετε να μας πείτε;

Χρονικό

του

Χρόνου

OLITICAL

Άνω - κάτω
με τον Γιάννη…

Η είδηση πέρασε στα ψιλά. Σπείρα στα βόρεια προάστια δήλωνε ψευδώς «εξαφανισμένα» υπερπολυτελή αυτοκίνητα, για να
τσεπώνει τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις.
Στη συνέχεια τα έκοβαν σε ανταλλακτικά και
τα πουλούσαν στη μαύρη αγορά… Αρχηγός
της μπίζνας είναι ένας μπον βιβέρ των βορείων προαστίων. Αυτό που προξενεί εντύπωση είναι ότι στο κύκλωμα εμπλέκεται και
ένας γνωστός γιατρός, που υπήρξε και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας!
Πού τα βρίσκουν όλα αυτά τα μπουμπούκια;

OLITICANTIS

Ο αμετανόητος
κύριος Σημίτης

Τ

ρέχα γύρευε, κατά το κοινώς λεγόμενο.
Το κλίμα στο εσωτερικό της Ν.Δ. δεν είναι καθόλου καλό για τον Γιάννη… Κάποιοι, μάλιστα, λένε ότι ο άνθρωπος διέβη τον
Ρουβίκωνα, πέρασε, δηλαδή, στην άλλη
πλευρά. Μπορεί τα όσα ισχυρίστηκε σε δηλώσεις του στον αντιπολιτευτικό Τύπο να είναι αληθή. Μπορεί όντως, όπως είπε, να μπήκε στο υπουργείο και να κλώτσαγε πόρτες ο
παρουσιαστής… Αν και αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Γιάννης δεν τον κατονόμασε στη συνέντευξή του - απλώς τον φωτογράφισε…
Όπως μου λένε «γαλάζιοι» βουλευτές, το
πρόβλημα δεν είναι αυτά που είπε. Το πρόβλημα είναι το μέσον που επέλεξε - και ο νοών νοείτω. Θα μπορούσε να τα είχε πει όπου
αλλού ήθελε και δεν θα δημιουργείτο κανένα
ζήτημα. Ορισμένοι στη Ν.Δ. προσπάθησαν να
με πείσουν ότι το κακό που προκάλεσε δεν
είναι μεγάλο και πως απλώς έπεσε στην παγίδα της πολιτικής εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση. Διαφωνώ κάθετα. Δεν είναι κάνα παιδάκι χθεσινό…

Μαθαίνω ότι ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής είναι έξαλλος
με τον Κ. Σημίτη και τα αρθράκια του Σαββατοκύριακου που γράφει ο τελευταίος, για να
δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα επί των
εθνικών εγκλημάτων τα οποία έκαναν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στα Ελληνοτουρκικά.
Στενός συνομιλητής του Καραμανλή μού έλεγε επί λέξει: «Ο άνθρωπος είναι αμετανόητος, θρασύς και… αθεράπευτα κομπλεξικός
απέναντι στον Καραμανλή».

Σύντομα και συλλήψεις…

Για τη μεγάλη μάχη των «πουλέν» του Κώστα
και του Κυριάκου στα Νότια σας έγραψα στο
προηγούμενο φύλλο. Μια νέα μάχη μαθαίνω
πως γεννιέται στην Α’ Αθήνας. Εκεί θα πέσουνε
κορμιά μεταξύ γενεών! Ήδη σχηματίζονται
«ηλικιακές συμμαχίες», για να φύγουν από τη
μέση οι «παραδοσιακοί» βουλευτές της συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας.

Ο μπον βιβέρ και
ο γιατρός-πολιτευτής

P

Δασικοί χάρτες
και διόρθωση λαθών
Οριζόντιες παρεμβάσεις, που στόχο έχουν να διορθώσουν σφάλματα κατά την ανάρτηση των δασικών
χαρτών από τον νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
δρομολογούν Κυριάκος Μητσοτάκης και Κώστας
Σκρέκας. Υπό το βάρος ισχυρών αντιδράσεων ανά
την επικράτεια, η χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο
Μαξίμου στόχευε στην οριστικοποίηση των κυβερνητικών πρωτοβουλιών. Μολονότι η ανακοίνωση
του γενικού περιγράμματός τους πιθανώς να είναι
και θέμα ολίγων ωρών, αρμόδια στελέχη του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έσπευδαν να διευκρινίσουν ότι «όσοι έχουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας δεν έχουν λόγο να ανησυχούν».

Κρατήστε καλά την πληροφορία: Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε βραχιολάκια σε
δύο υπόπτους για την τραγωδία της Marfin.
Αξιωματούχοι του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εκτιμούν ότι ο νέος γύρος
ερευνών για τον εμπρησμό, που κόστισε τη
ζωή σε τρεις υπαλλήλους της τράπεζας, θα
οδηγήσει σε ταυτοποίηση των δραστών, με
τα στελέχη της Αστυνομίας να σημειώνουν
ότι «είμαστε ακόμα στην αρχή της προσπάθειας».

Δεν θα παραιτηθεί κανείς…
Μην ακούτε! Ο υπουργός που δήθεν θέλει να
παραιτηθεί από τα καθήκοντά του δεν είναι
ένας. Είναι δύο υπουργοί, που πλέον νιώθουν κάπως άβολα στο υπουργικό τους κοστούμι, αλλά δεν θα τολμήσουν να παραιτηθούν. Αυτό το γράφω και το υπογράφω.
Νιώθουν προφανώς «καπελωμένοι» από
άλλα πολιτικά κέντρα εκτός υπουργείων,
αλλά δεν πρόκειται ούτε να αφήσουν την
καρέκλα ούτε να προκαλέσουν τριγμούς
στην κυβερνητική συνοχή.
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Ο καλός στρατιώτης… Πέτσας
Σε άνθρωπο… ειδικών αποστολών εξελίσσεται ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Η ολιγόωρη επίσκεψή του προχθές, Κυριακή, στην Πάτρα εν μέσω οργίλων αντιδράσεων για το μη άνοιγμα του λιανεμπορίου, πολλώ δε
μάλλον όταν δεν βρέθηκε έτερο… πρόθυμο κυβερνητικό στέλεχος να επισκεφθεί αντιστοίχως τη Θεσσαλονίκη, δεν πέρασε απαρατήρητη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε μια περιφέρεια, μάλιστα, μάλλον αφιλόξενη πολιτικά για το κυβερνών κόμμα,
καθώς υπολείπεται του ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο βουλευτικών εκλογών, ενώ και σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης δήμαρχος Πατρέων
είναι το στέλεχος του ΚΚΕ Κώστας Πελετίδης. Έχοντας την εξουσιοδότηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον οποίο ήταν σε
ανοιχτή γραμμή από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής, ο κ. Πέτσας παρενέβη πυροσβεστικά, προλειαίνοντας, παράλληλα, το έδαφος για τις παρεμβάσεις οικονομικής στήριξης που ανακοινώθηκαν χθες το πρωί.

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Ο Σκρέκας και
ο EastMed
Με πρωτοβουλία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα
Σκρέκα εστάλη επιστολή υπέρ του
EastMed προς την Ευρωπαία επίτροπο Ενέργειας Kadri Simson.
Οκτώ κράτη της Νοτιοανατολικής
και της Κεντρικής Ευρώπης και της
Ανατολικής Μεσογείου, με πρωτοβουλία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα,
υπογραμμίζουν τη σημασία του
αγωγού φυσικού αερίου EastMed
για την περιφερειακή ενεργειακή
ασφάλεια και τη σταθερότητα της
ενεργειακής τους μετάβασης. «Για
πρώτη φορά και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ενεργειακής Κοινότητας εκφράζουν επισήμως και έναντι της Ε.Ε. τη στήριξή
τους για τον EastMed, εκτός από
όσα ήδη συνομολόγησαν τη διακυβερνητική συμφωνία για το έργο
που υπογράφηκε στο Ζάππειο τον
Ιανουάριο του 2020», επισημαίνει
σε ανακοίνωση το υπουργείο.

Ποιος θα «χτυπήσει» τη «Ναυτεμπορική»;

Ο υιός του δημάρχου…

Αύριο θα μάθουμε και τι θα απογίνει
με το ιδιοκτησιακό καθεστώς στη
«Ναυτεμπορική», καθώς έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η
διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης,
η οποία παρατάθηκε για λίγες ημέρες
εξαιτίας του αιτήματος που είχε καταθέσει η πλευρά των υφιστάμενων μετόχων, το οποίο σχετιζόταν με την αδυναμία πρόσβασης στα στοιχεία του πλειστηριασμού λόγω των μέτρων Covid-19. Ήδη έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον για τα μιντιακά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας πέντε επιχειρηματίες: ο
Θέμης Αλαφούζος («Καθημερινή»), ο Βαγγέλης Μαρινάκης (Alter Ego), ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος (DPG), ο Δημήτρης Μάρης (24Μedia) και ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Για να
ξέρετε, θα διενεργηθούν οι εξής διαφορετικοί διαγωνισμοί: Ο πρώτος αφορά στα ακίνητα
του ομίλου, ο δεύτερος στους τίτλους της ιστορικής εφημερίδας και των ιστοσελίδων της,
όπως επίσης και για το πιεστήριο. Ένας τρίτος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί για τη
θυγατρική Pestaola Media.

Μαθαίνω ότι γνωστός τοπάρχης, από τους
πολύ καλούς στην Ελλάδα, με έργο και μακρόχρονη πορεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
ετοιμάζεται να ρίξει στον πολιτικό στίβο τον
γιο του στις επόμενες εκλογές για τους ΟΤΑ.
Ο υιός έχει μια πολύ καλή καριέρα στον ιδιωτικό τομέα στο εξωτερικό, σε μεγάλη πολυεθνική για την ακρίβεια. Θα την αφήσει για να
έρθει στην Ελλάδα; Πάντως, ο μπαμπάς τον
θέλει εδώ…

LOCK

Μπογδάνος εναντίον ΠΟΥ

Ο

ργισμένος ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος με την αφίσα που δημοσίευσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προτρέποντας τους πιστούς κάθε θρησκείας να
παρακολουθήσουν μέσω Διαδικτύου τους θρησκευτικούς εορτασμούς,
προκειμένου να προστατευτούν από την πανδημία του κορονοϊού. Ο βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε «ρατσιστικό» το πόστερ, καταγγέλλοντας ότι, αντί
του σταυρού που είναι σύμβολο της Ορθοδοξίας, ο ΠΟΥ επέλεξε να συμπεριλάβει
στην αφίσα ένα πασχαλινό αυγό. «Ας ενημερωθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(WHO) ότι το πασχαλινό αυγό ΔΕΝ είναι θρησκευτικό σύμβολο - και σίγουρα όχι του
Χριστιανισμού. Το ρατσιστικό αυτό πόστερ, που απαλείφει το σύμβολο του Σταυρού,
προσβάλλει κάθε Χριστιανό στον πλανήτη. Ο ΠΟΥ οφείλει να απολογηθεί άμεσα»,
έγραψε ζητώντας εξηγήσεις από τους ιθύνοντες.

Αλλάξτε καλού κακού τα passwords
στους λογαριασμούς σας στο Facebook διότι τα προσωπικά δεδομένα
533 εκατ. χρηστών του «ανέβηκαν»
σε φόρουμ το οποίο χρησιμοποιούν
χάκερ και πλέον είναι διαθέσιμα σε
οποιονδήποτε έχει έστω και χαμηλού επιπέδου γνώσεις data. Ανάμεσα στους 533 εκατ. χρήστες που είδαν τα προσωπικά τους στοιχεία
αναρτημένα στο Ίντερνετ είναι και ο
ίδιος ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Το όνομα, η διεύθυνση, η οικογενειακή κατάσταση, η ημερομηνία γέννησης, το
Facebook ID και το κινητό τηλέφωνο του ιδρυτή του γίγαντα των social
media είναι ανάμεσα στα στοιχεία
που έπεσαν στα χέρια των χάκερ!
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Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ: ισχυρό δίδυμο ανάπτυξης

Τ

του

Βασίλη
Κορκίδη
Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ

ο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που παρουσιάστηκε αναλυτικά, αφού
ψηφιστεί από τη Βουλή, θα κατατεθεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέσα Απριλίου. Συγκεκριμένα, βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες
για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την απασχόληση - δεξιότητες - κοινωνική συνοχή, τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον μετασχηματισμό της οικονομίας. Στο σκέλος της πράσινης μετάβασης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κίνητρα για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας για κατοικίες,
επιχειρήσεις και το Δημόσιο, ηλεκτρικές διασυνδέσεις των ελληνικών νησιών και επενδύσεις ενεργειακής αποθήκευσης, εθνικό σχέδιο αναδάσωσης
και επενδύσεις στη βιοποικιλότητα. Στον τομέα της
ψηφιακής μετάβασης προβλέπονται υποδομές 5G,
υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια, ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών, ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα αναφορικά με Υγεία,
Παιδεία και Δικαιοσύνη. Περιγράφει τις υποδομές
και τις υπηρεσίες κεντρικού υπολογιστικού νέφους, την ψηφιακή διαλειτουργικότητα εντός της
Γενικής Κυβέρνησης και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συναλλασσόμενων - CRM - με τη Γενική
Κυβέρνηση. Επίσης, περιλαμβάνονται η πλήρης
ψηφιοποίηση των φορολογικών Αρχών, νέες έξυπνες μέθοδοι καταπολέμησης της φοροδιαφυγής,
όπως έλεγχοι με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης,
online παρακολούθηση της μεταφοράς αγαθών, ει-

σαγωγή διασυνδεδεμένων ταμειακών μηχανών και
POS, καθώς και η ηλεκτρονική τιμολόγηση για το
σύνολο του ιδιωτικού τομέα.
Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης προβλέπονται,
επίσης, μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διευκόλυνση του
επιχειρείν και υποστήριξη των επενδύσεων, ισχυρά
κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις σε πράσινο, ψηφιακό μετασχηματισμό ΜμΕ, «έξυπνες» βιομηχανικές επενδύσεις, εξωστρέφεια, καινοτομία/έρευνα
και ανάπτυξη αλλά και συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα σε νέα, μεγάλα έργα υποδομών.
Παράλληλα, εντάσσονται επενδύσεις στους τομείς
του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής ως κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης, προβλέπονται η μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας,
η μεταρρύθμιση ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης, μεγάλες επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού αλλά και επενδύσεις στην κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων, η υποβοήθηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για άτομα με αναπηρία και η διευκόλυνση της δημιουργίας μονάδων
φροντίδας παιδιών στις εγκαταστάσεις ιδιωτικών
εταιρειών. Περιλαμβάνονται και η μεταρρύθμιση
του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο
εκσυγχρονισμός νοσοκομείων και κέντρων Υγείας
και η εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης Ασθενειών.

Η δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για προσέλκυση επενδύσεων από τη διεθνή αλλά και εσωτερική
αγορά και η επίσπευση των μεταρρυθμίσεων του
ΕΣΠΑ 2021-2027, που θα χαλυβδώσουν το επιχειρείν και θα εκσυγχρονίσουν το κράτος, αποτελούν
το βασικό ισχυρό δίδυμο με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.
Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των κοινών
στόχων πρέπει να είναι τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα ώστε να μη χαθούν πολύτιμος χρόνος και ενδεχόμενα επενδυτικές ευκαιρίες. Η οικονομία της
χώρας έχει ανάγκη από δράσεις που θα την οδηγήσουν στη γρήγορη ανάκαμψη έπειτα από μια μακρά
περίοδο κρίσης αλλά και των επιπρόσθετων συνεπειών που συσσώρευσε η πανδημία. Επίσης, έχουμε ανάγκη από δράσεις που θα απαλλάξουν το οικονομικό γίγνεσθαι από στρεβλώσεις και ιδεοληψίες που λειτούργησαν ανασχετικά στην ανάπτυξη.
Η αξιοποίηση των συνολικά 57 δισ. ευρώ, εκ των
οποίων τα 32 δισ. από τον κοινοτικό μηχανισμό, τα
19 δισ. από επιχορηγήσεις και τα 6 δισ. με δανεισμό,
θα ενεργοποιήσουν 170 δράσεις, θα αυξήσουν 7
μονάδες το ΑΕΠ και θα δημιουργήσουν 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτό πράγματι αποτελεί σημαντική ευκαιρία για μια νέα μέρα στην ελληνική
οικονομία, που μέχρι το 2026 το ΕΣΠΑ και το Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης θα συμβαδίζουν και μπορούν
να ξεκινήσουν την «οικονομική επανάσταση του
2021» στη χώρα μας.

Το θέμα του χρέους παραμένει

Ε

ίναι εξαιρετικά παράδοξο να ανοίγει η συζήτηση για τη διαγραφή του χρέους σε όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες, επιδιώκοντας τη μερική
διαγραφή, και στην Ελλάδα, όπου το χρέος υπερβαίνει το 210% του ΑΕΠ, όχι μόνο να μην πραγματοποιείται καμία συζήτηση, αλλά και να εκφράζεται αισιοδοξία για τη βιωσιμότητά του.
Πολλοί αναλυτές και δημοσιογράφοι μάς προτρέπουν να μην ασχολούμαστε με το θέμα του χρέους, διότι το πρόβλημα έχει λυθεί, μια και η Ελληνική Δημοκρατία δανείζεται με εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια.
Ωστόσο, φαίνεται να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η Ελληνική Δημοκρατία δανείζεται στο πλαίσιο της ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ (Pandemic Emergency Purchase Programme). Σύμφωνα με αυτό, τα ομόλογα
που εκδίδει η Ελληνική Δημοκρατία για την κάλυψη του
προγράμματος δανεισμού της αγοράζονται από χρηματοοικονομικούς φορείς στην τιμή, π.χ., του 100% της
ονομαστικής τους αξίας και την επόμενη στιγμή πωλούνται στην ΕΚΤ σε υψηλότερη τιμή, π.χ., 102%. Δηλαδή, αποφέρουν στους αγοραστές ένα ποσοστό κέρδους
2% για μία μέρα. Έχει σημασία και πρέπει να επισημανθεί ότι αυτές οι εκδόσεις είναι συγκεκριμένες και δεν
μπορούν να επεκταθούν πέραν ενός προκαθορισμένου
ποσοτικού και χρονικού πλαισίου. Η ΕΚΤ έχει καθορίσει ένα σχετικά μικρό μέρος του συνολικού προγράμ-

ματος για την Ελλάδα και δεν μπορούν να ξεπεραστούν
αυτά τα όρια. Γίνεται αντιληπτό ότι το πρόγραμμα της
ποσοτικής χαλάρωσης δεν μπορεί να συνεχιστεί και
στην περίπτωση που η Ελληνική Δημοκρατία δανειστεί
εκτός προγράμματος, τα επιτόκια και οι αποδόσεις που
θα πετύχαινε θα ήταν υπερπολλαπλάσια.
Η πραγματικότητα είναι ότι το χρέος παραμένει μη
βιώσιμο τόσο ως ποσό σε σχέση με το ΑΕΠ όσο και ως
προς τις δυνατότητες του προϋπολογισμού να εξυπηρετεί τα τοκοχρεολύσιά του. Αν σε αυτά προσθέσουμε
και τα δημοσιονομικά ελλείμματα, τότε έχουμε ένα
εκρηκτικό αποτέλεσμα.
Όλα τα παραπάνω γίνονται αντιληπτά αν διαβάσει κανείς προσεκτικά την έκθεση με τίτλο «Debt Sustainability Monitor» της Ε.Ε. (Φεβρουάριος 2021), όπου αναλύεται η βιωσιμότητα του χρέους όλων των χωρών-μελών της ΟΝΕ. Για την Ελλάδα, όπου γίνεται ιδιαίτερη
αναφορά (και εξαιρείται από τη συνολική προσέγγιση),
επισημαίνονται τα ακόλουθα:
• Το 2060 το χρέος θα επανέλθει στα επίπεδα του 2019.
• Η τρέχουσα εξυπηρέτηση του χρέους (τοκοχρεολύσια) και ειδικά μέχρι το 2030 θα κυμανθεί μεταξύ 15%19% του ΑΕΠ. Για να κατανοήσουμε τι σημαίνει το ποσοστό 19%, αν το ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια κινείται στην περιοχή των 170 δισ., τότε το συνολικό ποσό των τοκοχρεολυσίων θα ανέρχεται στα 32,3 δισ. ευρώ. Πρέπει να
σημειωθεί ότι τα φορολογικά έσοδα θα είναι 47 δισ. για

το 2021.
• Διαπιστώνονται στην έκθεση ισχυρές πιθανότητες το
χρέος να συνεχίσει να αυξάνεται ακόμα και μετά το
2025.
• Το ταμειακό μαξιλάρι τον Σεπτέμβριο του 2020 ανερχόταν στα 19,6 δισ., από τα οποία τα 15,7 δισ. ελέγχονται από
τον EMS και αφορούν στην εξυπηρέτηση του χρέους .
Έχει ενδιαφέρον ότι ακόμα και αυτή η επιφυλακτικότητα της έκθεσης της Ε.Ε. βασίζεται σε υπεραισιόδοξες
προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι:
• Η ανάπτυξη θα ανέλθει το 2021 στο 5,5% και θα συνεχίσει με 3,5% το 2022.
• Το δημοσιονομικό έλλειμμα θα ανέλθει στο 3,5% για το
2020 και το 2021.
• Η αναχρηματοδότηση του χρέους για τα επόμενα δέκα
χρόνια θα πραγματοποιείται με ευκολία, διότι τα επιτόκια
θα συνεχίσουν να κινούνται στην περιοχή του μηδενός.
Προτού περάσουν λίγες μέρες από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, η οικονομική πραγματικότητα και οι
προβλέψεις ακυρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Μετά την παράθεση των παραπάνω επιχειρημάτων, ειλικρινά δεν μπορώ να κατανοήσω από πού αντλείται η
αισιοδοξία για τη βιωσιμότητα του χρέους και γιατί η
Ελλάδα δεν συντάσσεται με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ιταλία) που διεκδικούν την απαλοιφή του
χρέους.

του

Διονύσιου
Χιόνη
Καθηγητής
Οικονομικών
ΔΠΘ, Τμήμα
Οικονομικών
Επιστημών
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Οι φρεγάτες και η μη ρεαλιστική πρόταση στην
επιστολή των 55 για ρήτρα αμυντικής συνδρομής

Δ

του

Στέλιου
Φενέκου
Υποναύαρχος
του Πολεμικού
Ναυτικού ε.α.

ημοσιεύτηκε στην «Καθημερινή» επιστολή 55
σημαντικών προσωπικοτήτων του δημόσιου βίου για την αγορά των φρεγατών του Πολεμικού
Ναυτικού με ρήτρα αμυντικής συνδρομής από τη χώρα
που θα μας τις προμηθεύσει (με λίγα λόγια, να μας υποστηρίξει πολεμικά σε περίπτωση που εμπλακούμε σε
πόλεμο με την Τουρκία).
Η σκέψη είναι φιλόδοξη, όμως ελάχιστα ρεαλιστική
και ακόμα δυσκολότερο να εφαρμοστεί (η προσέγγιση
είναι εξόχως ελληνοκεντρική). Ζητείται από την κυβέρνηση να δημιουργήσει μια διμερή αμυντική συμμαχία,
στην ουσία εκτός του πλαισίου της E.E. και της αμυντικής
συμμαχίας του ΝΑΤΟ (αυτό δηλώνει η συμπληρωματικότητα που επικαλείται η επιστολή).
Γιατί αν και αναφέρουν ότι θα ήταν ευχής έργον να γίνει μια τέτοια συμμαχία με χώρα που να ανήκει στο ΝΑΤΟ και ακόμα καλύτερα και στην Ε.Ε. (αναφέρεται συγκεκριμένα στη Γαλλία), εντούτοις δηλώνουν έμμεσα ότι η
οιαδήποτε ρήτρα αμυντικής συνδρομής θα κινείται
εκτός των δύο οργανισμών (αφού τη χαρακτηρίζουν ως
συμπληρωματική).
Αυτό είναι αδύνατον να επιτευχθεί, γιατί τότε θα δημιουργούνταν ρωγμή στο σύστημα λήψεως αποφάσεων
του ΝΑΤΟ αλλά και της Ε.Ε. Όπως εξηγώ στη συνέχεια, η
οιαδήποτε δυνατότητα αμυντικής συνεργασίας και συνδρομής μεταξύ δύο χωρών-μελών του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.
εκτός του πλαισίου και των δύο οργανισμών μπορεί να
είναι μόνο ήπιας μορφής (στο επίπεδο της ανταλλαγής
αμυντικής τεχνολογίας, συμπαραγωγών, οπλικών συστημάτων, πληροφοριών - δορυφορικής κατόπτευσης διαμεσολάβησης κ.λπ).
Και επ’ ουδενί θα μπορούσε να υπάρξει επίσημη και
δημοσιευμένη ρήτρα για αμυντική συνδρομή (δέσμευση, δηλαδή, ακόμα και για πολεμική συνδρομή σε περίπτωση πολεμικής εμπλοκής της χώρας μας με την Τουρκία). Ανάλογοι είναι και οι περιορισμοί υπογραφής τέτοι-

Κάθε Τρίτη

ας ρήτρας με χώρα της Ε.Ε. που να ανήκει και στο ΝΑΤΟ.
Και αυτό γιατί όχι μόνο θα αντιδράσει το ΝΑΤΟ, που δεν
θα ήθελε δύο μέλη του να συμμαχήσουν με ρήτρα αμυντικής συνδρομής εναντίον τρίτου μέλους (Τουρκία), αλλά
και η Ε.Ε. δεν θα ήθελε να τεθεί υπό αμφισβήτηση η λειτουργική σχέση ΝΑΤΟ - Ε.Ε. σε μια τέτοια περίπτωση.
Η μόνη δυνατότητα αμυντικής συνεργασίας (επαναλαμβάνω, αμυντικής συνεργασίας και όχι συμμαχίας)
για δημιουργία αμυντικής δυνατότητας καταγεγραμμένης είναι εντός του πλαισίου της Ε.Ε. (ώστε να μη δημιουργούνται τα ζητήματα που προανέφερα στο ΝΑΤΟ και
στην Ε.Ε.) και αυτή είναι η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία ως αμυντική δυνατότητα με την επίκληση και των άρθρων 42 και 46 του καταστατικού της Ε.Ε. και ενταγμένη
στη στρατηγική για την άμυνα και την ασφάλεια της Ε.Ε.
(PESCO και CARD).
Η συζήτηση για ρήτρα αμυντικής συνδρομής ξεκίνησε
αρχικά από τον πρώην πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, ο οποίος
στις 17 Απριλίου 2018 με παρέμβασή του στην Ολομέλεια
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο ζήτησε από τον Μακρόν τη σύναψη Συμφώνου Αμυντικής Συνεργασίας με ρήτρα στρατιωτικής συνδρομής μεταξύ
Γαλλίας και Ελλάδας (με αφορμή τις δηλώσεις Μακρόν
για ευρωπαϊκό χώρο κυριαρχίας), που θα εγγυάται και
στρατιωτικά τα ελληνικά σύνορα σε περίπτωση τουρκικής επίθεσης.
Όμως, ο Μακρόν ποτέ δεν μίλησε για αμυντική συμφωνία με ρήτρα αμυντικής συνδρομής έξω από το πλαίσιο της Ε.Ε., αλλά πάντα μιλούσε για αμυντική συνεργασία προς επαύξηση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ε.Ε.
και για την υποχρέωση των ισχυρότερων χωρών της Ε.Ε.
να συνδράμουν τις ασθενέστερες στην προστασία της
κυριαρχίας τους και των κυριαρχικών δικαιωμάτων τους
ως ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου.
Η συμφωνία της Γαλλίας με τη Γερμανία στο Άαχεν είναι ένας καλός οδηγός για τον τρόπο που θα μπορούσε

να γίνει μια τέτοια συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων χωρών της Ε.Ε. εντός του πλαισίου αμυντικών δυνατοτήτων της Ε.Ε. Και, μάλιστα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και η δυνατότητα χρηματοδότησης για τις υποδομές
της αμυντικής συνεργασίας από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό «Athena».
Φυσικά και θα υπάρχουν εύλογοι περιορισμοί όσον
αφορά στην άμεση συγκρουσιακή - πολεμική εμπλοκή.
Ο βασικός σκοπός, όμως, είναι να λειτουργεί κυρίως
αποτρεπτικά. Υποστήριξη σε πολιτικό και διπλωματικό
επίπεδο και στο αμυντικό να εξασφαλίζει σταθερή ροή
αμυντικής συνεργασίας σε μέσα και υποδομές, καθώς
και σε εκπαίδευση, πληροφορίες, δορυφορική κάλυψη
και συνολική αναβάθμιση επιχειρησιακών δυνατοτήτων.
Πέραν τούτων, θα έχουμε μια ισχυρή πολιτική υποστήριξη από τη Γαλλία, όχι μόνο εντός της Ε.Ε. και του
ΝΑΤΟ, αλλά και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό μας προτείνει η Γαλλία ξεκάθαρα εδώ και μήνες, αυτό
προσπαθεί με την ηγεσία της να προωθήσει στον μεσογειακό διάλογο των 7, που ξεκίνησε και δεν την υποστηρίξαμε, την αμυντική συνεργασία για την αμυντική θωράκιση της Ε.Ε. και προστασία των συμφερόντων της
Ε.Ε. και των χωρών της στην Ανατολική Μεσόγειο ως
ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο.
ΥΓ.: Η Ελλάδα και τα ΗΑΕ έχουν υπογράψει αμυντική
συμφωνία με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής
«σε περίπτωση που απειληθεί η εδαφική ανεξαρτησία
κάποιας από τις δύο χώρες». Όμως, τα ΗΑΕ δεν είναι μέλος ούτε του ΝΑΤΟ ούτε της Ε.Ε. Μετά το τέλος του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου και με την ίδρυση του ΝΑΤΟ ως
οργανισμού συλλογικής ασφάλειας, η πρακτική των διμερών αμυντικών συμφώνων με ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής εγκαταλείφθηκε ως πρακτική μεταξύ
των κρατών της Ευρώπης, δεδομένου ότι υπάρχουν το
άρθρο 5 του καταστατικού του ΝΑΤΟ και τα άρθρα 42 και
46 της Συνθήκης για την Ε.Ε.

Tιπ πολιτικής επικοινωνίας

1. Στην πολιτική ζωή του τόπου μας ο πήχης είναι χαμηλά.
Δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι είσαι καλύτερος από
τους προηγούμενους, αρκεί να είσαι δίπλα στους πολίτες, να τους καταλαβαίνεις, να τους νιώθεις και να τους
ζεις.
2. «Προμηθείς και όχι επιμηθείς» πολιτικούς επιτάσσει η
κοινή λογική σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής ζωής,
αλλά ποιος την ακολουθεί;
3. Σε μια περίοδο που το αύριο των πολιτών είναι άγνωστο,
έχουν κάποιο νόημα οι συνεχείς δημοσκοπήσεις της
κοινής γνώμης. Το τελευταίο πράγμα που τους ενδιαφέρει είναι η πρόθεση ψήφου τους στις επόμενες εκλογές.
4. Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα πολλαπλασιάζονται τα κόμματα-σαλούν. Απλώς σπρώχνεις την πόρτα
και μπαίνεις!
5.Στο παρελθόν επιστρέφουν όσοι δεν έχουν να πουν τίποτα για το μέλλον. Βολικό άλλοθι για πολλά από τα πολιτικά κόμματα.

6. Είναι γνωστό ότι τα κλικ στις αναρτήσεις δεν ψηφίζουν!
Όμως, όταν κάνει κλικ ένας πολίτης σε μια ανάρτηση,
αυτό είναι ενδεικτικό των προθέσεών του. Στηριχτείτε
πάνω του!
7. «Ακεραιότητα», «εμπιστοσύνη» και «αξιοπιστία» είναι οι
λέξεις-κλειδιά για να κερδίσει ένας πολιτικός την εκτίμηση του πολίτη. Όσοι πορεύονται την οδό της υπευθυνότητας και σοβαρότητας προηγούνται στις επιλογές
των πολιτών.
8. Αν καταφέρετε να ψυχολογήσετε και να απαντήσετε στα
προβλήματα των «αόρατων» πολιτών, όσων, δηλαδή,
βρίσκονται στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων στο «Δεν
ξέρω - Δεν απαντώ» και στην «αδιευκρίνιστη» ψήφο, τότε έχετε κερδίσει όχι μόνο την πρωτιά στις εκλογές, αλλά και την αυτοδυναμία!
9.Πολλές φορές ένα πολιτικό περιεχόμενο, μια είδηση,
ένα σχόλιο που γίνεται viral, όπως λέγεται, εξαπλώνεται με τον ίδιο τρόπο που εξαπλώνεται και ένας

ιός. Στο πι και φι, που έλεγε παλαιότερα και μια διαφήμιση.
10. Απόκληροι της ψηφιακής εποχής θεωρούνται αρκετοί
πολιτικοί περασμένης γενιάς, θεωρώντας ότι ο κόσμος
των social media μοιάζει άκρως σουρεαλιστικός, σε
αντίθεση με τους νέους πολιτικούς που έχουν πάθει μια
νέα μορφή ψηφιακού μιθριδατισμού!
11. Στη σύγχρονη πολιτικοοικονομική πορεία οι περισσότεροι βλέπουν το «παρελθόν» μέσα σε κάδρα και λίγοι
το μέλλον μέσα από τον καθρέπτη με την ένδειξη «παρόν»!
12. Ο έξυπνος πολιτικός τηρεί πάντα τη λατινική παροιμία
«verba volent, scripta manent», δηλαδή «τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν». Ποτέ δεν στέλνει επιστολές,
μόνο συλλυπητήριες και ευχετήριες!
13. Ο έξυπνος πολιτικός μοιάζει με τον μπακάλη. Και οι
δύο ζυγίζουν τα πάντα!

του

Θανάση
Παπαμιχαήλ
Επικοινωνιολόγος

P
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Πολλά χρήματα

Οι 29 πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ορεστιάδας αποφάσισαν
να συνεισφέρουν οικονομικά για την ανέγερση εκκλησίας δίπλα στο ΚΥΤ Φυλακίου στον Έβρο. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία των προέδρων και η απόφαση να στηρίξουν καταβάλλοντας τα χρήματα έγινε μετά τη δωρεά χωραφιού έξι στρεμμάτων από κάτοικο της περιοχής. Διαμορφώνεται περίεργο σκηνικό.

Μέσα σε ελάχιστο διάστημα ο Γιώργος Περιστέρης, ο βασικός μέτοχος
και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συγκέντρωσε 128 εκατ. και
πλέον κατέχει ποσοστό
πάνω από το 27% των μετοχών του ομίλου. Κατείχε 16,57 εκατ. μετοχές ή
περίπου 16% και πλέον
ελέγχει το 27,16% της ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ. Σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις.

Βιβλίο με νόημα από τον πρώην Πρόεδρο

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Το αίτημα
διαγραφής χρεών

I

λιγγο προκαλούν τα στοιχεία για το ιδιωτικό
και δημόσιο χρέος, που έρχεται στο προσκή-

νιο με αφορμή την πανδημική κρίση και αθροιστικά ξεπερνά τα 584 δισ. ευρώ, κινούμενο τρεισήμισι φορές πάνω από το ελληνικό ΑΕΠ (168
δισ. ευρώ). Με βάση την ακτινογραφία του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή, το ιδιωτικό
χρέος διαρθρώνεται ως εξής: Από το προηγούμενο ποσό τα 243 δισ. ευρώ είναι «κόκκινες»
οφειλές ιδιωτών προς την Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις,
108,1 δισ. ευρώ αφορούν σε οφειλές στην Εφορία, 58,1 δισ. ευρώ σε δάνεια προς στις τράπεζες, 38,9 δισ. ευρώ στις εγχώριες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις
και 37,5 δισ. ευρώ σε εισφορές και τέλη προς τα
ασφαλιστικά ταμεία.
Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης αυξήθηκε
περίπου κατά 10,5 δισ., φτάνοντας τα 341 δισ.
ευρώ (205% του ΑΕΠ) τον Δεκέμβριο του 2020,
ενώ το Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή
χτύπησε καμπανάκι, καθώς η εξυπηρέτησή του
θα ασκήσει πιέσεις στον κρατικό προϋπολογι-

Κ

υκλοφόρησε από τις Eκδόσεις Gutenberg το
νέο βιβλίο του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας και επίτιμου καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Προκόπη Παυλοπούλου με τίτλο «Το
“μετέωρο βήμα” της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας». Πρόκειται για σύγγραμμα, το οποίο διαιρείται
σε δύο μέρη.
Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στην πορεία
«γέννησης» της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας
ως συστήματος πολιτειακής οργάνωσης που εγγυά-

ται την ελευθερία και, μέσω αυτής, την άσκηση των
θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στα φαινόμενα που φέρουν στο φως την «παρακμιακή» πορεία
της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας στις μέρες μας
και στους αντίστοιχους κινδύνους, τους οποίους αντιμετωπίζει αυτή η δημοκρατία, όχι μόνο από την
κρατική αυθαιρεσία, αλλά και από φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών με τεράστια οικονομική -και όχι
μόνο- ισχύ.

σμό, ιδιαίτερα αφού αρθούν τα έκτακτα μέτρα
μαζικών αγορών κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ.
Το αποτύπωμα θα είναι βαθύ στο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης και από την πανδημία, μια και
προβλέπεται να αυξηθεί από 180,5% του ΑΕΠ το
2019 σε πάνω από 208% του ΑΕΠ το 2020. Ωστόσο,
καθώς τα έκτακτα μέτρα που σχετίζονται με την
πανδημία αναμένεται να είναι προσωρινά και η
οικονομία να αρχίσει να ανακάμπτει το 2021, ο

Λόγια με σημασία;

«Θα ήθελα να εκφράσω προς την Πολιτεία
την εξής προτροπή: Εμπιστευτείτε την Εκκλησία. Εμπιστευτείτε μας. Δώστε μας μια
σπίθα και θα κάνουμε φωτιά που θα ζεστάνει
τον κόσμο. Δώστε μας μια σταγόνα και θα γίνει δροσιά για τους ανθρώπους και την κοινωνία», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος. Πάντα τα
λόγια του επικεφαλής της Ελλαδικής Εκκλησίας έχουν τη σημασία τους.

λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αναμέ-

Πείραμα
Η Σοφία Σακοράφα έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να
ασκήσει παράλληλα τα καθήκοντά της ως προέδρου του ΣΕΓΑΣ
και ως αντιπροέδρου της Βουλής,
καθώς δεν παραιτείται από βουλευτής. Ως εκ τούτου, μένει
να φανεί πώς η ίδια θα συνεργαστεί με τον πολιτικό της αντίπαλο Λευτέρη Αυγενάκη μετά την «άλωση» του ΣΕΓΑΣ.

νεται να ακολουθήσει μια πτωτική τάση από το
2021.
Τα παραπάνω νούμερα καθιστούν επιτακτική την
ανάγκη για το αίτημα καθολικής διαγραφής ενός
ποσοστού χρεών. Με την υπάρχουσα κατάσταση
επανεκκίνηση δύσκολα θα γίνει.
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Στα… άρματα και για τον Φουρθιώτη ο ΣΥΡΙΖΑ!
Τους αντιπολιτευτικούς τόνους, την ώρα που στο εσωτερικό καλά κρατεί ο «πόλεμος», επιχειρεί να σηκώσει ο
Αλ. Τσίπρας, με αφορμή την υπόθεση της Τράπεζας Πειραιώς. Χθες, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε τηλεδιάσκεψη με μέλη του Γενικού Συμβουλίου
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατά τη
διάρκεια της οποίας έκανε λόγο για μεγάλες απώλειες για
το ελληνικό Δημόσιο.
Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προκύπτει μεγάλη ανησυχία με τις εξελίξεις για την Τράπεζα Πειραιώς.
«Έχω και έχουμε, ως κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα τεσσεράμισι δύσκολα χρόνια, πλήρη εικόνα των δυσκολιών,
των αδυναμιών και της ανάγκης να διατηρηθεί η ευστάθεια
του τραπεζικού συστήματος. Από την άλλη, έχουμε και την

πλήρη εικόνα των μεγάλων πληγών για τους Έλληνες φορολογουμένους και για το ελληνικό Δημόσιο», τόνισε. Και
μίλησε για αρνητικό αιφνιδιασμό όσον αφορά στη στάση
του ΤΧΣ στις πρόσφατες εξελίξεις της Τράπεζας Πειραιώς.
«Είχαμε την αίσθηση ότι δεν θα συνέβαινε, διότι υπήρχαν
κεφαλαιακή επάρκεια και δυνατότητα αποπληρωμής αυτού του ομολογιακού δανείου από την Τράπεζα Πειραιώς
στο ελληνικό Δημόσιο. Η δόση, όμως, δεν πληρώθηκε για
δεύτερη φορά και, με βάση τη δέσμευση που υπήρχε στην
εν λόγω συμφωνία, μετατράπηκαν σε μετοχές για το ΤΧΣ.
Το ΤΧΣ αύξησε τη συμμετοχή του στην Πειραιώς από το 26%
στο 61,3%, γράφοντας ζημίες σχεδόν 1,5 δισ.».
Την ίδια ώρα, στην Κουμουνδούρου προσπαθούν να…
συντηρήσουν στην επικαιρότητα την υπόθεση με τον

Μένιο Φουρθιώτη, εκτιμώντας ότι μπορούν να την παρουσιάσουν σαν δήθεν… σκάνδαλο.
«Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να σιωπά», τόνιζαν χαρακτηριστικά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ 46 βουλευτές του κόμματος κατέθεσαν ερώτηση (!) στη Βουλή, τονίζοντας μεταξύ
άλλων: «Δεν μπορεί, όμως, να συνεχίσουν να σιωπούν,
όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. καταγγέλλει επιθέσεις στο γραφείο του με μπράβους, απειλές
κατά υπουργού και απάτη εκατοντάδων χιλιάδων σε βάρος του Δημοσίου και όταν μάλιστα ο πρώην υπουργός
καταγγέλλει ότι ο συγκεκριμένος παρουσιαστής προανήγγειλε την αποπομπή του από την κυβέρνηση και λίγες μέρες μετά αυτό συνέβη».
Αλέξανδρος Διαμάντης

Ποιοι θα κρίνουν
το... μέλλον
του Νίκου Παππά

Τ

ις μηχανές μπροστά βάζει αύριο
η Προανακριτική Επιτροπή που
έχει συσταθεί για να διερευνήσει
τις πράξεις του πρώην υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκου Παππά, στην
υπόθεση για τις τηλεοπτικές άδειες.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που
δημοσιεύτηκε στην Κοινοβουλευτική
Διαφάνεια, στις 10 το πρωί θα διεξαχθεί η
πρώτη συνεδρίαση, κατά την οποία θα
πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες (ανάδειξη προεδρείου), ενώ πιθανότατα θα ξεκινήσουν οι πρώτες προσπάθειες για την
κατάρτιση του καταλόγου των μαρτύρων.
Από την πλευρά της, η Νέα Δημοκρατία
διαμηνύει ότι η πλειοψηφία παραμένει
ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρόταση από
πλευράς αντιπολίτευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο μάρτυρας θα έχει σχέση με
τη συγκεκριμένη υπόθεση. Από τους
πρώτους, βέβαια, που θα περάσουν το κατώφλι της Βουλής θα είναι ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας, από τις αποκαλύψεις του οποίου συντάχθηκε η δικογραφία, η οποία «κίνησε» τη διαδικασία
της συγκρότησης της επιτροπής.
Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένη την
απουσία εκπροσώπων του ΜέΡΑ25, συνολικά θα απαρτίζεται από 18 μέλη, τα
οποία έχουν ως εξής:

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

• Από τη Νέα Δημοκρατία: Κελέτσης
Σταύρος, Μάνη - Παπαδημητρίου Άννα,
Μαρκόπουλος Δημήτριος, Μπαρτζώκας
Αναστάσιος, Νικολακόπουλος Ανδρέας,
Παπακώστα - Παλιούρα Αικατερίνη,
Πλεύρης Αθανάσιος, Τσαβδαρίδης Λάζαρος, Τσιγκρής Άγγελος, Χιονίδης Σάββας.
• Από τον Συνασπισμό Ριζοσπαστικής
Αριστεράς: Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος, Πολάκης Παύλος, Τζάκρη Θεοδώρα, Τζανακόπουλος Δημήτριος, Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης.
• Από το Κίνημα Αλλαγής: Κεγκέρογλου
Βασίλειος.
• Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας:
Καραθανασόπουλος Νικόλαος.
• Από την Ελληνική Λύση: Βιλιάρδος Βασίλειος.
Υπενθυμίζεται πως το αίτημα για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής είχαν
καταθέσει «γαλάζιοι» βουλευτές, οι οποίοι
ζητούν τη διερεύνηση αδικημάτων που τυχόν έχουν τελεσθεί από τον πρώην υπουρ-

γό για: Δωροληψία πολιτικού αξιωματούχου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση
(αρ. 159 ΠΚ) και Παράβαση Καθήκοντος
κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση (ΠΚ
259). Την προηγούμενη Τρίτη, στην Ολομέλεια υπερψήφισαν την πρόταση 187 βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία, το Κίνημα
Αλλαγής και την Ελληνική Λύση, κατά τάχθηκαν 85 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, «παρών»
είπαν 16 βουλευτές (15 έχει το ΚΚΕ), ενώ
είχε αποχωρήσει το ΜέΡΑ 25.

Τις μηχανές μπροστά βάζει
αύριο η Προανακριτική
Επιτροπή που έχει συσταθεί
για να διερευνήσει τις πράξεις
του πρώην υπουργού
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Εισαγγελέας για τις δηλώσεις Κοντονή περί της μετατροπής της δωροδοκίας σε πλημμέλημα
Νέες εξελίξεις σηματοδοτεί η απόφαση της Εισαγγελίας
Εφετών Αθηνών να ανασύρει από το αρχείο τη δικογραφία
που είχε σχηματιστεί, με αφορμή δηλώσεις του πρώην
υπουργού Δικαιοσύνης Σταύρου Κοντονή, αναφορικά με τη
μετατροπή του αδικήματος της δωροδοκίας από κακούργημα σε πλημμέλημα, με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, ο οποίος ψηφίστηκε επί των ημερών της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝ.ΕΛ.
Συγκεκριμένα, ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών θα κληθεί να καταθέσει τις επόμενες ημέρες ο πρώην υπουργός κ.
Κοντονής, σχετικά με όσα έχει δηλώσει περί «δόλιας επίσπευσης» της επικύρωσης του Ποινικού Κώδικα τον Ιούνιο
του 2019 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να ωφεληθούν
κάποιοι από τη μετατροπή του αδικήματος της δωροδοκίας
από κακούργημα σε πλημμέλημα.

Η Εισαγγελία Εφετών ανασύρει από το
αρχείο τη δικογραφία και έτσι ξεκινά νέα
έρευνα, με αντικείμενο τις δηλώσεις του
πρώην υπουργού. Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης είχε ισχυριστεί ότι δολίως από
την πλευρά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επισπεύσθηκε η επικύρωση του νέου Ποινικού Κώδικα, ώστε να ωφεληθούν συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι από τη μετατροπή της δωροδοκίας σε πλημμέλημα.
Έτσι, ο κ. Κοντονής θα βρεθεί άμεσα ενώπιον του εισαγγελέα, ώστε ως πρώτος
μάρτυρας να δώσει στοιχεία για όσα έχει
υποστηρίξει, ανοίγοντας τον κύκλο της νέας διερεύνησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη έρευνα που είχε γίνει με

αφορμή τις επίμαχες δηλώσεις του
πρώην υπουργού είχε τεθεί στο αρχείο,
καθώς δεν είχε προκύψει εύρημα ποινικά αξιοποιήσιμο - αρχειοθέτηση στην
οποία είχε συναινέσει και ο αρμόδιος εισαγγελέας Εφετών. Ο κ. Κοντονής δεν είχε κληθεί να καταθέσει σε εκείνη τη φάση.
Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο ύστερα από νέες δηλώσεις του κ. Κοντονή, ο
οποίος προ ολίγων ημερών σε τηλεοπτική εκπομπή επανήλθε στο θέμα, αναφέροντας πως για τη μετατροπή του ποινικού χαρακτηρισμού της δωροδοκίας «άλλαξε δολίως διάταξη κειμένου».

Η Φώφη σε... ρόλο
Πουαρό για όσους
την υπονομεύουν!
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Διά χειρός

προ ημερήσιας συζήτησης στη Βουλή για
την πανδημία, καθώς, όπως σχολίαζαν σε
πηγαδάκια, «βγήκε περισσότερο κερδισμένος ο Μητσοτάκης». Από την άλλη πλευρά,
θεωρούν ότι με τον επικοινωνιακό αποκλεισμό που επιχειρούν να επιβάλουν στο
ΚΙΝ.ΑΛ., η έκφραση από το βήμα της Βουλής αποτελεί μονόδρομο. «Γκρίνια» εκφράζεται από μεσαία στελέχη και για τη διάσταση που λαμβάνουν οι εσωκομματικές κόντρες. Θεωρούν πως αυτή την περίοδο συζητήσεις για την «καρέκλα» προκαλούν τουλάχιστον δυσφορία στους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, δεν αναμένονται θεαματικές αλλαγές στην επικοινωνιακή πολιτική. Η Φώφη Γεννηματά θα αποτελεί την αιχμή του δόρατος, σηκώνοντας όλο το βάρος της πολιτικής εκπροσώπησης του κόμματος. Παράλληλα, θα γίνει προσπάθεια να ενταθεί η παρουσία του ΚΙΝ.ΑΛ. στα ΜΜΕ και με την εκπροσώπηση νέων στελεχών, τα οποία θα
στέλνουν μηνύματα ανανέωσης ιδεών και
προσώπων. Επίσης, θα συνεχιστούν οι ψηφιακές περιοδείες έως ότου φανεί φως στο
τούνελ της πανδημίας, που θα επιτρέψει την
ουσιαστική επικοινωνία με τους πολίτες.

Δημήτρη Ζαννίδη

Ν

α ξορκίσουν την εσωστρέφεια
που αρχίζει και πάλι να... πλανάται επιχειρούν στο Κίνημα Αλλαγής μετά τα «κατευθυνόμενα χτυπήματα», όπως λένε, που δέχονται το τελευταίο διάστημα. Η εκτίμηση που υπάρχει στη
Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι αυτό συμβαίνει
επειδή κάποιοι κύκλοι επιχειρούν να υπονομεύσουν την πορεία του Κινήματος, με
στόχο είτε να συρθεί σε μια πολιτική διαπραγμάτευση, αν και εφόσον χρειαστεί, είτε
να επιτευχθεί «πολιτική λεηλασία». Μάλιστα, στελέχη με μεγάλη πολιτική εμπειρία
θεωρούν ότι τα κέντρα εκπόρευσης αυτών
των πολιτικών χτυπημάτων είναι τουλάχιστον τρία και από διαφορετικές πολιτικές
μήτρες. Ωστόσο, τη δεδομένη περίοδο
έχουν επιλέξει να μην κατονομάζουν αυτά
τα κέντρα και να απαντούν με σκληρές ανακοινώσεις που φωτογραφίζουν «Κασσάνδρες» και «ολιγόπιστους». Σύμφωνα, όμως,
με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα, αν
συνεχιστούν αυτές οι επιθέσεις, θα αλλάξει
η τακτική και θα ακουστούν «ονόματα και
διευθύνσεις». Την ίδια στιγμή, παρατηρείται
δυσφορία στην κομματική βάση και σε επίπεδο μεσαίων στελεχών για πρωτοβουλίες
που έχουν θεωρηθεί άστοχες σε επικοινωνιακό επίπεδο, ενώ ποικίλλουν οι απόψεις
για την αποτελεσματικότητα της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης. Αρκετοί δεν έμειναν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της

Ο Λοβέρδος

Μπορεί να γίνεται προσπάθεια να κρατηθεί χαμηλά η μπάλα στα εσωκομματικά, όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στρατηγική του Ανδρέα Λοβέρδου, που ξεδιπλώνει βήμα-βήμα τις πτυχές της υποψηφιότητάς του, εντείνοντας την πίεση προς την πλευρά της κυρίας Γεννηματά. Στο πλαίσιο αυτό, στις 12
Απριλίου θα παρουσιάσει τις θέσεις και το όραμά του για την επόμενη μέρα του
ΚΙΝ.ΑΛ., δίνοντας και το σύνθημα για την έναρξη της προεκλογικής μάχης. Το
ερώτημα που γεννιέται είναι αν όλοι οι αντίπαλοι θα θεωρήσουν σκόπιμο να
σηκώσουν το γάντι ή θα συνεχίσουν τη μάχη του παρασκηνίου.
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Πέρασε χειροπέδες σε ναυάρχους!

Σ

ε τεντωμένο σχοινί ακροβατεί η Τουρκία, στον απόηχο της σύλληψης των
10 απόστρατων ναυάρχων, ανάμεσα
στους οποίος περιλαμβάνεται και ο
εμπνευστής του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» Τζεμ Γκιουρντενίζ, ενώ η κυβέρνηση
πλέον μιλά ανοιχτά για «πραξικόπημα».
Ενδεικτικό του κλίματος στην Τουρκία είναι
το ότι ο Ερντογάν, αμέσως μετά τις νέες διώξεις, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, όπου υποστήριξε
ότι η κοινή επιστολή των απόστρατων ναυάρχων υπονοεί «πολιτικό πραξικόπημα» και
«απειλεί εκλεγμένη κυβέρνηση».
Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο εκπρόσωπος της τουρκικής Προεδρίας, Ιμπραχίμ Καλίν, που έσπευσε να κατηγορήσει τους ναυάρχους για συνωμοσία εναντίον της κρατικής
ασφάλειας και της συνταγματικής τάξης, λέγοντας ότι η ενέργειά τους θυμίζει την εποχή
του στρατιωτικού πραξικοπήματος.
Ωστόσο, σε ανακοίνωσή του, ο Τζεμ
Γκιουρντενίζ τονίζει ότι η ερμηνεία της επιστολής ως «πρόσκλησης» σε πραξικόπημα
είναι λανθασμένη, αποδίδοντας τη σύλληψή
του σε πλεκτάνη των Γκιουλενιστών.
Το πρωί της Δευτέρας, οι Αρχές της χώρας
πέρασαν χειροπέδες σε ακόμη εννέα πρώην
αξιωματικούς του τουρκικού Πολεμικού
Ναυτικού, μετά την επιστολή-κόλαφο που συνυπέγραφαν 104 απόστρατοι, κατηγορώντας
τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για προσπάθεια
αλλαγής της Συνθήκης του Μοντρέ.

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Η σύλληψη του Γκιουρντενίζ, με την αστυνομία να εισβάλει στην οικία του «πατέρα» της
«Γαλάζιας Πατρίδας», έχει προκαλέσει έντονους τριγμούς και στις τουρκικές Ένοπλες
Δυνάμεις, ενώ η κυβέρνηση Ερντογάν έχει
ζητήσει τη διενέργεια εισαγγελικής έρευνας
και για τους υπόλοιπους που συνυπογράφουν
την επιστολή. Σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Άγκυρας, υπό κράτηση
έχουν τεθεί 10 ναύαρχοι εν αποστρατεία, ενώ
ακόμη τέσσερις, που δεν συνελήφθησαν λόγω ηλικίας, έχουν λάβει εντολή να παρουσιαστούν στην αστυνομία μέχρι την Τετάρτη.
Στην ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύθηκε
τα ξημερώματα της Δευτέρας, 104 απόστρατοι
χαρακτηρίζουν «απειλή για την Τουρκία» το
ενδεχόμενο έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος που θα καταργεί τη Συνθήκη του Μοντρέ, η
οποία διέπει το καθεστώς των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Η συμφωνία
που υπεγράφη το 1936 παραχωρεί πλήρη
έλεγχο των Στενών στην Τουρκία και εγγυάται
την ελεύθερη ναυσιπλοΐα από μη στρατιωτικά
πλοία σε καιρό ειρήνης αλλά και σε καιρό πολέμου. Η Συνθήκη αυτή, όπως υποστηρίζουν
αξιωματούχοι της τουρκικής Προεδρίας, στέ-

κεται εμπόδιο στο φαραωνικό σχέδιο του
Ερντογάν για την κατασκευή της «Διώρυγας
της Κωνσταντινούπολης».
«Καθήκον μου είναι να κάνω οτιδήποτε για
το συμφέρον του λαού και της χώρας. Δεν
έχουμε κάνει ετοιμασίες για να βγούμε από τη
Συνθήκη του Μοντρέ. Όμως, στο μέλλον, αν
προκύψει αυτή η ανάγκη, δεν θα αποφύγουμε
να εξετάσουμε οποιαδήποτε συμφωνία»,
υποστήριξε ο Ταγίπ Ερντογάν στο χθεσινό του
διάγγελμα.
Ο πρόεδρος της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και στενός συνεργάτης του Ερντογάν,
Μουσταφά Σεντόπ, είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο κατάργησης της Συνθήκης, αμέσως
μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης από τη
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τα δικαιώματα των γυναικών. Το σχέδιο για μια
πλωτή διώρυγα, αντίστοιχη με εκείνη του
Σουέζ, αποτελεί το πιο φιλόδοξο από τα έργα
του Ταγίπ Ερντογάν στη σχεδόν 20ετή θητεία
του.
Οι απόστρατοι κατηγορούν ακόμη τον Ερντογάν για «ισλαμοποίηση» των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, αφήνοντας αιχμές για την
εικόνα ενός εν ενεργεία Τούρκου ναυάρχου
να προσεύχεται με σαρίκι.
«Καταδικάζουμε τις προσπάθειες απομάκρυνσης από τις σύγχρονες αρχές που έχει
χαράξει ο Κεμάλ Ατατούρκ και αντιστεκόμαστε με όλη την ύπαρξή μας. Σε αντίθετη περίπτωση, η τουρκική Δημοκρατία μπορεί να αντιμετωπίσει δύσκολες και επικίνδυνες κατα-

στάσεις για την επιβίωσή της, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν», αναφέρουν στην επιστολή
τους οι 104 απόστρατοι.
Οι νέες διώξεις που «διέταξε» ο Τούρκος
πρόεδρος έχουν προκαλέσει καινούργιο γύρο
αντιδράσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό, με την Άγκυρα να βρίσκεται πλέον
με την πλάτη στον τοίχο αναφορικά με το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Μεγάλο είναι το πλήγμα και στο γόητρο των
τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, αφού οι εκκαθαρίσεις που ακολούθησαν την απόπειρα
πραξικοπήματος του 2016 και συνεχίζονται
μέχρι σήμερα έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα στη στελέχωση κρίσιμων μονάδων του
τουρκικού στρατού.

Ο Ερντογάν, αμέσως μετά τις νέες
διώξεις, συγκάλεσε έκτακτη
σύσκεψη του κυβερνώντος
κόμματος ΑΚΡ, όπου υποστήριξε
ότι η κοινή επιστολή
των αποστράτων υπονοεί
«πολιτικό πραξικόπημα»!
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«Δεν γίνεται
αλλαγή
του εμβολίου»

Στα φαρμακεία για να ζητήσουν
να αντικαταστήσουν το εμβόλιο
που έχει προγραμματιστεί να κάνουν προσέρχονται εδώ και ημέρες πολίτες και για τον λόγο αυτόν
ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός
Σύλλογος αναγκάστηκε να εκδώσει σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση. Ο Σύλλογος αναφέρει
πως η πλατφόρμα προγραμματισμού για εμβολιασμό Covid-19
δεν δίνει τη δυνατότητα αλλαγής
εμβολίου και καλεί τους πολίτες
να μην προσέρχονται στα φαρμακεία για την αντικατάστασή του.
«Επειδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο πολλοί πολίτες να προσέρχονται στα φαρμακεία μετά τον
προγραμματισμό τους για εμβολιασμό για να αντικαταστήσουν το
εμβόλιο το οποίο έχει επιλεγεί
από το σύστημα, ο Πανελλήνιος
Φαρμακευτικός Σύλλογος διευκρινίζει ότι η πλατφόρμα προγραμματισμού για εμβολιασμό
Covid-19 δεν δίνει αυτήν τη δυνατότητα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΦΣ. Επομένως, προστίθεται πως για επιδημιολογικούς λόγους και για την αποφυγή
άσκοπων μετακινήσεων και συγχρωτισμού, παρακαλούνται οι πολίτες να μην προσέρχονται στα
φαρμακεία για την αντικατάσταση
του εμβολίου.

Ξεκινά η διάθεση
εκατοντάδων
χιλιάδων self-tests
σε όλη τη χώρα

Σ

ε εξέλιξη βρίσκεται από χθες η
αποστολή των self-tests στα φαρμακεία απομακρυσμένων νησιών
και στόχος είναι έως την προσεχή
Παρασκευή να έχουν εφοδιαστεί με επαρκείς ποσότητες τα 11.000 φαρμακεία της
χώρας και να έχει ξεκινήσει η διάθεσή
τους, σε πρώτη φάση στους μαθητές λυκείου 16-18 ετών και στους εκπαιδευτικούς. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα
έχουν έρθει στη χώρα μας περίπου 4 εκατομμύρια self-tests, ενώ από αύριο θα είναι διαθέσιμα στα φαρμακεία της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης.
Μετά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, η διάθεση θα συνεχιστεί στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως
67 ετών και, τέλος, στους άνω των 67.
Υπενθυμίζεται πως ο κάθε πολίτης δικαιούται ένα δωρεάν self test την εβδομάδα, δηλαδή τέσσερα τον μήνα, για διάστημα δύο μηνών, τα οποία μπορεί να προμηθευτεί με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και της
αστυνομικής του ταυτότητας από το φαρμακείο.

Προϋπόθεση
Με την προϋπόθεση ότι κάθε εβδομάδα
θα προσκομίζουν και θα επιδεικνύουν την
υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους, ότι το
self test στο οποίο υποβλήθηκαν είναι αρνητικό, θα επιστρέψουν στις αίθουσες οι
μαθητές της Γ’ λυκείου την ερχόμενη Δευτέρα. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν παραλάβει τα self-tests των παιδιών τους από το
φαρμακείο, προκειμένου να υποβληθούν
σε αυτά 24 έως 48 ώρες νωρίτερα από την

E

ΛΛΑΔΑ

Νέο ρεκόρ
διασωληνωμένων

Γράφει η

Εύη Πανταζοπούλου
προσέλευσή τους στο σχολείο και να δηλώσουν το αποτέλεσμα σε ειδική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί. Υποχρεωτικά
θα είναι τα self-tests και για τους εκπαιδευτικούς, η μεγάλη πλειονότητα των
οποίων παραμένει ανεμβολίαστη. Μάλιστα, μόλις το 50% των διδασκόντων της
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας
έχει υποβάλει αίτηση για να εμβολιαστεί
με αδιάθετες δόσεις.
Την ίδια ώρα, μέσω ειδικής εφαρμογής,
εντός της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορονοϊού
(www.emvolio.gov.gr), θα προχωρήσει ο κατά προτεραιότητα- εμβολιασμός μαθητών, ηλικίας έως και 16 ετών, με υποκείμενο νόσημα. Η αίτηση συμπληρώνεται και
υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον θεράποντα παιδίατρο με την καταχώριση του
ΑΜΚΑ του ασθενούς, του νοσήματος από
το οποίο πάσχει και τους ΑΜΚΑ και των
δύο γονέων-φροντιστών του ανηλίκου. Η
επιτροπή, που εξετάζει την αίτηση, μπορεί
να ζητήσει τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό και των γονέων - φροντιστών.

Από αύριο θα είναι διαθέσιμα
στα φαρμακεία της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης

Στα ύψη παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών, με τα νέα κρούσματα
το τελευταίο 24ωρο να είναι σημαντικά μειωμένα, όπως συνήθως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, καθώς το Σαββατοκύριακο διενεργούνται λιγότερα τεστ. Ειδικότερα, όπως
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, τα νέα εργαστηριακά
επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που
καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι
1.866, εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι
73, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν
καταγραφεί συνολικά 8.453. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 759. Οι εισαγωγές νέων ασθενών
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 438
(ημερήσια μεταβολή -22,06%). Ο μέσος όρος
εισαγωγών του επταημέρου ήταν 493 ασθενείς.
Χθες, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση
για την πανδημία του κορονοϊού, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
Μαρία Θεοδωρίδου δήλωσε πως ο ταχύς
εμβολιασμός είναι καθοριστικής σημασίας
για τη δημιουργία τείχους ανοσίας. Αναφέρθηκε για άλλη μία φορά στο εμβόλιο ΑstraZeneca και στο ενδεχόμενο της σύνδεσης
με ένα σπάνιο σύνδρομο που συνδυάζει
θρόμβωση και θρομβοπενία. Φαίνεται ότι
είναι πιο συχνό σε γυναίκες κάτω των 55
ετών, αλλά έχουν παρουσιαστεί περιστατικά
σε όλο το φάσμα των ηλικιών. Η επιτροπή
εμβολιασμών παρακολουθεί στενά το θέμα,
συμπλήρωσε. Τόνισε ότι μέχρι σήμερα δεν
υπάρχει τεκμηριωμένη συσχέτιση με προηγούμενο περιστατικό θρόμβωσης. Ο ΕΜΑ
έχει ανακοινώσει 44 περιπτώσεις, ενώ στην
Ελλάδα, σε σύνολο 346.000 δόσεων, έχει
αναφερθεί στον ΕΟΦ ένα επεισόδιο που έχει
χαρακτηριστεί ως πιθανό. Η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί στην έγκαιρη αντιμετώπιση,
είπε και συνέστησε προσοχή στα συμπτώματα (θωρακικό - κοιλιακό άλγος, πονοκέφαλος).
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Παρέμβαση εισαγγελέα για το… κορονοπάρτι στο ΑΠΘ
Τους διοργανωτές της συγκέντρωσης που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στους χώρους του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναζητεί ο εισαγγελέας, μετά τη
δημοσιοποίηση φωτογραφιών με αναρτήσεις μέσων ενημέρωσης. Παρήγγειλε τη διενέργεια έρευνας για να διαπιστωθεί αν τελέστηκαν αδικήματα που σχετίζονται με τη
μετάδοση ασθενειών και την παράβαση των μέτρων για
την πανδημία του κορονοϊού.
Συγκεκριμένα, το φως της δημοσιότητας είδαν εικόνες
σύμφωνα με τις οποίες δεκάδες νεαροί είχαν συγκεντρωθεί στους χώρους του ΑΠΘ χωρίς να διακρίνεται αν η συγκέντρωση ήταν πολιτική ή οργανώθηκε πάρτι. Πηγές ανέφεραν ότι η συγκέντρωση προκλήθηκε ύστερα από κάλε-

σμα για την περιφρούρηση του ασύλου, χωρίς, όμως, μέχρι χθες να έχει γίνει γνωστό αν κάποιος φοιτητικός σύλλογος συμμετείχε σε αυτήν. Άλλες πηγές έλεγαν πως στο
πλαίσιο της συγκέντρωσης έγινε και πάρτι που συνδυά-

στηκε και με live μουσική. Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι
συνεργεία καθαρισμού συγκέντρωσαν το πρωί της Κυριακής δεκάδες κουτάκια μπίρας.
Ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης, με αφορμή τα δημοσιεύματα, ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση και
να διερευνηθεί αν λόγω της συγκέντρωσης οι διοργανωτές της, αν υπήρχαν, τέλεσαν τα αδικήματα της παράβασης των διατάξεων που σχετίζονται με τη μετάδοση ασθενειών και της παραβίασης της Υπουργικής Απόφασης για
τα μέτρα του κορονοϊού. Την έρευνα ανέλαβαν οι αστυνομικοί της Κρατικής Ασφάλειας, οι οποίοι θα κληθούν να
εντοπίσουν πρόσωπα που συμμετείχαν στη συγκέντρωση
για να δώσουν εξηγήσεις.

Με μέτρα και
εκπτώσεις άνοιξε
το λιανεμπόριο

Μ

ε αισιοδοξία αλλά και με σημασία στην κάθε λεπτομέρεια για την τήρηση των μέτρων άνοιξαν τις πόρτες τους
χθες -ύστερα από μήνες που ήταν κλειστάτα καταστήματα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν πελάτες.
Άλλωστε, το τελευταίο πράγμα που επιθυμούν οι καταστηματάρχες είναι ένα ακόμα κλείσιμο των επιχειρήσεών τους και για
αυτό τον λόγο είναι αποφασισμένοι να τηρήσουν τα μέτρα.
Τα μαγαζιά στο κέντρο της Αθήνας αλλά
και σε άλλες περιοχές της Αττικής υποδέχτηκαν τους πολίτες, οι οποίοι έσπευσαν
να κάνουν τα ψώνια τους. Υπενθυμίζεται
ότι η διαδικασία των αγορών γίνεται με
click away (παραλαβή / αγορά εκτός καταστήματος) ή click in shop (παραλαβή /
αγορά εντός καταστήματος) κατόπιν ραντεβού και αποστολής μηνύματος στο
13032 για διάστημα τριών ωρών και μία
φορά τη μέρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα μαγαζιά
άνοιξαν με εκπτώσεις έως και 70% και οι
καταναλωτές την πρώτη μέρα έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση στα καταστήματα με ρούχα και παπούτσια. Αρκετοί προτίμησαν να
κάνουν βόλτες, κοιτώντας βιτρίνες και τσεκάροντας τιμές και προϊόντα.
O υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι η τήρη-

ση των μέτρων στο λιανεμπόριο αποτελεί
την απαραίτητη προϋπόθεση για να μην ξανακλείσει η αγορά και δημιουργηθεί μεγάλη ζημία κατά την πασχαλινή περίοδο.
Μιλώντας στο ραδιόφωνο Θέμα 104,6
εκτίμησε ότι μετά τις 15 Απριλίου θα έχουμε πτωτική πορεία του επιδημικού κύματος, αποκαλύπτοντας ότι στην κυβέρνηση
γνώριζαν πολύ πριν ότι «ο Απρίλιος θα είναι
ο χειρότερος μήνας της πανδημίας».
Ο υπουργός έστειλε σαφές μήνυμα προς
τους επαγγελματίες αλλά και τους καταναλωτές ότι πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα
που έχουν ανακοινωθεί «για να αποδειχτεί
στην πράξη ότι το λιανεμπόριο δεν επιβαρύνει την κατάσταση με τη μετάδοση του
ιού», προτρέποντάς τους ταυτόχρονα να
αποφεύγουν τον συνωστισμό και να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας.
Επιπλέον, ζήτησε συγγνώμη από τους
επαγγελματίες, αναγνωρίζοντας ότι όλη
αυτή η κατάσταση είναι ψυχολογικά επώδυνη.
Ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε τις αιτιάσεις
περί αδικίας κατά των επαγγελματιών της
Βόρειας Ελλάδας, αναφέροντας ότι «η
Θεσσαλονίκη μέσα στο 2021 λειτούργησε
37 μέρες περισσότερες από την Αθήνα».
Από την άλλη πλευρά, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης με δηλώσεις του τόνισε ότι «για το Πάσχα θα κά-

νουμε λίγη υπομονή να δούμε τι θα γίνει,
καθώς η πανδημία έχει άλλη δυναμική μέρα με τη μέρα».
Τόνισε, δε, ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει
το σχέδιό της και η Επιτροπή αναλόγως τοποθετείται ως προς το άνοιγμα δραστηριοτήτων, ενώ ξεκαθάρισε ότι «κανείς δεν
μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα ξανακλείσει
το λιανεμπόριο».

O υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις
Γεωργιάδης ξεκαθάρισε
ότι η τήρηση των μέτρων
αποτελεί την απαραίτητη
προϋπόθεση για να
μην ξανακλείσει η αγορά
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Καταγγελία σοκ για παππού-τέρας
σπονδίας Ιστιοπλοΐας. Μάλιστα, φέρεται
ότι θρυαλλίδα εξελίξεων αποτέλεσε ένα
απαξιωτικό σχόλιο του 83χρονου κατά τη
διάρκεια που η οικογένεια παρακολουθούσε ειδήσεις στην τηλεόραση, συγκεκριμένα ένα ρεπορτάζ για τις καταγγελίες
της Ολυμπιονίκη και άλλων γυναικών!
Να σημειώσουμε ότι ο ηλικιωμένος, ο
οποίος είναι αντιμέτωπος με βαρύτατες
κατηγορίες, είναι συνταξιούχος του ΟΑΣΑ και φαίνεται ότι εκτόνωνε τα αρρωστημένα του ένστικτα στην εγγονή του,
στο παιδί της κόρης του συγκεκριμένα,
μέχρι το 2017. Τότε, με τη μικρή να μπαίνει στα προεφηβικά χρόνια και να αντιδρά στα αγγίγματά του, ο 83χρονος σταμάτησε υπό τον φόβο των αποκαλύψεων.
Φαίνεται, μάλιστα, να πίστευε ότι το μυστικό του θα μείνει για πάντα θαμμένο
στην ψυχή της κοπέλας από ντροπή. Πλέον, τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη, ενώ εξετάζεται αν έχει διαπράξει ασέλγεια και σε
άλλο ανήλικο μέλος της οικογένειας (τα
παιδιά του γιου του).

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Σ

οκ προκαλεί η είδηση της σύλληψης ενός 83χρονου άνδρα, ο
οποίος κατηγορείται για τον κατά
συρροή βιασμό της ίδιας του της
εγγονής, απ’ όταν ακόμα το κοριτσάκι
ήταν 10 ετών! Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η 17χρονη σήμερα κοπέλα βρήκε
το θάρρος να μιλήσει στη μητέρα της για
τον εφιάλτη που βίωνε, επηρεασμένη από
τις πρόσφατες αποκαλύψεις με την
Ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατώρου και άλλες γυναίκες.
Μητέρα και κόρη απευθύνθηκαν στους
έμπειρους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, οι οποίοι πάντα παρουσία παιδοψυχολόγου- έλαβαν κατάθεση από τη 17χρονη στην ειδικά
διαμορφωμένη αίθουσα που υπάρχει στη
ΓΑΔΑ. Στη συνέχεια ενημέρωσαν την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και την περασμένη
Παρασκευή ο 83χρονος βρέθηκε με χειροπέδες, ενώ το μεσημέρι της Δευτέρας
πέρασε την πόρτα του ανακριτή και έλαβε
προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η

ανήλικη φέρεται να έχει καταθέσει ότι ο
παππούς της ασελγούσε σε βάρος της για
τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, όταν, δηλαδή, το κοριτσάκι ήταν δέκα ετών και μέχρι
την ηλικία των 14.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ανήλικη
μέχρι πρότινος φοβόταν τις αντιδράσεις

των γύρω της αν αποκάλυπτε όσα είχε περάσει στα χέρια του ίδιου του παππού της.
Ωστόσο, αυτό που φαίνεται πως την ταρακούνησε ήταν το κίνημα #MeToo και ιδιαίτερα οι αποκαλύψεις της Σοφίας Μπεκατώρου για σεξουαλική κακοποίηση
που υπέστη από παράγοντα της Ομο-

Χειροπέδες στον 83χρονο
μετά τις αποκαλύψεις
της 17χρονης, σήμερα,
κοπέλας στη μητέρα της

Ο μπον βιβέρ, τα πολυτελή αυτοκίνητα και η «χρυσή» απάτη
Ένας παλιός γνώριμος της ΕΛ.ΑΣ. φέρεται
ως ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος που
πραγματοποιούσε εικονικές κλοπές πολυτελών Ι.Χ. αυτοκινήτων και εξαπατούσε
ασφαλιστικές εταιρείες. Ο λόγος για τον
56χρονο ιδιοκτήτη εταιρείας εμπορίας οχημάτων (εσχάτως και σκαφών) με έδρα τη
Νέα Ερυθραία. Μαζί του συνελήφθησαν
ακόμη πέντε άτομα, ανάμεσά τους η 38χρονη σύζυγός του και ένας μαιευτήρας-γυναικολόγος. Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αερολιμένος Αθηνών, καθώς η καταγγελία τού
επίσης 56χρονου γιατρού για κλοπή μιας
πολυτελούς Bentley που είχε αγοράσει
έναντι 170.000 ευρώ (όπως υποστήριξε),
από το πάρκινγκ του «Ελ. Βενιζέλος», τους
φάνηκε αρκετά περίεργη. Το υλικό από τις
κάμερες ασφαλείας οδήγησε τους αστυνο-

μικούς σε έναν Βούλγαρο μηχανικό αυτοκινήτων που «έκλεψε» το όχημα, έχοντας
προηγουμένως πάει στο αεροδρόμιο με το...
Ι.Χ. αυτοκίνητο του μαιευτήρα - γυναικολόγου και από εκεί στον ιδιοκτήτη εταιρείας
εμπορίας οχημάτων. Μόλις οι αστυνομικοί
διαπίστωσαν εμπλοκή του 56χρονου, γνωστού τουλάχιστον από το 2013 στην ΕΛ.ΑΣ.,
κατάλαβαν ότι πρόκειται για μια καλοστημένη απάτη.
Την ίδια απάτη, άλλωστε, είχε στήσει και
στο παρελθόν όταν ακόμα είχε μάντρα πολυτελών Ι.Χ. αυτοκινήτων στη Νέα Ιωνία και
εξυπηρετούσε κοσμικούς Αθηναίους! Τότε,
μάλιστα, είχε κατηγορηθεί και ως «εγκέφαλος» συμμορίας που έκλεβε πολυτελή οχήματα, παραποιούσε τους αριθμούς πλαισίου
του και τα μοσχοπουλούσε ή τα... ενοικίαζε
με γραμμάτια! Άλλωστε και ο ίδιος άνηκε σε

αυτό που ονομάζουμε «κοσμική Αθηνά»,
όντας για χρόνια γνωστός ως άνθρωπος της
διασκέδασης (πάντα με πρώτο τραπέζι και
μεγάλους λογαριασμούς στα νυχτερινά κέντρα) και του καλού φαγητού. Μάλιστα, ήταν
γνωστός κατά βάση με το μικρό του όνομα
και σε αυτόν απευθυνόταν όποιος ήθελε
γρήγορα μεταχειρισμένο πολυτελές όχημα
σε καλή τιμή. Να σημειώσουμε, τέλος, ότι
μία άλλη Bentley, που άνηκε στην εταιρεία
του, είχε χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν
για το γύρισμα «ροζ» ταινίας με πρωταγωνίστρια πασίγνωστη πληθωρική Ελληνίδα, η
οποία σήμερα έχει αποτραβηχτεί από αυτά!
Μία άλλη επίσης πρωταγωνίστρια ανάλογων
ταινιών είχε προμηθευτεί από τον 56χρονο
τη... ροζ Porsche που κυκλοφορούσε για
κάποιο διάστημα.
Κώστας Παπαδόπουλος

P
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Σχέδιο σωτηρίας
για το «Ναυάγιο»
Της Ελένης Πρωτόπαππα

Νομοθετική ρύθμιση
για τη δημιουργία Φορέα
Διαχείρισής του, με μοναδικό
μέτοχο το ελληνικό Δημόσιο

Έρχεται σε δημόσια διαβούλευση το
σχέδιο νόμου του υπουργείου Τουρισμού, το οποίο περιλαμβάνει με άρθρο
του τη σύσταση εταιρείας, με την επωνυμία «Ναυάγιο Ζακύνθου Α.Ε.», διάρκειας 99 ετών από την έναρξη ισχύος
του σχετικού νόμου, με μοναδικό μέτοχο (100%) το ελληνικό Δημόσιο.
Η πιο φωτογραφημένη και ξακουστή
παραλία της Ελλάδος, ο δεύτερος σε
επισκεψιμότητα και αναγνωρισιμότητα
προορισμός μετά τον Παρθενώνα, το
σημαντικό εθνικό τουριστικό προϊόν
της Ελλάδος που δέχεται καθημερινά
πολλές εκατοντάδες επισκεπτών, το
Ναυάγιο, βρίσκεται σε ένα από τα ομορφότερα νησιά του Ιονίου, τη Ζάκυνθο.
Μάλιστα, έντεχνα «υποκλέπτεται» από
τουρκικούς φορείς, οι οποίοι το προβάλλουν ως ξεχωριστό αξιοθέατο της
Τουρκίας!
Η χώρα μας έπρεπε, επιτέλους, να αντιδράσει με σχέδιο προστασίας, αξιοποίησης και σωστής προβολής του Ναυαγίου. Αυτό έρχεται να καλύψει η νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία του
Φορέα Διαχείρισής του.
Μέχρι πρότινος απουσίαζαν οποιοδήποτε μέσο ελέγχου της ροής τουριστών
και ενέργεια προστασίας του θαλασσοτσακισμένου πλοίου, που έχει γίνει
διεθνές σύμβολο, όπως και για την προστασία των επισκεπτών, είτε από τη θάλασσα είτε από τον βράχο.
Οι παραγωγικοί φορείς του νησιού (ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες, μεταφορείς κ.ά.), η Περιφέρεια και ο βουλευτής του νησιού παρουσίασαν στον
υπουργό Τουρισμού την κατάσταση που
επικρατεί στην περιοχή τα τελευταία 30
χρόνια και του ζήτησαν να παρέμβει με
σχέδιο.
Ο υπουργός Τουρισμού ανταποκρίθηκε
στο αίτημα και στην αγωνία της τοπικής
κοινωνίας για την επίλυση των προβλημάτων που ντροπιάζουν το Ναυάγιο, αλλά για την ανάγκη αξιοποίησής του για
το τοπικό και το εθνικό συμφέρον. Προ-

ετοίμασε νομοθετική ρύθμιση για δημιουργία φορέα αξιοποίησης, προβολής
και διαχείρισης του Ναυαγίου, στο
πλαίσιο του νομοσχεδίου που είναι σε
διαβούλευση.
Είναι λυπηρό ότι δεν υπήρξε μέχρι σήμερα δυνατότητα άμεσων παρεμβάσεων και απαραίτητων υποδομών, λόγω
της πολυπλοκότητας των συναρμόδιων
φορέων, της έλλειψης πολιτικής βούλησης και της ύπαρξης τοπικών κέντρων, ενώ μέχρι σήμερα, λόγω παραγοντισμού και ιδιοτελών συμφερόντων,
διακινούνται δημοσιεύματα περί «πώλησης» ή «υφαρπαγής» του Ναυαγίου
και άλλα σχετικά.
Έτσι χάθηκαν επί χρόνια ευκαιρίες
ανάπτυξης και ανάδειξης της περιοχής, κατά τα σύγχρονα πρότυπα των
τουριστικών προορισμών ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους.
Το έργο του Φορέα Διαχείρισης αφορά
σε συγκεκριμένη έκταση εντός της
οριοθετημένης από το 2018 ζώνης αιγιαλού στην περιοχή αλλά και της παραλίας της. Δηλαδή, αφορά σε δημόσια
έκταση και μάλιστα κηρυγμένη δασική
και αναδασωτέα, όπου υφίστανται αμφίβολης στατικότητας αυθαίρετες κατασκευές, χαρακτηρισμένες τελεσίδικα κατεδαφιστέες, και ένας επισφαλής
δασικός δρόμος, ο οποίος δεν αντέχει
το μέγεθος της επισκεψιμότητας ούτε
διασφαλίζει τη διαφυγή σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.
Σήμερα, όλες οι ελπίδες είναι στραμμένες στη συγκρότηση και τη λειτουργία
του Φορέα Διαχείρισης. Οι κάτοικοι κυρίως της περιοχής του Ναυαγίουπεριμένουν μια νέα προοπτική.
Η κυβέρνηση δείχνει έτοιμη και αποφασισμένη να κάνει τομές αλλά και να
χτυπήσει τις εστίες διαπλοκής που
κρατούν πίσω την κοινωνία από το να
δημιουργήσει υγιείς συνθήκες ανάπτυξης. Η δημιουργία του Φορέα Διαχείρισης του Ναυαγίου αποτελεί ένα
τέτοιο βήμα.

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ - ΑΧΑΪΑ - ΚΟΖAΝΗ

Ζητούν έκτακτη επιχορήγηση
€ 5.000 ανά επιχείρηση
Έκτακτη επιχορήγηση 5.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση που δεν θα ανοίξει σε
Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη ζητούν οι περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, σε κοινή γραμμή και με κοινή επιστολή τους στον πρωθυπουργό οι Απόστολος Τζιτζικώστας,
Νεκτάριος Φαρμάκης και Γιώργος Κασαπίδης ζητούν από την κυβέρνηση να
στηρίξει τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Επιπλέον, οι περιφερειάρχες ζητούν αυτή η επιχορήγηση να δοθεί χωρίς κριτήρια.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει ο Νίκος Χαρδαλιάς, χθες
Δευτέρα, μέρα επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου, δεν θα άνοιγαν τα μαγαζιά
σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κοζάνη, καθώς κρίθηκε ότι στις τρεις αυτές πόλεις
το επιδημιολογικό φορτίο είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο.

ΔHΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑIΩΝ

Ένδικα μέσα κατά πέντε
εταιρειών ενέργειας

Πέντε ιδιωτικές εταιρείες -από τις 18 συνολικά- παροχής
ενέργειας βάζει στο στόχαστρο ο Δήμος Λαρισαίων, καθώς
«καθυστερούν στην καταβολή των ποσών των δημοτικών τελών που εισπράττουν» από τους πολίτες. Όπως σημειώνει ο
αρμόδιος αντιδήμαρχος, σύμφωνα με τον νόμο, «οι εισπράξεις δημοτικών τελών, δημοτικών φόρων και ΤΑΠ από τη ΔΕΗ
ή τον εκάστοτε εναλλακτικό πάροχο πρέπει να αποδίδονται
στον δικαιούχο δήμο εντός του δεύτερου μήνα στον οποίο λογιστικά ανήκουν οι λογαριασμοί». Αντίθετα, οι πέντε καταγγελλόμενες εταιρείες «σκόπιμα καθυστερούν στην καταβολή
εισπραχθέντων δημοτικών από 3 έως 9 μήνες».

ΔHΜΟΣ ΒEΡΟΙΑΣ

Δύο προτάσεις στο Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης»
Δύο προτάσεις για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» υπέβαλε ο Δήμος Βέροιας. Οι προτάσεις αφορούν σε:
• «Αγροτική οδοποιία στα αγροκτήματα Αγίας Μαρίνας και
Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας», συνολικού προϋπολογισμού 533.000 ευρώ.
• «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δήμου Βέροιας»,
συνολικού προϋπολογισμού 1.631.344 ευρώ.

!

ΘΕΣΣΑΛIΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚH EΝΩΣΗ ΔHΜΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚHΣ ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ

Στο πλευρό
του εμπορικού κόσμου

Την πλήρη συμπαράστασή της στον εμπορικό κόσμο της Θεσσαλονίκης για το άνοιγμα
της αγοράς, όπως και σε όλη την υπόλοιπη
Ελλάδα, εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση
των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας
(ΠΕΔΚΜ). Σε σχετική ανακοίνωσή της τονίζει ότι η αιφνιδιαστική απόφαση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων να μην ανοίξει το λιανεμπόριο στην πόλη αποτελεί τεράστιο
πλήγμα για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται
ήδη στα όρια της επιβίωσης.
Σε περίπτωση, ωστόσο, που παρά τις εκκλήσεις αποφασιστεί τελικά ότι το λιανεμπόριο στη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να ανοίξει,
η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας ζητά από την κυβέρνηση
να λάβει άμεσα έκτακτα μέτρα γενναίας οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρηματιών
της Θεσσαλονίκης.

Ξεκινούν οι πληρωμές
του Προγράμματος Ανάσα
Ξεκινά η διαδικασία της εκταμίευσης
των 30.133.00 ευρώ
από τις 1.008 επιχειρήσεις, οι οποίες
έχουν ενταχθεί στο
Πρόγραμμα Ανάσα,
όπως δηλώνει ο περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός. Το
εν λόγω πρόγραμμα
υλοποιείται σε συνεργασία με το
υπουργείο Ανάπτυξης, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 - 2020 και τον
ΕΦΕΠΑΕ - ΑΕΔΕΠ. Δικαιούχοι είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες επλήγησαν στην πρώτη φάση
της πανδημίας Covid-19 στη Θεσσαλία.

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΚΡHΤΗΣ

Έρχονται 14 νέα ασθενοφόρα
για τα Κέντρα Υγείας
Προμήθεια 14 ασθενοφόρων οχημάτων προνοσοκομειακής φροντίδας για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης αποφάσισε
η οικεία περιφέρεια. Η εν λόγω προμήθεια υλοποιείται
σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια
Κρήτης, ο προϋπολογισμός φτάνει στα 1.148.000 ευρώ
και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα
2014-2020 της Περιφέρειας Κρήτης. Τα νέα ασθενοφόρα θα αντικαταστήσουν τα πεπαλαιωμένα των Κέντρων
Υγείας, ενισχύοντας και εξασφαλίζοντας το απαιτούμενο επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας των Κέντρων Υγείας (πλην των τεσσάρων αστικών) στην Περιφέρεια Κρήτης.

19

ΤΡΙΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

POLITICAL

ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον μεγάλο δήμο
προς τα βόρεια της Αθήνας οργιάζουν οι φήμες
τον τελευταίο καιρό ότι
οργανώνεται υποψηφιότητα πολύ διάσημου καλλιτέχνη για τις εκλογές
του 2023; Το σχέδιο είναι
να έχει την «άτυπη» γαλάζια υποστήριξη με στόχο να… επανακτηθεί ο
δήμος που χάθηκε στις
δύο τελευταίες εκλογές.
Ο εν λόγω καλλιτέχνης
έχει «ανακατευτεί» με
την Περιφέρεια Αττικής,
αλλά, σύμφωνα με τοπικά
στελέχη, μέχρι τώρα δεν
γνώριζαν καν ότι κατοικεί στην πόλη…

«Το καταφύγιο
του Σωκράτη»
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Αδέσποτων Ζώων, ο Δήμος Αθηναίων
παρουσίασε το πρώτο σύγχρονο καταφύγιο που θα λειτουργήσει σύντομα
στον Βοτανικό.
Εκεί έχει ήδη διαμορφωθεί ένας
όμορφος και λειτουργικός χώρος
προσωρινής φιλοξενίας, χωρητικότητας 90 θέσεων, με άπλετο χώρο
προαυλισμού και πλήρη εξοπλισμό,
ώστε τα αδέσποτα να ζουν σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες.
Ο χώρος όπου φιλοξενούνται φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως, ενώ καθημερινά απασχολούνται πέντε άτομα
τόσο για την καθαριότητα όσο και για
την κοινωνικοποίηση των σκύλων.
Ακόμη, στο καταφύγιο βρίσκεται υπό
διαμόρφωση και ένα δωμάτιο -προσομοίωση δωματίου σπιτιού- με στόχο την εξοικείωση των σκύλων με το
σπιτικό περιβάλλον, ώστε να είναι όσο
το δυνατόν πιο «έτοιμοι» όταν βρεθεί
το παντοτινό τους σπίτι. Ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων θα
ονομαστεί «Το καταφύγιο του Σωκράτη», στη μνήμη ενός από τους πιο εμβληματικούς αδέσποτους σκύλους
του κέντρου της Αθήνας, που έχασε τη
ζωή του σε ένα τραγικό δυστύχημα.

Ξεκίνησαν τα έργα
στις «Τρύπες του Καραμανλή»

Ν

έες παρεμβάσεις στον οδικό άξονα Βάρκιζας - Σουνίου, πλησίον
των σηράγγων «Τρύπες του Καραμανλή», ξεκίνησε από χθες η Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να αρθούν οι
χρόνιες επικινδυνότητες από καταπτώσεις μικρών και μεγαλύτερων βράχων. Τα
έργα έρχονται σε συνέχεια των προηγούμενων παρεμβάσεων που έγιναν πριν από
μερικούς μήνες, καθώς διαπιστώθηκε ότι
υπήρχε διάβρωση σε πολύ μεγαλύτερη
έκταση των βράχων στην περιοχή πάνω
από τον οδικό άξονα.
Αν και ο αρχικός σχεδιασμός ήταν οι εργασίες να διαρκέσουν τρεις με τέσσερις
μήνες, έπειτα από παρέμβαση του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη προς τον ανάδοχο επιτεύχθηκε η σύντμηση των εργασιών
με διπλές βάρδιες και Σαββατοκύριακα.
Έτσι πλέον θεωρείται εφικτός στόχος στις

24 Απριλίου, το Σάββατο του Λαζάρου, τα
έργα να έχουν αποπερατωθεί. Πάντως, από
χθες και έως τις 24/4/2021 θα πραγματοποιηθεί πλήρης και για όλο το 24ωρο διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα
δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου και η κίνηση θα διεξάγεται μέσω
της λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποξήλωση επικίνδυνων προς κατάπτωση ογκολίθων και
την επένδυση των πρανών με ειδικό συρματόπλεγμα εκατέρωθεν των σηράγγων, σε
μήκος 150 μέτρων πριν και 80 μέτρων μετά
τις σήραγγες στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Η επιφάνεια συρματοπλέγματος που θα
τοποθετηθεί θα είναι περίπου 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Τέλος, εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στην περιοχή από
Βάρκιζα μέχρι Βουλιαγμένη και στα δύο
ρεύματα.

Έξυπνα, ηλιακά παγκάκια
Δύο ολοκαίνουργια «έξυπνα»
ηλιακά παγκάκια εγκαταστάθηκαν
στον πεζόδρομο της κεντρικής πλατείας στην Αγία Παρασκευή. Πέραν
της συνηθισμένης τους χρήσης, τα
ηλιακά παγκάκια μπορούν να προσφέρουν ακόμα περισσότερες υπηρεσίες στους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης, καθώς χρησιμοποιούν ανανεώσιμη πηγή ενέργειας μέσω ηλιακών πάνελ, υποστηρίζουν τη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών με θύρες USB ή και ασύρματα, ενώ διαθέτουν έξυπνο φωτισμό και σύνδεση στο
διαδίκτυο με 4G Wi-Fi. Επίσης, δίνουν χρώμα στον χώρο, αφού με την έλευση της νύχτας ανάβουν
σε διάφορα χρώματα. Σύντομα τα «έξυπνα παγκάκια» θα μπουν και σε άλλες πλατείες της πόλης.

Αποφεύγει
τη συζήτηση…
Με εκνευρισμό αντιμετώπισε την
αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας,
που ήταν ορισμένη για χθες Δευτέρα, ο επικεφαλής
της «Ανοιχτής πόλης» Νάσος Ηλιόπουλος. Με επιστολή του προς
τον πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστο
Τεντόμα κατηγορεί τη δημοτική Αρχή για «μεθόδευση» προκειμένου
να αποφύγει την «καυτή συζήτηση
για την εφαρμογή της Δίχρονης
Προσχολικής Αγωγής, που συναντά
θύελλα αντιδράσεων από τη σχολική
κοινότητα». Όπως υποστηρίζει, η
«επιλογή της δημοτικής Αρχής να
κρυφτεί από αυτό τον διάλογο διά
της αναβολής υποβαθμίζει τον ρόλο
του Δημοτικού Συμβουλίου» και ζητά την άμεση συνεδρίαση του Σώματος με μοναδικό θέμα τη Δίχρονη
Προσχολική Αγωγή, που είναι σίγουρα ένα πολύ δύσκολο θέμα.

Για την κυβερνησιμότητα
Όλο και περισσότερες αρμοδιότητες
των δήμων και των περιφερειών συγκεντρώνονται στις οικονομικές επιτροπές, σε αυτές, δηλαδή, όπου οι διοικήσεις έχουν από τον νόμο την
πλειοψηφία, με στόχο να ενισχυθεί η
«κυβερνησιμότητα» των ΟΤΑ. Έτσι
και με το νομοσχέδιο-σκούπα του
υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στη Βουλή, έρχονται άλλες
δύο αρμοδιότητες στην Επιτροπή, αυξάνοντας ταυτόχρονα την γκρίνια
όσων υποστηρίζουν ότι με αυτό τον
τρόπο όλο και περισσότερο αλλοιώνεται η «λαϊκή βούληση» των προηγούμενων εκλογών.
Συγκεκριμένα, στην οικονομική επιτροπή δίνεται η δυνατότητα να αποφασίζει τις προσλήψεις τού πάσης
φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης
εντολής και των συμβασιούχων μίσθωσης έργου για τον καθορισμό ή
την αναπροσαρμογή τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των
δημοτικών κοιμητηρίων.
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Στην Ελλάδα
φοιτητές του Pinceton
Μεταξύ των επιλογών των προπτυχιακών
φοιτητών ενός εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων, του Princeton στην Αμερική,
βρίσκονται η Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής για να πραγματοποιήσουν τη θερινή εθελοντική ακαδημαϊκή
τους εργασία. Μέσω του προγράμματος
Εθελοντικής Εργασίας στο Εξωτερικό
(summer interships), το Princeton δίνει
την ευκαιρία στους φοιτητές του να εκπληρώσουν ακαδημαϊκούς στόχους εργαζόμενοι εθελοντικά σε ιδιαίτερα επιλεγμένες δομές ερευνητικών και ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων στο εξωτερικό, ανάμεσα στις οποίες φέτος βρίσκεται και το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Φέτος η εθελοντική εργασία των φοιτητών του αμερικανικού πανεπιστημίου λόγω και των πρωτόγνωρων συνθηκών της
πανδημίας θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις
αφορούν στα αντικείμενα της Αντικαρκινικής Φαρμακολογίας, της Βιοϊατρικής
Μηχανικής και της Ρομποτικής. Οι επιβλέποντες των εθελοντών θα είναι καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα πρέπει να τους κατευθύνουν
στην εργασία που αναλαμβάνουν με κατάλληλη καθοδήγηση και επίβλεψη.

Ενστάσεις για
τη «συνεπιμέλεια»
Διατάραξη των βασικών αρχών και εννοιών του οικογενειακού δικαίου αλλά και
υποβάθμιση του παιδοκεντρικού χαρακτήρα υποστηρίζει ότι προκαλούνται από
το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με
τις σχέσεις γονέων - τέκνων» το Δ.Σ. της
Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου. Τη
διαφοροποίησή τους με τις προτεινόμενες διατάξεις ανέλυσαν χθες σε συνέντευξη Τύπου με αντικείμενο το πολυσυζητημένο νομοσχέδιο ο πρόεδρος της
ΕΟΔ Ιωάννης Τέντες, επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο β’ αντιπρόεδρος Παναγιώτης Νικολόπουλος, επίκουρος καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, ο ταμίας Κώστας Κουτσουλέλος, δικηγόρος, καθώς και το μέλος του Δ.Σ.
Κατερίνα Φουντεδάκη, καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Σχολιάζοντας το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, τα μέλη της Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου σημείωσαν,
μεταξύ άλλων, ότι μπορεί να «υιοθετεί
έναν σημαντικό αριθμό ρυθμίσεων, που
προτάθηκαν από την αρμόδια Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (της οποίας, σημειωτέον, το σχέδιο δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ), περιέχει όμως και ουσιώδεις διαφορετικές ρυθμίσεις και
προσθήκες, οι οποίες αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του αρχικού σχεδίου και καθιστούν προβληματικές τις υπό ψήφιση
διατάξεις.

Ομολογία για το βιτριόλι
με... χημεία και τέρατα
Από τη Μαρία Δήμα

«Μ

ε την κίνησή μου αυτή
δεν ήθελα να τη σκοτώσω. Δεν στόχευσα
ποτέ να τη σκοτώσω,
αλλά να την πονέσω και να την τραυματίσω. Απλώς ποτέ δεν φαντάστηκα ότι η
απερίσκεπτή μου αυτή ενέργεια θα προξενούσε σε τέτοια έκταση ζημιά και έναν
μεγάλο Γολγοθά που θα διανύει και θα
διανύσει σε βάθος χρόνου». Με αυτό το
επιχείρημα και προσπαθώντας να αποτινάξει από τις πλάτες της το κακούργημα
της απόπειρας ανθρωποκτονίας, για το
οποίο πριν από δέκα μήνες κρίθηκε προφυλακιστέα, η 37χρονη κατηγορούμενη
αίροντας τη σιωπή της παραδέχτηκε χθες
για πρώτη φορά στην ανακρίτρια τη βάρβαρη επίθεση με βιτριόλι στο όμορφο
πρόσωπο της 36χρονης Ιωάννας Παλιοσπύρου πριν από περίπου έναν χρόνο
στην Καλλιθέα. «Δεν ήταν μεγάλη η ποσότητα, μόνο ένα ποτήρι… Το παχύρευστο υγρό δεν γνώριζα ότι προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά, δεν είμαι χημικός, δεν
γνώριζα ότι υπήρχε σε πιο αραιή μορφή»,
φέρεται ακόμα να είπε ενώπιον της 17ης
ανακρίτριας της Αθήνας, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη για τη φρικιαστική
πράξη της, που έχει οδηγήσει σε ένα
ασύλληπτο μαρτύριο την άτυχη Ιωάννα, η
οποία έπεσε χωρίς να έχει φταίξει σε τί-

ποτα στη δίνη των εμμονών της δράστιδας. Στη συμπληρωματική της απολογία
η κατηγορούμενη δικαιολόγησε τον πόνο
που, όπως είπε, ήθελε μόνο να προκαλέσει στο θύμα της εξαιτίας «ενός προσωπικού προβλήματος που είχα μαζί της».
«Σε καμία περίπτωση δεν είμαι αμετανόητη και ανάλγητη και για αυτό με τη σημερινή μου απολογία μου θέλω να ζητήσω ειλικρινή και ταπεινή συγγνώμη για το
κακό και τη θλίψη που προκάλεσα στην
ίδια και στην οικογένειά της, την οποία
ελπίζω και να αποδεχτούν. Λυπάμαι ειλικρινά από τα βάθη της ψυχής μου», ανέφερε στη δικαστική λειτουργό που την
ανέκρινε ισχυριζόμενη ότι διέπραξε μόνο το αδίκημα της σωματικής βλάβης.
Ανακρίτρια: Για ποιοn λόγο θέλατε να
της προκαλέσετε σωματική βλάβη;
Κατηγορούμενη: Απέκτησα μια αρρωστημένη εμμονή μαζί της. Τη θεώρησα
υπεύθυνη για ένα πολύ προσωπικό ζήτημα, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για
εμένα. Ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το
ποτήρι και με έκανε να δω τα πράγματα
από άλλη οπτική γωνία. Δεν θέλω να το
αναπτύξω περαιτέρω ώσπου να φτάσει η
υπόθεση στο ακροατήριο και να ειπωθούν όλες οι αλήθειες. Δεν θα ήθελα να
παρερμηνευτεί τίποτα από τα παραπάνω
με εικασίες και φανταστικά σενάρια για
αυτό. Προς το παρόν παραμένω σε όσα
είπα έως τώρα…

Ανακρίτρια: Γνωρίζετε ότι αν είχε εισπνεύσει από τη μύτη ή το στόμα της βιτριόλι, θα καταστρέφονταν είτε οι πνεύμονες ή ο οισοφάγος με αποτέλεσμα τον
θάνατό της και ότι αν δεν είχε ξεπλύνει
άμεσα το οξύ, θα προκαλούνταν ο θάνατός της από αιμορραγία;
Κατηγορούμενη: Δεν γνώριζα τίποτα
από όλα αυτά. Δεν γνώριζα ότι αυτό το
υγρό θα προκαλούσε τέτοια ζημιά. Γνώριζα ότι θα προκαλούσα κάποιο τραύμα.
Δεν είχα σκοπό να στοχεύσω στο πρόσωπο. Η στάση του σώματος απέδειξε ότι
ήμουν πλάγια και όχι πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν γνώριζα ότι θα προκαλούσα
τόσο μεγάλη ζημιά…
«Η Ιωάννα και η γονείς της τι να την κάνουν τη συγγνώμη της. Δεν δέχονται καμία συγγνώμη», δήλωσε από την πλευρά
του ο δικηγόρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου, Απόστολος Λύτρας.

Η δράστιδα ύστερα από έναν
χρόνο ζήτησε συγγνώμη,
αλλά η Ιωάννα και οι γονείς της
δεν τη δέχθηκαν
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Αιχμηρή ανάρτηση Παπαμιμίκου για το λιανεμπόριο
Αιχμές προς τους πολιτικούς
της Θεσσαλονίκης άφησε ο δικηγόρος και πρώην γενικός
γραμματέας της Ν.Δ. Ανδρέας
Παπαμιμίκος, μέσω ανάρτησής
του, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να μην ανοίξει το λιανεμπόριο. «Το 2014, σε μια επικοινωνία μου με πολιτικό της
περιοχής μας, του είχα πει πως
πρέπει να βγει και αυτός μπροστά για ένα συγκεκριμένο θέμα
και να εκφράσει άποψη, λέγοντάς του πως είναι το αυτονόητο καθήκον ενός πολιτικού να τοποθετείται δημόσια
και να διεκδικεί την υλοποίηση της πρότασής του. Η
απάντησή του, ήταν αφοπλιστική. “Γραμματέα, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το κάνω, γιατί στο τέλος κάθε μή-

να πρέπει να παίρνω τον μισθό
μου και δεν μπορώ να το ριψοκινδυνεύσω”», έγραψε χαρακτηριστικά. Ο πρώην γραμματέας της
Ν.Δ., σε άλλη ανάρτησή του, καυτηρίασε μάλιστα την κυβερνητική
απόφαση για αναστολή των δραστηριοτήτων του λιανεμπορίου
στη Θεσσαλονίκη, γράφοντας:
«Όταν κάποιος συμμετέχει στη
λήψη αποφάσεων που αφορούν
σε ανθρώπινες ζωές οφείλει να
συνειδητοποιεί το μέγεθος της σοβαρότητας και της ευθύνης. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για κόπωση. Όποιος
αισθάνεται κουρασμένος δηλώνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Και, βεβαίως, δεν είναι ευκαιρία για να βολτάρει
από το ένα τηλεοπτικό παράθυρο στο άλλο…».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Γαλάζιος»
προβληματισμός

Ειδική συνεδρίαση
ζήτησε η Νοτοπούλου

Προβληματισμένοι είναι οι κυβερνητικοί βουλευτές Θεσσαλονίκης από την τεράστια δυσαρέσκεια με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε πως δεν θα ανοίξουν τα
καταστήματα λιανεμπορίου στην
πόλη. Οι βουλευτές της Ν.Δ. καταλαβαίνουν πως η αγανάκτηση των
επαγγελματιών είναι δικαιολογημένη και δύσκολα μπορούν να
φέρουν αντίλογο. Από την άλλη,
γνωρίζουν πολύ καλά πως αυτό
είναι κάτι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι στον δημόσιο διάλογο.

Στο πλαίσιο του να στηριχθούν η
αγορά και οι επαγγελματίες που
πλήττονται από την πανδημία του
κορονοϊού, μετά και την απόφαση
της Πολιτείας να εξαιρεθούν τα
καταστήματα της πόλης από το
άνοιγμα του λιανεμπορίου, πραγματοποιήθηκε ειδική συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η Κατερίνα Νοτοπούλου ζήτησε
την ειδική συνεδρίαση, ωστόσο
και ο πρόεδρος του Σώματος, Πέτρος Λεκάκης, κινήθηκε αστραπιαία, καθώς η συζήτηση του σοβαρού αυτού θέματος ήταν επιθυμία
και της διοίκησης.

Κ. Ζέρβας: «Η αγορά
πρέπει να λειτουργήσει»
Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας ήταν ο
πρώτος από τους αυτοδιοικητικούς της Θεσσαλονίκης που αντέδρασαν επίσημα στην απόφαση
της κυβέρνησης να μη λειτουργήσει το λιανεμπόριο. Με ανακοίνωσή του, ο δήμαρχος τόνισε πως οι
ελεύθεροι επαγγελματίες και οι
επιχειρηματίες έκαναν τον προγραμματισμό τους, ακολουθώντας
δημόσιες δηλώσεις και διαβεβαιώσεις, προσθέτοντας πως η αγορά
μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει με κανόνες.

Ο Αλ. Κόπτσης, γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας
Καθήκοντα γενικού γραμματέα στο υπουργείο Παιδείας αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης. Σε επιστολή του ευχαριστεί όλους
αυτούς με τους οποίους συνεργάστηκε σε πρωτόγνω-

ρες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, όπως αυτές
της πανδημίας. Προσέθεσε, επίσης, πως η πρόταση
που του έγινε ήταν ιδιαίτερα τιμητική και θεώρησε χρέος του να την αποδεχτεί, απέναντι τόσο στην Εκπαίδευση που υπηρετεί για χρόνια όσο και στην Πολιτεία.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΒΕΘ: Άμεσα άνοιγμα
του λιανεμπορίου
Όλοι οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών που
ζουν από το λιανεμπόριο ή συνεργάζονται με
αυτό είναι αγανακτησμένοι από τα πίσω - μπρος
των κυβερνητικών αποφάσεων. Σε αυτό το
πλαίσιο, να ανοίξει άμεσα το λιανεμπόριο στη
Θεσσαλονίκη καλεί την κυβέρνηση το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της πόλης. Το επιμελητήριο κάνει λόγο για δημιουργία ψεύτικων ελπίδων και σκωτσέζικο ντους στους ανθρώπους
του κλάδου, με τη συνέχιση του λουκέτου της
τελευταίας στιγμής στα εμπορικά καταστήματα.

Συνάντηση Σιμόπουλου
με στρατιωτικούς
Τα προβλήματα των στρατιωτικών και ειδικότερα αυτά των υπαξιωματικών είχε την ευκαιρία
να συζητήσει με εκπροσώπους του Σώματος ο
Στράτος Σιμόπουλος. Ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. είχε συνάντηση με τους εκπροσώπους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ενώσεων Στρατιωτικών, κυρίους Θανάση Σαρρή και Δημήτρη Στάικο.

Τσαβλής: Να ανοίξουν
καταστήματα και εστίαση
Ξεκάθαρη θέση υπέρ της λειτουργίας του λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη πήρε ο πνευμονολόγος και ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος
του κεντρικού δήμου, Δρόσος Τσαβλής. Εξέφρασε την άποψη ότι τα καταστήματα πρέπει να ανοίξουν με click away και με τα αυστηρά μέτρα που
ισχύουν, η εστίαση να λειτουργήσει με τις απαραίτητες αποστάσεις και τον απαιτούμενο αριθμό
πελατών και παράλληλα να ενταθούν οι εμβολιασμοί.

Πεντοχίλιαρο στις επιχειρήσεις
ζητούν τρεις περιφερειάρχες
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ύψους 5.000
ευρώ, για κάθε επιχείρηση του λιανεμπορίου
σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, που παραμένει κλειστή, ζητούν με κοινή επιστολή τους
προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη,
οι περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολος Τζιτζικώστας, Δυτικής Ελλάδας
Νεκτάριος Φαρμάκης και Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης. Ζητούν η ενίσχυση
να δοθεί μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της
κυβέρνησης να ανασταλεί το άνοιγμα του λιανεμπορίου.
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Παιχνίδια Ερντογάν με…
του Βοσπόρου τα στενά
«Μ

ες στου Βοσπόρου τα στενά», όπως γράφει στο
γνωστό τραγούδι ο Πυθαγόρας, εξελίσσεται το νέο
επεισόδιο της εσωτερικής σύγκρουσης
στην Τουρκία με τις αυτοκρατορικές επιδιώξεις Ερντογάν από τη μια και τις «σταθερές»
του βαθέος τουρκικού στρατιωτικού κατεστημένου από την άλλη. Η επιστολή των 103
απόστρατων ανώτατων αξιωματικών του
τουρκικού πολεμικού ναυτικού ζητεί από
τον Ερντογάν να μην προχωρήσει σε αλλαγή
του καθεστώτος των Στενών. Ο σουλτάνος
«διάβασε» την επιστολή ως απόπειρα πραξικοπήματος και… άρχισε τις συλλήψεις.
Ο έλεγχος της Τουρκίας στον Βόσπορο
καθορίζεται από τη Συνθήκη του Μοντρέ
(1936) και αποτελεί μαζί με τη Συνθήκη της
Λωζάννης το διεθνές θεσμικό πλαίσιο που
όρισε τη διαμόρφωση του νέου τουρκικού
κράτους. Προβλέπει έλεγχο των Στενών από
την Τουρκία αλλά και παράλληλη ελεύθερη
διάβαση όλων των εμπορικών πλοίων.
Έως εδώ καλά. Ωστόσο, η Συνθήκη του
Μοντρέ δίνει στην Τουρκία το δικαίωμα

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

στρατιωτικοποίησης των Στενών και τη διέλευση πολεμικών πλοίων των παρευξείνιων
χωρών με ειδοποίηση μιας εβδομάδας, ενώ
περιορίζει σημαντικά το πέρασμα των πολεμικών πλοίων που δεν ανήκουν σε κράτη της
Μαύρης Θάλασσας. Τα τελευταία αρκετά
χρόνια η Άγκυρα έχει με πολλούς τρόπους
εκφράσει τη βούλησή της για αναθεώρηση
της Συνθήκης του Μοντρέ, όπως άλλωστε
και της Λωζάννης. Για την πρώτη θέτει «βέτο» η Μόσχα, καθώς ο γεωπολιτικός χάρτης
έχει αλλάξει: στη θέση των χωρών του παλαιού Συμφώνου της Βαρσοβίας τώρα βρίσκονται κράτη που φλερτάρουν με το ΝΑΤΟ
και μια αλλαγή στο καθεστώς των Στενών θα
ήταν καταστροφική για τη Ρωσία.
Επειδή είναι δύσκολο να συνυπογράψουν
αλλαγές τα δέκα κράτη που συνυπέγραψαν

τη Συνθήκη (ανάμεσά τους η ΕΣΣΔ και η Γιουγκοσλαβία, που δεν υπάρχουν πια), ο
Ερντογάν άρχισε να ανοίγει ένα παράλληλο
κανάλι βορειοδυτικά του Ελλήσποντου (Istanbul Kanal) με εμφανή σκοπό να «καταργήσει» τη Συνθήκη του Μοντρέ, η οποία
αφορά μόνο στα Στενά. Αυτά οι χώρες της
Δύσης τα χαρακτηρίζουν «άκρως αποσταθεροποιητικά» και ενισχύουν τον άξονα
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, ενώ εξοπλίζουν το ναυτικό της Βουλγαρίας και της
Ρουμανίας ώστε σε ενδεχόμενη «ανάφλεξη» στη Μαύρη Θάλασσα η Ατλαντική Συμμαχία να έχει ενισχυμένη παρουσία.

Οι γεωστρατηγικές επιδιώξεις
του «σουλτάνου» και το «βέτο»
της Μόσχας υπό τον φόβο
αλλαγής του status quo

Θ

ΕΜΑ

Η αναθεώρηση
της Συνθήκης
του Μοντρέ

Σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο
κατάλοιπο της περιόδου του Κεμάλ, τον περίφημο «Εθνικό Όρκο» των Τούρκων (1920), περιλαμβάνεται η αναθεώρηση της
Συνθήκης του Μοντρέ. Ήταν το
κληροδότημα της Βουλής του
οθωμανικού κράτους προς του
Νεότουρκους. Θεωρούσε ότι η
κατάρρευση της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας έγινε με «κατάληψη τουρκικών εδαφών» και
ορκίζεται στην επανακατάκτησή τους. Για ποιες περιοχές μιλάμε: Κύπρος, Μοσούλη, Χαλέπι, Θεσσαλονίκη, Βάρνα, Κιρκούκ αλλά και νησιά του Αιγαίου… Περιοχές, δηλαδή, στις
οποίες η Τουρκία έχει -ή θέλει
να- «απλώσει χέρι» με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο…
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ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΕ Ε.Ε., ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΗΠΑ

Κινήσεις ρωσικών
στρατευμάτων στα
ουκρανικά σύνορα

«Π

ολύ ανησυχητική» χαρακτηρίζεται από διεθνείς παρατηρητές η
συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα της
χώρας με την Ουκρανία, με την οποία οι σχέσεις της
Ρωσίας βρίσκονται «στο κόκκινο», μετά την επικράτηση, το 2014, μιας δυτικόστροφης κυβέρνησης υπό
τον πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στο Κίεβο.
Οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται κατά μήκος των βόρειων και των κεντρικών συνόρων των δύο χωρών υπολογίζονται σε περίπου
250.000 άτομα, ενώ περίπου άλλοι 38.000 Ρώσοι
στρατιώτες είναι στην Κριμαία. Βίντεο που ανεβαίνουν στο Διαδίκτυο δείχνουν τεθωρακισμένα και
άρματα μάχης να μεταφέρονται από περιοχές της Σιβηρίας προς Δυσμάς. Όπως υποστηρίζουν στρατιωτικοί παρατηρητές που μελετούν προσεκτικά τις κινήσεις των δύο κρατών, η Ρωσία, αν τελικά το αποφασίσει, θα χτυπήσει την Ουκρανία από τμήμα των
βόρειων συνόρων τους, απ’ όλα τα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας (προς τη Ρωσία) και από Νότο μέσω της Κριμαίας. Από την άλλη πλευρά των συνόρων, το Κίεβο απαντά με παρόμοια τακτική: Συγκεντρώνει στρατεύματα στα σύνορα με τη Ρωσία, δείχνοντας ότι θα δώσει σκληρή μάχη, εάν το καθεστώς

Φον ντερ Λάιεν - Μισέλ: Με καρότο
και μαστίγιο σήμερα στην Τουρκία
Σαν το βασανιστήριο… του Σισύφου μοιάζουν
οι ευρωτουρκικές
σχέσεις: Εκεί που
κάποιοι βλέπουν
«φως στο βάθος
του τούνελ», η Άγκυρα κάτι κάνει
και ξαναρίχνει τον βράχο στους πρόποδες
του βουνού. Αυτό το ατέλειωτο «πέρα δώθε» φιλοδοξούν να σταματήσουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ
Μισέλ και της Κομισιόν Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν, που επισκέπτονται σήμερα την
τουρκική πρωτεύουσα, προκειμένου να
εξηγήσουν στον πρόεδρο της χώρας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τα τεράστια οφέλη

που θα έχει η
Τουρκία, εάν σταματήσει τις ενέργειες που αποσταθεροποιούν την
κατάσταση στην
ευρύτερη περιοχή
του Αιγαίου και της
Ανατολικής Μεσογείου και δώσει, έτσι, τη δυνατότητα να
εφαρμοστεί η «θετική ατζέντα» της Ευρώπης με μεγάλη στήριξη για το προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα, η οποία μεταφράζεται σε πακτωλό κονδυλίων για τους
πρόσφυγες από τη Συρία που ήδη βρίσκονται στα τουρκικά εδάφη. Μήπως και ο Σίσυφος τα καταφέρει να φτάσει τον βράχο έως
την κορυφή του βουνού…

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Πούτιν αποφασίσει να φτάσει στο έσχατο πεδίο αντιπαράθεσης - το πολεμικό!
Το ήδη ηλεκτρισμένο κλίμα πυροδοτεί η ίδια η κυβέρνηση της Ουκρανίας, η οποία διαμηνύει σε
όλους τους τόνους ότι πρόθεσή της είναι η προσχώρηση της χώρας στο ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο αποτελεί
απόλυτο casus belli για τη Μόσχα. Φυσικά, η Δύση
κάθε άλλο παρά αμέτοχη μένει στο όλο σκηνικό:
Χθες ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για την Εξωτερική
Πολιτική της Ευρώπης, Ζοσέπ Μπορέλ, εξέφρασε
καθαρά τις ανησυχίες του για τη συγκέντρωση στρατευμάτων στα σύνορα των δύο χωρών και διαβεβαίωσε για την «ακλόνητη υποστήριξη της Ε.Ε. στην
εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα της
Ουκρανίας». Ο Ζελένσκι είπε ότι θα έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ σε πιθανή ρωσική στρατιωτική επίθεση, ενώ, αντίθετα, η Μόσχα υπογράμμισε ότι είναι σε
συνεννόηση με την Ουάσιγκτον για το θέμα της Ουκρανίας…

Ντουμπάι: 15 γυμνές γυναίκες πόζαραν
σε ουρανοξύστη - Έγιναν συλλήψεις
Άνω - κάτω έγιναν οι Αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όταν ολόγυμνες
γυναίκες βγήκαν στο μπαλκόνι ενός ουρανοξύστη στο Ντουμπάι, με σχετικά
βίντεο και φωτογραφίες να διαρρέουν στα social media της χώρας.
Σε χρόνο-ρεκόρ κινητοποιήθηκαν οι Αρχές με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε συλλήψεις, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα «The Sun»,
φορώντας χειροπέδες στις γυναίκες οι οποίες εμφανίστηκαν δημοσίως με
περιβολή... Εύας. Η παραβίαση της δημοσίας αιδούς στο Ντουμπάι επισείει
ποινή φυλάκισης έως έξι
μηνών και πρόστιμα μεγαλύτερα των 1.000 ευρώ. Η
κοινή χρήση πορνογραφικού υλικού τιμωρείται επίσης με ποινή φυλάκισης
και βαριά πρόστιμα, σύμφωνα με τους νόμους της
χώρας, βάσει του ισλαμικού νόμου (Σαρία).
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Ποιο είναι το «πακέτο» με τα μέτρα στήριξης για τον Απρίλιο
• Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και πλήρης κάλυψη
ασφαλιστικών εισφορών σε εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις τίθενται σε προσωρινή αναστολή.
• Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων.
• Δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Γέφυρα 2» για την
επιδότηση επιχειρηματικών δανείων, για τα οποία η σχετική
πλατφόρμα ανοίγει τις επόμενες ώρες.
• Δυνατότητα συμμετοχής στο χρηματοδοτικό εργαλείο κάλυψης
πάγιων δαπανών.

Υπενθυμίζεται ότι για το σύνολο των επιχειρήσεων στις οποίες
έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων του
λιανεμπορίου και της εστίασης, προβλέπεται για τον Απρίλιο:
• Συμμετοχή στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή, με τις αιτήσεις για τον
7ο κύκλο της να έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Παρασκευή
και η καταβολή της, με αυξημένα κατώτατα ποσά, να αναμένεται
προς το τέλος του μήνα.
• Απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου.
• Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

Από 1.000
έως € 4.000
σε κλειστές
επιχειρήσεις

Τ

ην επιδότηση με ποσό από
1.000 έως 4.000 ευρώ, με τη
μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις που θα μείνουν κλειστές και
τον Απρίλιο, ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Θα δίδεται ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου
και δεν θα αφορά στην εστίαση, αφού καλύπτεται από άλλο πρόγραμμα. Θα αποδοθεί τον Μάιο μετά την πληρωμή της
Επιστρεπτέας 7 και πρέπει στο μεσοδιάστημα να σταλεί προς έγκριση στις Βρυξέλλες, για το αν εκπληρώνονται οι κανόνες ανταγωνισμού.
Αναλυτικά, οι επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζομένους και έχουν
κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στους κλάδους και στις περιοχές όπου
εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα κατά
τη διάρκεια του Απριλίου είναι δικαιούχοι
αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο
μείωσης τζίρου.

Τα ποσά
Η αποζημίωση διαμορφώνεται ως
εξής:
• 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 έως 5 εργαζομένους.

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

• 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 6 έως 20 εργαζομένους.
• 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 21 έως 50 εργαζομένους.
Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημίωση θα
αναλογεί στο ήμισυ των προαναφερόμενων ποσών.
Αυτή η αποζημίωση:
• Είναι μη επιστρεπτέα.
• Είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή
τρίτων.
• Δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση,
τέλος ή εισφορά.
• Δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται
με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική
διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους
δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά
ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
Σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα, το
συγκεκριμένο μέτρο διαφοροποιείται σε

σχέση με την αρχική αποζημίωση ειδικού
σκοπού για τις επιχειρήσεις. Είναι αυξημένο και καλύπτει περισσότερες επιχειρήσεις, καθώς λαμβάνει υπόψη τη συσσωρευμένη και κλιμακούμενη πίεση -λόγω των υγειονομικών περιορισμών- στο
εισόδημα των επιχειρηματιών. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η μη πρόκληση «ηθικού
κινδύνου» απέναντι στις επιχειρήσεις
που επανεκκινούν τη λειτουργία τους μέσα στον μήνα.

Οι ωφελημένοι
Οι ωφελούμενοι, επιχειρήσεις και
ελεύθεροι επαγγελματίες, υπολογίζονται
σε περίπου 100.000.
Από αυτούς, περίπου 10.800 δραστηριοποιούνται στους κλάδους του λιανεμπορίου, στους οποίους έχουν επιβληθεί
περιοριστικά μέτρα στις Περιφερειακές
Ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Κοζάνης.
Οι υπόλοιποι δραστηριοποιούνται στο
σύνολο της επικράτειας και αφορούν
στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτι-

σμού, του αθλητισμού, των μεταφορών.
Ακόμα, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, τα γυμναστήρια, οι παιδότοποι και οι υπόλοιποι
κλάδοι για τους οποίους αναστέλλεται η
δραστηριότητά τους με κρατική εντολή
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα.
Σημειώνεται ότι έχει ήδη προβλεφθεί η
αυξημένη ενίσχυση της εστίασης και, συνεπώς, αυτή δεν συγκαταλέγεται στους
ανωτέρω κλάδους. Το κόστος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού αναμένεται να
ανέλθει στα 130 εκατ. ευρώ. Η καταβολή
αναμένεται να γίνει εντός Μαΐου, αφότου
ολοκληρωθούν οι καταβολές του μέτρου
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7.

Πρόκειται για έκτακτη επιδότηση
ειδικού σκοπού - Θα δίδεται
ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου
και δεν θα αφορά στην εστίαση Μέσα στον Μάιο η καταβολή…
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Έως 12 Απριλίου η πληρωμή
αποζημίωσης των 534 ευρώ
Το αργότερο έως την επόμενη Δευτέρα θα καταβληθεί το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
των 534 ευρώ στους εργαζομένους που είχαν τεθεί σε αναστολή σύμβασης τον Μάρτιο. Επιπλέον,
ο e-ΕΦΚΑ και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλουν έως την
Παρασκευή 97 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους επιδομάτων και ενισχύσεων. Ειδικότερα, από τον
ΕΦΚΑ θα διατεθούν 11,1 εκατ. ευρώ σε 530 δικαιούχους εφάπαξ, 10,3 εκατ. ευρώ σε 16.448 δικαιούχους παροχών σε χρήμα (Επιδόματα Μητρότητας, Ασθενείας, Ατυχήματος, Έξοδα Κηδείας) και 6.300 ευρώ σε 16 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης. Επίσης, έως την Παρασκευή ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει
40 εκατ. ευρώ σε 32.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης, 35 εκατ. ευρώ σε 83.000 δικαιούχους για
καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων και 500.000 ευρώ σε 980 μητέρες για
επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

«ΓEΦΥΡΑ 2»

Τέσσερα μπόνους και πέντε
βήματα για επιδότησηδανείων
ΟΑΕΔ: 6.136 νέες θέσεις
εργασίας το α’ τρίμηνο
Με επιπλέον 6.136 νέες θέσεις εργασίας μέσω
προγραμμάτων του ΟΑΕΔ έκλεισε το πρώτο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 69% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, παρά το lockdown και τις
πρωτόγνωρες επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία και στην αγορά εργασίας, η απορροφητικότητα των προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταγράφει σταθερή
αύξηση σε ετήσια βάση. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων απασχόλησης του Οργανισμού, υλοποιούνται οκτώ ανοικτά προγράμματα με συνολικά 42.600
επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας, επιχορήγηση μισθού και εισφορών έως 100% και απλουστευμένους όρους. Εξάλλου, ξεπέρασαν τις 3.370 οι
συμμετοχές στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση 3.000
ανέργων ηλικίας έως 29 ετών, που υλοποιείται από
τον ΟΑΕΔ και την Google Ελλάδας, σε τέσσερις τομείς ψηφιακών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης (λήγει στις 30/11/2021).

Μ

ε τέσσερα σημαντικά
«μπόνους» για τους πληττόμενους επαγγελματίεςδανειολήπτες άνοιξε χθες
η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων
ένταξης στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2».
Το νέο πρόγραμμα καλύπτει πληττόμενες μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και
ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες, υπό τον όρο της
μείωσης τζίρου άνω του 20% το 2020 σε
σχέση με το 2019, προσφέροντας τις
εξής διευκολύνσεις:
1. Επιδότηση μηνιαίας δόσης των επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
2. Επιδότηση κεφαλαίου και τόκων.
3. Επιβράβευση συνεπών δανειοληπτών με ποσοστά έως 90% της μηνιαίας δόσης.
4. Επιδότηση δόσης έως 80% για τους
«κόκκινους» επιχειρηματίες και τους
επαγγελματίες για να ρυθμίσουν τις
οφειλές τους και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν
ηλεκτρονικά αίτηση στην ψηφιακή
πλατφόρμα έως τις 9 Μαΐου 2021, χωρίς
να απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών. Το Δημόσιο συνεισφέρει στο

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

πρόγραμμα τα εξής ποσοστά:
G Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια, το 90%
της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο,
80% για το 2ο και 70% για τους υπόλοιπους δύο μήνες.
G Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το
80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, το 70% για το 2ο και το 60% για τους
υπόλοιπους δύο μήνες.
Η διαδικασία της κρατικής επιδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε
βήματα:
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους
στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ
του υπουργείου Οικονομικών
(http://www.keyd.gov.gr/
ή
http://ofeiles.gov.gr) έως τις 9 Μαΐου.
2. Στις υποψήφιες προς επιδότηση επιχειρήσεις θα διενεργηθούν ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις
στοιχείων, για να διαπιστωθεί αν πλη-

ρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
3. Εφόσον η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενημερώνεται
ο οφειλέτης μέσω email.
4. Αν η επιλέξιμη επιχείρηση έχει «κόκκινο» δάνειο, πρέπει να προβεί σε
ρύθμιση με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων της.
5. Στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο,
τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά έναν μήνα μετά την έγκριση της
επιδότησης, ενώ, αν είναι «κόκκινο»,
τότε η καταβολή ξεκινά έναν μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης
δανείου με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου της. Και
στις δύο περιπτώσεις, η πληρωμή
πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Ανοικτή η ηλεκτρονική
πλατφόρμα για
τις αιτήσεις - Έως τις
9 Μαΐου η προθεσμία
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USINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Reggeborgh: Εκφράζει ανησυχία για
αναβολή Γ.Σ. και στήριξη στην Ελλάκτωρ
Τ
η λύπη της για την αναβολή της γενικής συνέλευσης της Ελλάκτωρ αλλά και την ισχυρή
υποστήριξή της στην προτεινόμενη αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης, όπως και
την εμπιστοσύνη της στη δυναμική του ομίλου στο
μέλλον, εκφράζει η ολλανδική Reggeborgh.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση,
«η Reggeborgh Invest B.V. επιθυμεί να εκφράσει
τη λύπη της που η έκτακτη γενική συνέλευση των
μετόχων της Ελλάκτωρ Α.Ε. αναβλήθηκε για τις
22 Απριλίου έπειτα από αίτημα των ίδιων αυτών
μετόχων που είχαν ζητήσει τη σύγκλησή της. Η
Reggeborgh εκφράζει την ανησυχία της ότι αυτή
η περιττή αναβολή της γενικής συνέλευσης και η
καθυστέρηση της λήψης απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το μέλλον
της εταιρείας και να οδηγήσουν σε πρόσθετες ζημίες στα έργα
της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πρόκειται για μια
εξαιρετικά ανεύθυνη πράξη, στρεφόμενη άμεσα κατά των
συμφερόντων της Ελλάκτωρ, των μετόχων της, των περίπου

6.000 εργαζομένων της και άλλων ενδιαφερομένων. Η Reggeborgh επιθυμεί να επαναλάβει -για άλλη μια φορά- την ισχυρή
υποστήριξή της στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ και την εμπιστοσύνη της στη δυναμική
του ομίλου στο μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκατασταθεί η χρηματοοικονομική του σταθερότητα».

Κρι Κρι: 30 χρόνια από την παραγωγή του πρώτου γιαουρτιού
«Το 2021 είναι μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για την εταιρεία,
καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια από την παραγωγή του πρώτου γιαουρτιού Κρι Κρι», τόνισε ο πρόεδρος και CEO της εταιρείας Παναγιώτης Τσινάβος, μιλώντας στο πρόσφατο Συνέδριο
Γιαουρτιού, που διοργάνωσε η εταιρεία. Επεσήμανε ότι η απόφαση για επένδυση στο γιαούρτι αποδείχτηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, αφού σήμερα το 75% των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από τη δραστηριότητα των γαλακτοκομικών και αποτέλεσε το όχημα για τη σημαντική της ανάπτυξη στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό. Συνολικά, οι επενδύσεις πενταετίας της ανήλθαν στα 43 εκατ. ευρώ. Το 2021 πρόκειται να υλοποιηθεί και η
επένδυση σταθμού βιοαερίου και συμπαραγωγής ενέργειας
και θερμότητας ισχύος με κόστος επένδυσης στα 5 εκατ. ευρώ.

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα Jumbo & ΙΚΕΑ
Μέχρι 30 λεπτά θα μπορεί να διαρκέσει η παραμονή των καταναλωτών στα καταστήματα Jumbo. Με click inside θα λειτουργήσουν και συγκεκριμένα καταστήματα ΙΚΕΑ σε όλη την
Ελλάδα. Παρά τους πρόσθετους περιορισμούς που επιβλήθηκαν για τη λειτουργία των καταστημάτων, οι μεγάλες αλυσίδες άνοιξαν ξανά, λειτουργώντας τόσο με click away όσο
και με click inside. Εν όψει και του Πάσχα, η αλυσίδα Jumbo
ενημέρωσε τους πελάτες πως θα μπορούν να επισκέπτονται
τα καταστήματα, πλην κάποιων που παραμένουν κλειστά, αλλά η παραμονή τους εντός θα είναι μόνο για 30 λεπτά. Από την
πλευρά της, η IKEA ανακοίνωσε πως με click inside θα λειτουργήσει και το μικρό κατάστημα στον Πειραιά.

Κυρ. Πιερρακάκης: Έρχεται
πλατφόρμα καταχώρισης
αιτημάτων για γραφειοκρατία
και επενδύσεις

Μια ειδική πλατφόρμα, στην οποία θα καταχωρίζονται τα αιτήματα μεγάλων επενδύσεων και
μέσω αυτής θα ζητούνται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με στόχο οι επενδυτές να αντιμετωπίζουν λιγότερη γραφειοκρατία, ετοιμάζεται να
μπει στη ζωή μας. Αυτό αναφέρει ανακοίνωση
της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων (ΠΑΕΛΟ) ότι προέκυψε από τη χθεσινή
διαδικτυακή συνάντηση με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη με
θέμα «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση - Λογιστές
και επιχειρήσεις» στο κανάλι της Ένωσης.

To CEO Clubs υποδέχεται
τη MullenLowe Athens
Το CEO Clubs ανακοινώνει ότι η MullenLowe
Athens είναι ο νέος platinum χορηγός του. Στο
πλαίσιο αυτό, η MullenLowe Athens υπογράφει το corporate video του CEO Clubs Greece.
Μέσα από αυτό μάς προσκαλεί να ανακαλύψουμε τον κόσμο και τη φιλοσοφία των κορυφαίων CEOs της χώρας μας. Forward thinking,
Positive impact, The house of collective wisdom, Seal of leadership είναι μερικές από τις
αρχές του CEO Clubs Greece, που εμφανίζονται με εντυπωσιακό τρόπο κατά τη διάρκεια
του video ανάμεσα σε τοπία, κτίρια, δρόμους
και διαδρομές της Ελλάδας. Τα γυρίσματα
πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα και δένουν αρμονικά με τη μουσική που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες της ταινίας,
όπως ανακοινώνει το CEO Clubs.

LG: Αποσύρεται από
την παγκόσμια αγορά κινητής
Η νοτιοκορεατική εταιρεία LG ανακοίνωσε
την πρόθεσή της να σταματήσει τις παραγωγικές δραστηριότητες στο πεδίο της κινητής τηλεφωνίας, στο οποίο εμφανίζει ζημίες. Θα γίνει
έτσι η πρώτη μεγάλη εταιρεία κινητών τηλεφώνων που θα αποσυρθεί τελείως από αυτή την
ολοένα πιο ανταγωνιστική αγορά διεθνώς. Η
μονάδα κινητής τηλεφωνίας, που συνεισφέρει
περίπου 7% στα συνολικά έσοδά της, αναμένεται να έχει κλείσει έως τις 31 Ιουλίου και οι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν σε άλλες δραστηριότητες και θυγατρικές της LG Electronics.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

ΟΤΕ: Συνεισφορά
στη βιώσιμη ανάπτυξη

Στους τρεις μεγάλους το 64,6%
του τζίρου των σουπερμάρκετ

Ryanair: Σύνδεση ελληνικών
νησιών με την Κύπρο

Στην εμπειρία του Ομίλου ΟΤΕ από τους δείκτες ESG
και στη συνεισφορά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων αναφέρθηκε η Ντέπη Τζιμέα, executive director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ, κατά τη συμμετοχή της στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «ESG: Winning in the long run», που διοργάνωσε ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με
θέμα «ESG στην πράξη», στην οποία συμμετείχε, η κυρία
Τζιμέα αναφέρθηκε στο αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών για τις ESG επιδόσεις των εταιρειών, στην ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στη στρατηγική και τη λειτουργία του
Ομίλου, στη μακρόχρονη εμπειρία από την έκδοση Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης αλλά και στις μελλοντικές
προτεραιότητες της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης. Το
ενδιαφέρον των επενδυτών για τις επιδόσεις ESG είναι
γεγονός, με το 20% των μετοχών της Deutsche Telekom
να ανήκουν σε επενδυτές, οι οποίοι μερικώς ή ολικώς
κοιτούν τις επιδόσεις ESG και αυτό είναι κάτι που αυξάνεται συνεχώς. Σήμερα ο ΟΤΕ να συγκαταλέγεται σε έξι
διεθνείς δείκτες Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων λόγω των επιδόσεών του σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, περιβάλλοντος και κοινωνίας.

Chiquita: Πρωτοπορεί στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής συμβάλλει
με πρωτοποριακό τρόπο η Chiquita με το πρόγραμμα
«30BY30» για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα, το
οποίο έχει υποβληθεί στο SBTi, τον κορυφαίο ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό για τη μείωση των εκπομπών
αεριών, αποτελώντας την πρώτη εταιρεία φρούτων
παγκοσμίως που δεσμεύεται για τον ανεξάρτητο έλεγχο των στόχων και την πιστοποίηση της πρωτοβουλίας
από τον SBTi. Χαρακτηριστικά, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
κατά 30% μέχρι το τέλος του 2030 σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Η Ryanair ανακοίνωσε το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πρόγραμμα που δημιούργησε ποτέ για
την Ελλάδα και την Κύπρο. Ανάμεσα σε άλλα
συμπεριλαμβάνονται πέντε νέα δρομολόγια από
και προς Μπάρι, Μπολόνια, Κέρκυρα, Ρόδο (ξεκινάει τον Ιούλιο) και Τρεβίζο (ξεκινάει τον Ιούνιο), τα οποία θα δώσουν ώθηση τόσο στην επιβατική κίνηση όσο και στον τουρισμό, καθώς το
πρόγραμμα εμβολιασμού συνεχίζεται και η Ευρώπη ανοίγει έγκαιρα για την καλοκαιρινή σεζόν.
Το πρόγραμμα της Ryanair για το καλοκαίρι
2021 περιλαμβάνει 34 δρομολόγια, 5 νέα δρομολόγια από Πάφο προς Μπάρι, Κέρκυρα, Ρόδο,
Τρεβίζο (όλα με δύο πτήσεις την εβδομάδα) και
Μπολόνια (με μία πτήση την εβδομάδα), συνολικά 106 πτήσεις την εβδομάδα.

Σκλαβενίτης και Lidl φαίνεται να είναι οι πλέον
κερδισμένοι στον κλάδο των σουπερμάρκετ από την
πανδημία, καθώς ο αυξημένος τζίρος που κατέγραψαν το 2020 οφείλεται σε σημαντικό βαθμό και στη
διεύρυνση του πελατολογίου τους. Όλοι, βεβαίως,
οι «παίκτες» του κλάδου, ο οποίος υπολογίζεται ότι
κατέγραψε τζίρο 11,34 δισ. ευρώ το 2020, με αύξηση
9,7% σε σύγκριση με το 2019, είδαν τον κύκλο εργασιών τους να αυξάνεται, όμως δεν φαίνεται να ακολούθησαν όλοι τούς ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης. Συνολικά, πάντως, οι τρεις μεγαλύτεροι «παίκτες» του
κλάδου, δηλαδή Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος
και Lidl Ελλάς, συγκέντρωσαν, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών αγοράς NielsenIQ, το
64,6% του τζίρου που έγινε το 2020.

ΔΕΗ: Απόφαση για
τους έντεκα του ΔΕΔΔΗΕ

ΔΕΣΦΑ: Εξετάζεται η κατασκευή αγωγού
φυσικού αερίου προς τα Ιωάννινα

Την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου για την
τροφοδοσία της πόλης των Ιωαννίνων εξετάζει,
σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΔΕΣΦΑ εν όψει
της κατάρτισης του νέου δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του συστήματος φυσικού αερίου για την περίοδο 2022-2031. Παράλληλα,
τους προσεχείς μήνες ξεκινά το market test για
την κατασκευή αγωγού τροφοδοσίας της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ αρμόδιες πηγές θεωρούν ότι παρά την πρόοδο των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, υπάρχουν λόγοι να εγκατασταθεί
σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην
Κρήτη ή και σε ορισμένα ακόμα μεγάλα νησιά.

Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα στη ΔΕΗ για τα έντεκα σχήματα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
και θα περάσουν στη β’ φάση του διαγωνισμού
του ΔΕΔΔΗΕ. Οι έντεκα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι οι εξής: Macquarie, Ardian, KKR,
Blackrock, First State Investments, BCI, CVC,
F2I, Oak Hill Advisors, China South power Grid /
China three Gorges και Guangzhou Power.

Στην τελική ευθεία ο διαγωνισμός της
ΕΥΔΑΠ για διαχείριση της Ψυττάλειας
Στην τελική ευθεία μπαίνει ο διαγωνισμός για τη
διαχείριση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων της
Ψυττάλειας. Χθες συνεδρίασε το Διοικητικό συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία που θα ανοίξουν και οι τρεις προσφορές
που έχουν υποβληθεί για το έργο, το οποίο είναι συνολικού προϋπολογισμού 260 εκατ. ευρώ. Τα τρία
σχήματα που διεκδικούν τη σύμβαση είναι: Suez Τέρνα - Ιntrakat, Μυτιληναίος - Χ. Κωνσταντινίδης ACEA, Άκτωρ - ΑΒΑΞ - Εργοτέμ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Τα έψαλε στους παίκτες
ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ Δημήτρης
Μελισσανίδης, ξεκαθαρίζοντας
ότι ο Μανόλο Χιμένεθ θα συνεχίσει
να κάθεται στον πάγκο της ομάδας

«Δικέφαλοι» σε κρίση
ε κρίση βύθισε τους δύο «δικεφάλους» ΑΕΚ και ΠΑΟΚ- η 2η αγωνιστική των πλέι οφ
του πρωταθλήματος μετά τις ανέλπιστες ήττες τους, 5-1 από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ και 3-0
από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, αντίστοιχα.
Πλέον, ο ένας «δικέφαλος» κινδυνεύει να μείνει
εκτός Ευρώπης. Στην ΑΕΚ ο Ισπανός προπονητής
Μανόλο Χιμένεθ μετά τη συντριβή στο ΟΑΚΑ δήλωσε για τους παίκτες του: «Τόσο μπορούν, τόσο παίζουν τα παιδιά».
Ο ίδιος ο Χιμένεθ ήταν αυτός που δήλωνε «παρακολουθώ την ΑΕΚ, έχει πρωταθληματικό ρόστερ» λίγο
πριν έρθει για να διαδεχτεί τον Ιταλό Μάσιμο Καρέρα. Στα αποδυτήρια ο Ιρανός επιθετικός Καρίμ Ανσαριφάρντ το ξεκαθάρισε στον αρχηγό Πέτρο Μάνταλο:
«Αφού δεν μπορεί να μας βοηθήσει, να φύγει». Μετά
τον αγώνα μια ομάδα φανατικών της ΑΕΚ εισέβαλε
στον αγωνιστικό χώρο και απαίτησε από τους παίκτες να βγάλουν τις φανέλες τους και να βαδίσουν
γυμνοί από τη μέση και πάνω προς τα αποδυτήρια.

Σ

Με σκληρή γλώσσα μίλησε χθες στους ποδοσφαιριστές και ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ Δημήτρης Μελισσανίδης, καθώς επισκέφτηκε το ξενοδοχείο
όπου έχουν καταλύσει οι «κιτρινόμαυροι»: «Σαράντα χρόνια είχε το κλαμπ να υποστεί τέτοια ντροπή.
Αυτήν τη ρετσινιά θα την κουβαλάτε μια ζωή. (…) Είναι τεράστια ντροπή αυτό που έγινε, είστε ξεφτίλες», είπε στους παίκτες, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Μανόλο Χιμένεθ θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο
της Ένωσης.
Η ΑΕΚ στη βαθμολογία βρέθηκε εκτός τετράδας και
ο Χιμένεθ θα είχε φύγει, αν δεν μεσολαβούσε το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, στον πρώτο
ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Από χθες βράδυ η
ομάδα είναι σε «μίνι καραντίνα» σε ξενοδοχείο μέχρι το ματς με τον ΠΑΟΚ.
Στον ΠΑΟΚ υπήρχε ευφορία μετά την εντός έδρας
νίκη 3-1 επί της ΑΕΚ στην 1η αγωνιστική των πλέι
οφ, αλλά η ομάδα της Θεσσαλονίκης προσγειώθηκε
και πάλι ανώμαλα στη Λεωφόρο με το 3-0. Τέσσερις

τελικές προσπάθειες έκανε ο Παναθηναϊκός και πέτυχε τρία γκολ. Το πρώτο, μάλιστα, ήταν πανομοιότυπο με αυτό της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, το οποίο είχε λήξει 2-1 για τους «πράσινους».
Σέντρα του Χατζηγιοβάνη, στην μπάλα ο Μακέντα,
γκολ. Ο Ουρουγουανός τεχνικός Πάμπλο Γκαρσία
ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά
πλέον δεν φαίνεται να είναι στο απυρόβλητο από τον
Ιβάν Σαββίδη, ειδικά μετά τις έντονες διαμαρτυρίες
των οπαδών του «δικεφάλου» στα social media. Ο
Γκαρσία κατηγορείται ότι ο ΠΑΟΚ δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά δεν βάζει γκολ. Και ακόμα ότι σε ένα ακόμα ντέρμπι προτίμησε να αφήσει στον πάγκο τον νεαρό Χρήστο Τζόλη, ενώ επιμένει στον τερματοφύλακα Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ο οποίος φέρει ευθύνη
για τα δύο από τα τρία γκολ του Παναθηναϊκού. Στη
βαθμολογία: Ολυμπιακός 73, Άρης 54, ΠΑΟΚ 50, Παναθηναϊκός 49, ΑΕΚ 48. Την επόμενη αγωνιστική θα
παίξουν: Άρης - ΑΕΚ, Αστέρας Τρ. - ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός.
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Χάαλαντ: Ζήτησε τη μισή… Βαρκελώνη
Ο 20χρονος Νορβηγός σέντερ φορ της Μπορούσια
Ντόρτμουντ Έρλιγκ Χάαλαντ, ο οποίος εντυπωσιάζει με
τις επιδόσεις του, είναι ένα κινητό «προϊόν» που τρέχει
πίσω από τον διάσημο ατζέντη του, Μίνο Ραϊόλα, πάει
από πόλη σε πόλη για να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του και ζητάει λεφτά. Πολλά λεφτά! Την ίδια μέρα
πρώτα πήγε στη Βαρκελώνη και μετά στη Μαδρίτη για
να μιλήσει με τη Ρεάλ. Και ακούστε τι ζήτησε από τους
Καταλανούς: να μείνει στην ομάδα ο Λιονέλ Μέσι, να
πάρει ο Ραϊόλα «δώρο» 20 εκατ. ευρώ και άλλα τόσα ο
πατέρας του παίκτη, να έχει κλειστό συμβόλαιο 30
εκατ. ευρώ τον χρόνο και, βέβαια, να πληρωθούν και τα
180 εκατ. ευρώ που ζητάει η Ντόρτμουντ. Φυσικά, ο νέος πρόεδρος της Μπαρτσελόνα Ζουάν Λαπόρτα αρνήθηκε, καθότι οι Καταλανοί βρίσκονται σε χρεοκοπία,
μια και χρωστούν 1,7 δισ. ευρώ. Είναι άγνωστο τι ζήτησαν από τη Ρεάλ, αλλά τον πρώτο λόγο έχει η Μάντσεστερ Σίτι του σεΐχη Μανζούρ, ο οποίος μπορεί να δώσει
τον ουρανό με τ’ άστρα μαζί...

SPORTS
Διακοπή για ρατσιστική
συμπεριφορά
Διακόπηκε για μερικά λεπτά το ματς Κάντιθ Βαλένθια, όταν ο παίκτης της φιλοξενούμενης
ομάδας Ντιακαμπί εξαγριώθηκε με τον άλλοτε
παίκτη της ΑΕΚ Χουάν Κάλα, ισχυριζόμενος ότι
του μίλησε προσβλητικά για το χρώμα του. Οι
παίκτες της Βαλένθια αποχώρησαν από τον
αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής κατέγραψε το
συμβάν, ωστόσο ανέφερε ότι δεν υπέπεσε κάτι
σχετικό στην αντίληψή του.

Οργή Πετρούνια
για το ατύχημα

«Χαρά μας
να υποφέρουμε
από εσένα»

Οργισμένος από το ατύχημα που έγινε στο προπονητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά, όπου έσπασαν
οι ασύμμετροι ζυγοί την ώρα της προπόνησης
ενός μικρού κοριτσιού, ήταν ο «βασιλιάς των κρίκων» και χρυσός Ολυμπιονίκης Λευτέρης Πετρούνιας. Και τα έβαλε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας: «Ευτυχώς το κορίτσι είναι καλά. Έτσι
αφήσατε τη γυμναστική, κ. Βασιλειάδη;».

Νέα επεισόδια
στη Θεσσαλονίκη

Ο Ισπανός αρθρογράφος του planetacb.com Χαβιέ Ροντρίγκεθ έγραψε για το τελευταίο παιχνίδι του
αρχηγού του Ολυμπιακού Βασίλη Σπανούλη στη Μαδρίτη: «Άτιμη πανδημία, ντροπή σου, να μην αφήσεις
τον κόσμο να είναι εδώ για να τον χειροκροτήσει. Είναι η ντροπή που θα κουβαλάμε για πάντα!
Σε ευχαριστώ για όλα, αγαπημένε μου αντίπαλε… Ήταν χαρά μας να υποφέρουμε από εσένα». Άλλα ήθη...

Δυνατές μάχες
στο Champions League
Δύο ματς στη νοκ άουτ φάση των 8 του Champions
League γίνονται σήμερα. Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Σίτι την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Αύριο, Τετάρτη, θα παίξουν Πόρτο
- Τσέλσι και Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν. Με τους
Βαυαρούς δεν θα αγωνιστεί λόγω τραυματισμού ο Πολωνός σούπερ στράικερ και καλύτερος παίκτης του
κόσμου για το 2020 Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Νέο επεισόδιο μεταξύ οπαδών στη Θεσσαλονίκη, το δέκατο τον τελευταίο μήνα. Όλα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης έξω
από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Πολίχνης.
Από τον έντονο διαπληκτισμό τραυματίστηκε
ένας 26χρονος, ο οποίος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ο άλλοτε αρχηγός της
Θύρας 4 του ΠΑΟΚ Μάκης Μανάβης τόνισε: «Κι
εμείς μαλώναμε με τους Αρειανούς, αλλά
ποτέ δεν βγάζαμε μαχαίρια και πιστόλια όπως σήμερα»…

Διάψευση
για Λάτση
και Παναθηναϊκό
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Δημήτρης Γιαννακόπουλος διέψευσε ότι
ήρθε σε συμφωνία με τον Όμιλο Λάτση για να
πουλήσει την ομάδα του. Διέψευσε ακόμα ότι
όμιλος εφοπλιστών ενδιαφέρθηκε για την ΚΑΕ.
Δεν διέψευσε, όμως, ότι ήρθε σε συμφωνία με το
κράτος για χρησιμοποίηση του κλειστού του ΟΑΚΑ για 49 χρόνια.
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• Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της
Σάσας Σταμάτη, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρό ψυχικό νόσημα τα τελευταία 19 χρόνια.
• Η Αμαλία Κωστοπούλου
έχει ταλέντο και στην κομμωτική. Η 23χρονη κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της
Τζένης Μπαλατσινού πήρε το
ψαλίδι και έκοψε τα μαλλιά
της με μεγάλη επιτυχία.

POLITICAL GOSSIP

• Χώρισε ο Κωνσταντίνος Αργυρός
έπειτα από δύο χρόνια σχέσης με την
Αλεξάνδρα Φωτοπούλου.

Χλιδάτα γενέθλια
για τον Τεό Νιάρχο

Ο

γόης του διεθνούς τζετ σετ Τεό Νιάρχος
έκλεισε τα 30 και το γιόρτασε παρέα με
τους πιο κολλητούς, ζάπλουτους φίλους
του, τις αδελφές του Ευγενία και Ηλέκτρα
Νιάρχου, την Ντάσα Ζούκοβα, σύζυγο του αδελφού
του Σταύρου, αλλά και την εκρηκτική
σύντροφό του και «αγγελάκι» της
«Victoria’s Secret» Καμίλ Ρόου.
Η μέρα των γενεθλίων του Θοδωρή, εγγονού του Έλληνα μεγιστάνα
Σταύρου Νιάρχου και τρίτου γιου του
Φίλιππου Νιάρχου και της Βικτόρια
Γκίνες -έγινε γνωστός παγκοσμίως
ως Τεό- ήταν πάντα θέμα συζήτησης
στα αριστοκρατικά σαλόνια, με τις
φωτογραφίες από τις δεξιώσεις να
κάνουν τον γύρο των Media. Φέτος,
λόγω του Covid-19 το «happy birthday party» ήταν «κλειστό» με τούρταυπερπαραγωγή και ανταλλαγή καυτών φιλιών με το τοπ μόντελ, όπως
φαίνεται και στα ενσταντανέ που
ανήρτησε η ίδια στον προσωπικό της
λογαριασμό στο Instagram. Με μίνι
αραχνοΰφαντο φόρεμα, που λαμπύριζε κάτω από τα φώτα φθορίου μεγάλου καλιφορνέζικου κλαμπ, η Καμίλ Ρόου έδωσε ρεσιτάλ χορού, ενώ
υποδεχόταν τους λίγους αριθμητικά
καλεσμένους του αγαπημένου της, ανάμεσα στους
οποίους ο εκκεντρικός σχεδιαστής μόδας Τζέιμς
Γκολντστέιν. Ο Τεό Νιάρχος με σκουρόχρωμο κοστούμι και λευκό πουκάμισο ήταν ιδιαίτερα ευδιάθε-

τος, χαμογελούσε συνεχώς και πόζαρε με τους προσκεκλημένους του, με τα φλας των κινητών τηλεφώνων να αναβοσβήνουν συνεχώς.
Το ζευγάρι, στα δύο χρόνια που είναι μαζί, απολαμβάνει να μοιράζεται την προσωπική του ζωή στα social media, όπως συνέβη και στις καλοκαιρινές διακοπές τον Αύγουστο
του 2020 στις Σπέτσες, τη Σπετσοπούλα και την Ύδρα. Το υπερβολικά αδύνατο τοπ μόντελ δεν άφησε σε ησυχία
τον ζάπλουτο σύντροφό της κατά τη
διάρκεια του τουρ στα ελληνικά νησιά
αλλά και την παραμονή στο ιδιωτικό
νησί της οικογένειας, φωτογραφίζοντάς τον πάνω στο πολυτελές σκάφος
τους, στις βόλτες με τον σκύλο τους,
την ώρα που βουτούσε στη θάλασσα,
ακόμα και όταν άραζε κάτω από τον
καυτό ήλιο για έναν μεσημεριανό
υπνάκο.
Η Καμίλ Ρόου είναι εκείνη που
«παρέσυρε» τον Έλληνα γόνο στον
κόσμο του Διαδικτύου και της υπερβολικής έκθεσης -σε σύγκριση με τα
αδέλφια του-, αφού ζει συνεχώς στα
φώτα του θεάματος. Πέρα από τις
πασαρέλες, το όμορφο μοντέλο έκανε το 2010 την πρώτη του εμφάνιση
με έναν μικρό ρόλο στην ταινία «Θα
έρθει η μέρα και για μας» του Ρομέν Γαβρά, γιου του
Κώστα Γαβρά, ενώ είναι γνωστή η λατρεία της στην
Τέχνη και τους Έλληνες δημιουργούς - ζωγράφους
και γλύπτες.

• Νόσησε με κορονοϊό η Σοφία Παυλίδου με το που βγήκε από τη «Φάρμα». Την
αποκάλυψη έκανε η ίδια,
λέγοντας ότι κόλλησε από
φίλο της που την επισκέφτηκε στο σπίτι.
• Χωρισμός-βόμβα. Ο ηθοποιός Ιωάννης Παπαζήσης και η τραγουδίστρια
Βανέσα Αδαμοπούλου, γονείς ενός
πεντάχρονου αγοριού, αποφάσισαν να
ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους έπειτα από 15 χρόνια κοινής ζωής.

• Τούρτα-υπερπαραγωγή
για τα γενέθλια της 18χρονης Παολίνας Ζογλοπίτη,
κόρης της τραγουδίστριας
Πάολα!
• Ενοχλημένος δήλωσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος με τον συνθέτη Φοίβο στο
τελευταίο «House of Fame»: «Είπε το
τραγούδι του συγχωρεμένου Θάνου
Μικρούτσικου. Με ενοχλεί να λένε
“συγχωρεμένος”, γιατί ο αδερφός μου
δεν ορίζεται από τις αμαρτίες του, αλλά από την προσφορά του».
• Η πρόσφατη ανακατανομή
παικτών στην «κόκκινη» και
«μπλε» ομάδα στο «Survivor» φέρνει τα πάνω κάτω
αγωνιστικά.
• Παιχνίδια στη θάλασσα για τον γιο
της Ελένης Μενεγάκη, Άγγελο, παρέα
με καλλίγραμμη νεαρή!
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Αποκάλυψε
το φύλο του μωρού
It’s a girl! Η εγκυμονούσα
Αθηνά Οικονομάκου αποκάλυψε ότι περιμένει κοριτσάκι, με την οικογένεια να είναι
τρισευτυχισμένη για τα καλά
νέα, κυρίως, όμως, για τον
γιο Μάξιμο, ο οποίος θα αποκτήσει αδελφούλα! Μάλιστα,
η χαρούμενη μαμά ανήρτησε
περιχαρής φωτογραφία από
το δωμάτιο της μικρής σχολιάζοντας: «Αφού έφτασα αισίως στον 8ο μήνα, αποφάσισα να σας δείξω λιγάκι από το
παιδικό δωμάτιο, το οποίο
πλέον είναι έτοιμο!».

Μ

ε νέα αγωγή η Μίνα Αρναούτη αξιώνει το ποσό των
960.000 ευρώ από την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη. Η συνοδηγός του τραγουδιστή, ο οποίος σκοτώθηκε
πριν από πέντε χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα στο Ελληνικό, ζητάει πρώτη φορά αποζημίωση ύψους 240.000 ευρώ για συκοφαντική δυσφήμηση από κάθε μέλος της οικογένειας Παντελίδη.
«Διασύρθηκα και κατασυκοφαντήθηκα από τους εναγόμενους
πανελληνίως. Έχω πλέον στιγματιστεί ως ανήθικη, ψεύτρα, “δολοφόνος” του γιου τους», φέρεται να κατέθεσε στην αγωγή της,
προσθέτοντας: «Υφίσταμαι επί πέντε έτη, μέχρι σήμερα, πογκρόμ
χιλιάδων εξυβριστικών και προσβλητικών σχολίων εναντίον μου,
ενώ παράλληλα δεχόμουν και απειλές για τη ζωή μου από τρίτους, θαυμαστές του θανόντος, με συνέπεια να φοβάμαι για τη
ζωή μου. Δέχτηκα μπούλινγκ όσο κανένας άλλος στη χώρα αυτή». Όπως αποκάλυψε η «Real», η αγωγή 240 σελίδων κατατέθηκε από τον δικηγόρο της Ιωάννη Κωλέττη.

Με τη μεγάλη αδυναμία της
Συγκίνησε το Διαδίκτυο η Ζένια Μπονάτσου. Η 23χρονη εγγονή της
Ζωής Λάσκαρη δημοσίευσε παιδικές φωτογραφίες στην αγκαλιά
του αείμνηστου μπαμπά της Βλάσση Μπονάτσου, στον οποίο είχε
μεγάλη αδυναμία. «Τον θυμάμαι… Θυμάμαι το σφύριγμά του από
την ώρα που θα πάρκαρε μέχρι την ώρα που θα έμπαινε στο σπίτι,
εγώ τρελαινόμουν και φώναζα “μπαμπά”. Μου λείπει πολύ», είχε
δηλώσει η ηθοποιός σε συνέντευξή της.

GOSSIP
Ανακωχή μεταξύ
Καμπουρέλη και Κοκλώνη

Ο Νίκος Κοκλώνης αποφάσισε να μην προχωρήσει νομικά κατά της Τέτας Καμπουρέλη μετά
την απαίτηση της αισθητικού να της καταθέσει
50.000 ευρώ. «Θεώρησε ότι έπρεπε να εισπράξει ένα ποσό λόγω της δημοσιότητας γύρω από το όνομά της», ανέφερε χθες ο παρουσιαστής στο «Happy Day». Και συνέχισε: «Δεν
θα συνεχιστεί η διένεξη από τη δική μου πλευρά. Έγινε καταγγελία και δεν θα κάνω τίποτε
άλλο. Εκτός αν πρέπει να αμυνθώ, που έχω να
πω πολλά τότε».

Έρωτας ο αδέσποτος γατούλης

Αρχόντισσα στην Κέρκυρα
Η Έλενα Χριστοπούλου πόζαρε στο Instagram ως Πυργοδέσποινα! Η κριτής του
«My style rocks» αποδέχτηκε την πρόταση της Δέσποινας Βανδή να είναι η επόμενη καλεσμένη της τραγουδίστριας στην
εκπομπή μαγειρικής «My Greece» και
μαζί ταξίδεψαν για γυρίσματα στην πρωτεύουσα των Επτανήσων. «Με αγάπη από
το φρούριο της Κέρκυρας! Με πολλά τεστ,
πολύ τρέξιμο και χαρά μεγάλη», σχολίασε στη φωτογραφία της.

Τη γλυκιά ιστορία του αδέσποτου γατούλη που
υιοθέτησε με τον σύντροφό της -παλαίμαχο ποδοσφαιριστή- Γιώργο Σαμαρά αποκάλυψε η εγκυμονούσα Κωνσταντίνα Κομμάτα! «Το όνομά
του είναι “γατούλης”. Τον είχαμε βρει σε χωριό
της Κρήτης να χτυπάει με περίσσεια επιμονή το
τζάμι της ταβέρνας που καθόμασταν και είχαμε
πει πως θα τον κρατήσουμε μέχρι να του βρούμε
σπίτι. Αμ δε. Ο έρωτας ήταν αμοιβαίος κι έτσι μεγάλωσε την οικογένειά μας και ομορφαίνει την
κάθε μας μέρα, δύο χρόνια και κάτι».

ΤΡΙΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

32

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
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kpapakosto@yahoo.gr

Δρ Ανδρέας Μελιδώνης,
πρόεδρος Ελληνικού Κολλεγίου
Μεταβολικών Νοσημάτων

Νέες θεραπείες για
τον σακχαρώδη διαβήτη

Ο

σακχαρώδης διαβήτης είναι αναμφισβήτητα η μεταβολική πανδημία της
εποχής μας, καθώς περισσότερα από
465 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως
πάσχουν από τη νόσο.
Εκτιμάται, μάλιστα, ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί κατά 60% την προσεχή 20ετία. Αντίστοιχα
επιδημιολογικά δεδομένα για την Ελλάδα δείχνουν ότι ο αριθμός των ατόμων με σακχαρώδη
διαβήτη προσεγγίζει το 1,5 εκατομμύριο. Ο σακχαρώδης διαβήτης προκαλεί μια σειρά χρόνιων επιπλοκών, όπως χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και αιμοκάθαρση, μη τραυματικό ακρωτηριασμό κάτω
άκρων, περιφερική αγγειοπάθεια, έμφραγμα μυοκαρδίου, αμφιβληστροειδοπάθεια έως απώλεια
οράσεως κ.τ.λ.
«Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια ιατρική κοινότητα καταβάλλει έντονες προσπάθειες για την
αναχαίτιση αυτής της πανδημίας, με ενίσχυση του
θεραπευτικού οπλοστασίου μας και με νέες αγωγές που παρουσιάζουν εξαιρετική αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 υπήρχαν τρεις
βασικές φαρμακευτικές αγωγές για τον σακχαρώδη διαβήτη. Σήμερα διαθέτουμε 12 διαφορετικές
εναλλακτικές αγωγές για την αντιμετώπιση και τη
μείωση της υπεργλυκαιμίας. Εξ αυτών ήδη εννέα
φαρμακευτικές αντιδιαβητικές κατηγορίες κυκλοφορούν στον τόπο μας.
Οι πιο νέες κατηγορίες είναι αυτές των ινκρετινικών αγωγών (αναστολείς DPP-4 και κυρίως οι
αγωνιστές GLP-1). Οι ινκρετινικές αγωγές επιτυγχάνουν αξιοποίηση των ινκρετινικών ορμονών

(κυρίως του GLP-1) που εκκρίνονται από το γαστρεντερικό επιθήλιο με τη λήψη τροφής και
έχουν γενικότερη μεταβολική ευνοϊκή δράση σε
πολλά όργανα. Αυτή τη θετική ευγλυκαιμική δράση των ορμονών αυτών ενισχύουν και αξιοποιούν
οι ινκρετινικές αγωγές. Οι αναστολείς SGLT-2
αναστέλλουν τη σπάνια απορρόφηση της γλυκόζης
από τα νεφρικά σωληνάρια και έτσι συμβάλλουν
στη γλυκοζουρία - άρα και στη μείωση της υπερ-

Σημαντικά οφέλη
Οι νέες θεραπευτικές κατηγορίες φαίνεται, τελικά, ότι έχουν τεκμηριωμένη
πολυπαραγοντική, πλειοτροπική δράση, πέραν της αντιυπεργλυκαιμικής
(μείωση του σακχάρου). Συμβάλλουν
στη μείωση του σωματικού βάρους, στη
βελτίωση της αρτηριακής πίεσης, στην
καρδιαγγειακή προστασία και στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Σημαντικές εξελίξεις έχουμε και στην ινσουλινοθεραπεία. Νέα, μακρά ανάλογα
ινσουλίνης, με διάρκεια δράσης 24
έως 48 ώρες, και νέα, πολύ γρήγορα
ανάλογα ινσουλίνης για την προγευματική χορήγησή της (με έναρξη δράσης
στα 15 λεπτά) έχουν εμπλουτίσει το θεραπευτικό μας οπλοστάσιο.

γλυκαιμίας του αίματος. Οι αναστολείς SGLT-2 παράλληλα ευνοούν την απώλεια σωματικού βάρους,
τη μείωση της αρτηριακής πίεσης, τη μείωση του
κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβάντων.
Μεγάλες μελέτες αναστολέων SGLT-2 έδειξαν ότι
η χορήγησή τους συνδέεται με σημαντική μείωση
των καρδιαγγειακών επιπλοκών, του κινδύνου νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια, του κινδύνου
επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας.
Εξελίξεις έχουμε, επίσης, στη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 1 και στον τομέα των αντλιών έγχυσης ινσουλίνης, με την κυκλοφορία νέων αντλιών ινσουλίνης, που, συνδεόμενες με τον αισθητήρα γλυκόζης και έχοντας ανάλογο λογισμικό, θα μπορούν
να εγχέουν την κατάλληλη ποσότητα ινσουλίνης,
όχι μόνο κατά τη φάση της νηστείας αλλά και κατά
τη μεταγευματική φάση.
Επιπλέον, νέα συστήματα συνεχούς καταγραφής
γλυκόζης θα διασυνδέονται με τις αντλίες έγχυσης
και θα βελτιώνουν τις θεραπευτικές προσπάθειες
στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο δρ Ανδρέας Μελιδώνης, πρόεδρος
Ελληνικού Κολλεγίου Μεταβολικών Νοσημάτων
(ΕΚΟΜΕΝ), γενικός γραμματέας Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας (ΕΔΕ).

Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια
ιατρική κοινότητα καταβάλλει
έντονες προσπάθειες
για την αναχαίτιση αυτής της πανδημίας…

P
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ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

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.

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

Κριός

(21/3-20/4)
Στόχοι, ιδέες και προσδοκίες
θα παίξουν κυρίαρχο ρόλο στην
εξέλιξή σας. Θα υπηρετήσετε
την εργασία σας και κάποιοι θα
κάνετε κάθε λογής εξερευνήσεις. Θα αναζητήσετε ένα καινούργιο νόημα στη ζωή σας και
θα γίνετε πνευματικοί οδηγοί.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Πολλοί έχετε να βάλετε ή να επιμεληθείτε τα θεμέλια μιας νέας
σχέσης. Παράλληλα, θα αποτελέσετε τους θεματοφύλακες της χαράς και κυρίως της ασφάλειας, τόσο της δικής σας όσο και των ανθρώπων που σας περιβάλλουν.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Ο Άρης από το ζώδιό σας σάς ανανεώνει, ενώ ο Δίας βάζει μια τάξη
στη ζωή σας και αποκαθιστά κάποιες «ζημιές». Είναι πιο ενδιαφέρουσες οι μέρες αυτές. Επαγγελματικά διαφαίνονται νέες
προοπτικές.

Καρκίνος

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.
Όσοι έχουν προσωπικούς πλανήτες στον αστρολογικό τους χάρτη ανάδρομους, δηλαδή από τον
Ερμή έως τον Κρόνο, έχουν να αντιμετωπίσουν
καρμικά θέματα εξαιτίας των επιλογών τους σε
προηγούμενες ενσαρκώσεις, ενώ οι εξωκρόνιοι
πλανήτες (Ουρανός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας) σχετίζονται με συλλογικά λάθη - δηλαδή με
τις επιλογές μιας ολόκληρης γενιάς.

Οι εξωκρόνιοι πλανήτες
Οι εξωκρόνιοι πλανήτες, Ουρανός, Ποσειδώνας και Πλούτωνας, σχετίζονται με συλλογικά
λάθη - δηλαδή με τις επιλογές μιας ολόκληρης
γενιάς, ωστόσο μερικές φορές η θέση τους είναι
τέτοια, ώστε έχουν ιδιαίτερη αξία και στο προσωπικό ωροσκόπιο, ιδίως αν είναι κυβερνήτες,
σε Υδροχόο, Ιχθύς και Σκορπιό αντίστοιχα.
Ανάδρομος Ουρανός: Σε μια επαναστατική

γενιά ανήκατε στην προηγούμενη ζωή σας,
όπως ήταν αυτές των Χίπις, της Γαλλικής Επανάστασης κ.ά. Εάν ο Ουρανός κατέχει σημαντική
θέση στο Ωροσκόπιό σας, ίσως ήσασταν και σεις
ένας μεγάλος μεταρρυθμιστής, που διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην εποχή του. Ωστόσο οι
επαναστατικές σας απόψεις σάς εμπόδισαν να
ζήσετε φυσιολογικά ή μπορεί ακόμη και να σας
κατέστρεψαν.
Σε αυτήν την ενσάρκωση ίσως φοβάστε να
φανείτε διαφορετικοί από το κοινωνικό σύνολο.
Καλείστε να μάθετε πότε μια αλλαγή είναι για
καλό ή για κακό, αλλά και πώς να κρατάτε ισορροπία ανάμεσα στα ιδανικά και τις επιταγές της
πραγματικότητας, στα ατομικά δικαιώματα και
τον συμβιβασμό.
Προσέξτε, ωστόσο, μήπως η ανάγκη σας για
αυθορμητισμό, ανεξαρτησία και ελευθερία ξεσπά σε λάθος πρόσωπα ή άκαιρα και απλώς διαλύει σχέσεις και συνεργασίες ή εξαφανίζει ευκαιρίες, χωρίς κανένα απολύτως κέρδος, σε
προσωπικό ή συλλογικό επίπεδο.

(22/6-22/7)
Ανοίγετε τα πανιά σας για σημαντικές ανακαλύψεις και έργα. Ενδιαφέροντα, ασχολίες, στοιχεία του χαρακτήρα σας αλλά και συμπτώσεις
στηρίζουν την πορεία σας. Εργασία,
μεγάλοι στόχοι, προσφορές ή προτάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο.

Λέων

(23/7-22/8)
Θα διακριθείτε και θα πάρετε μέρος στο παιχνίδι των εξελίξεων.
Άλλωστε, είστε… ιππότες μοντέρνων αντιλήψεων και διαπραγματευτές για το συλλογικό καλό. Πάνω απ’ όλα, είστε οι άνθρωποι που
θα πρωτοστατήσουν σε κάτι που
μόλις ξεκίνησε στην επικοινωνία.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Ο Άρης κλείνει τον κύκλο κάποιων σχέσεων που για μεγάλο
διάστημα έπαιξαν ρόλο στη ζωή
σας. Επίσης, αλλάζει τις ισορροπίες και τις σκοπιμότητες
στον επαγγελματικό τομέα. Η
τύχη θα σας προφέρει υλικά και
ηθικά εφόδια.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός

(23/9-23/10)
Έχετε να παίξετε δημιουργικό
ρόλο, να συνεργαστείτε με σημαντικά άτομα, να καλλιεργήσετε καταστάσεις πολιτικές, οικονομικές και παραγωγικές. Η
εβδομάδα θα έχει διακυμάνσεις, αλλά θα διακριθείτε περισσότερο. Θα δρέψετε τους
καρπούς της προσπάθειάς σας.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Θα βρεθείτε σε ένα σταυροδρόμι
μεταξύ καριέρας και σχέσεων και
χρειάζονται σοφοί ελιγμοί. Οι δυσκολίες δεν θα λείψουν, όπως και
οι ποικίλοι ανταγωνισμοί. Επίσης,
θα συμβεί ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα καθώς και επαγγελματικές
νίκες.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Ο Δίας ενισχύει τον επαγγελματικό
τομέα, ενώ η δύσκολη όψη του Ποσειδώνα από τους Ιχθύς με τον Άρη
θα σχετιστεί με μια αγωνιστική φάση αλλά και τη διάκριση των ικανοτήτων σας σε αυτόν τον τομέα.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Η γκάμα των δημιουργικών ικανοτήτων σας είναι τεράστια, αλλά το
στοιχείο του χαρακτήρα σας που θα
κυριαρχήσει θα είναι το επικοινωνιακό. Έτσι, θα αποτελέσετε πηγή
διασκέδασης και χαράς για πολύ
κόσμο.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Η εβδομάδα αυτή βρίσκει τη…
δημιουργικότητά σας στα ύψη. Οι
αλλαγές που θα ζήσετε θα είναι
ευχάριστες και συμφέρουσες.
Ένας καινούργιος προσωπικός
θρίαμβος είναι βέβαιος. Ίσως αυτή να είναι η πιο πλούσια σε εμπειρίες περίοδος.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Η εβδομάδα αυτή έχει περισσότερο επικοινωνιακό χαρακτήρα.
Πολλοί ζείτε μια «ανακύκλωση»
και άλλοι περνάτε στο επόμενο
στάδιο μιας σπονδυλωτής εξέλιξης. Μην ξεχάσετε μόνο να εκμεταλλευθείτε τον παράγοντα τύχη
στα οικονομικά σας.
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Το τουρκικό σίριαλ και η ελληνική αποχαύνωση!

O

σα διαπράττει η Τουρκία στην Κύπρο
από το 1974 με την ανοχή της διεθνούς
κοινότητας και τη δειλία -διαχρονικάτων ελλαδικών και των κυπριακών Αρχών δεν
μπορεί εύκολα να τα καταπιεί κάποιος. Το γεγονός ότι μια ξένη χώρα πραγματοποίησε εισβολή σε μια άλλη και, παρά τα ψηφίσματα
του ΟΗΕ και τις καταδίκες, δεν έχει πάρει τα
κατοχικά της στρατεύματα και παραμένει συΓράφει
νομιλήτρια και επικυρίαρχη δείχνει την καo Νίκος
τάντια της διεθνούς κοινότητας. Η οποία, αντί
Ελευθερόγλου
ως προαπαιτούμενο ώστε να καθίσει στο τραπέζι, χρόνια τώρα, θα έπρεπε να έχει ζητήσει
neleftheroglou@gmail.com την αποχώρηση των εισβολέων, συνομιλεί για
το πώς το παράνομο κράτος θα αποκτήσει νομιμότητα και με τη βούλα των... πολιτισμένων
χωρών του κόσμου.
Είναι σαν ο ΟΗΕ να συνομιλεί με τους ναζί
και να τους δίνει συγχωροχάρτι για τη γενοκτονία που έκαναν κατά των Εβραίων και άλλων μειονοτήτων. Κι όμως, οι Τούρκοι ναζί
επιβραβεύονται, γιατί αποδειχτήκαμε, Ελλάδα και Κύπρος, ανίκανοι να αποδείξουμε στη
διεθνή κοινότητα το έγκλημα που διέπραξαν

κατά των Τουρκοκυπρίων με τους έποικους
και κατά των Ελληνοκυπρίων με τη δολοφονία
των αγνοούμενων και την κατοχή του μισού
νησιού.
Τώρα, λοιπόν, οι Τούρκοι επιχειρούν να ξαναγράψουν την ιστορία στη Μεγαλόνησο. Με
ένα σίριαλ-προπαγάνδα «μια φορά κι έναν
καιρό στην Κύπρο» επιχειρούν να δηλητηριάσουν και τις νέες γενιές. Να εκμεταλλευτούν
την τραγωδία παρουσιάζοντάς τη μονόπλευρα. Χωρίς να γράφουν ούτε λέξη για τις αγριότητες που διέπραξαν οι Τούρκοι στο νησί, πα-

ρουσιάζουν ως κακούς μόνο τον Σαμψών και
τους ελάχιστους άφρονες που έστησαν το χαλί
της εισβολής.
Για τους φόνους και τα εγκλήματα του Ντενκτάς και της παραστρατιωτικής παρέας του,
κουβέντα. Για το ότι οι Τούρκοι έριξαν μέχρι
και βόμβες Ναπάλμ σε κυπριακά χωριά, λέξη.
Με μια επιχείρηση ελεεινής προπαγάνδας
επιχειρούν να νομιμοποιήσουν τη διχοτόμηση
της Κύπρου.
Αντί να αφήσουν πλέον τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους να ρυθμίσουν
τα του οίκου τους, συνεχίζουν να προκαλούν
με κάθε τρόπο και μέσο.
ο σίριαλ απλώς είναι η εικόνα που θέλουν να περάσουν προς τα έξω. Έως τότε οι Έλληνες ας συνεχίσουμε την αποχαύνωση παρακολουθώντας τα τουρκικά σίριαλ. Κλείνοντας τα μάτια στα όσα συμβαίνουν
στον Ελληνισμό. Κάνοντας υποχωρήσεις μέχρι από Έθνος να γίνουμε πάλι πόλη-κράτος!
Αυτή είναι η πραγματικότητα που ετοιμάζεται.
Και αν δεν αφυπνιστούμε, τα μελλούμενα δεν
προβλέπονται αισιόδοξα…

Τ

Με μια επιχείρηση ελεεινής
προπαγάνδας επιχειρούν
να νομιμοποιήσουν
τη διχοτόμηση της Κύπρου

Ο πραγματικός κίνδυνος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη

H

ανταρσία πολλών επιχειρηματιών
σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη
είναι πιο σημαντική απ’ όσο φαίνεται. Όχι γιατί δήθεν «αδικούνται» οι -όντως
πολύ πιεσμένοι- άνθρωποι του λιανεμπορίου. Μια εβδομάδα λιγότερη ή περισσότερη,
στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο
κόσμος του εμπορίου, δεν κάνει τη διαφορά. Αν έμεναν όλοι κλειστοί, δεν θα εξανίσταντο οι καταστηματάρχες των τριών περιοχών. Η «αντίσταση» συνίσταται στο «γιατί
ανοίγουν οι άλλοι και όχι εμείς;», λες και οι
λοιμωξιολόγοι που το εισηγήθηκαν
έχουν… προηγούμενα με τις συγκεκριμένες τρεις περιοχές.
Άλλος είναι ο κίνδυνος για την κυβέρνηση.
Τον έχουμε επισημάνει αρκετές φορές και
τον βλέπουμε να έρχεται! Είναι η ακριβώς
αντίθετη εξέλιξη από αυτή που συνέβη κατά
την πρώτη περίοδο της πανδημίας. Τότε όλη
η κοινωνία, τρομαγμένη και φοβισμένη
μπροστά στο άγνωστο, συσπειρώθηκε γύρω
από την κυβέρνηση και ευλαβικά έκανε ό,τι
της ζητούσαν οι ειδικοί και το Μέγαρο Μαξίμου. Το «διάβασε» αυτό και η αντιπολίτευση
και είχε υποστείλει τις σημαίες της πολιτικής
διαφωνίας. Αυτά στο πρώτο κύμα.
Τώρα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Έπειτα από έναν χρόνο περιορισμών, εγκλεισμού, ανοιγμάτων και κλεισιμάτων,
έχοντας υποστεί ήδη τρία κύματα του φονικού ιού, το ένα πιο επικίνδυνο από το άλλο, η
κοινωνία αισθάνεται οργισμένη, κουρασμένη και δυσαρεστημένη. Δεν ξέρει με ποιον
και με τι, αλλά το συναίσθημα της κούρασης
και της δυσαρέσκειας είναι πια ευδιάκριτο.
«Γιατί αυτοί ανοίγουν και εμείς όχι;», λένε με τον τρόπο τους οι έμποροι στις τρεις
περιοχές. Ρωτούν και εξεγείρονται, γιατί το
αίσθημα της κούρασης και της δυσαρέσκειας κάπου πρέπει να διοχετευτεί. Και σε
τέτοιες περιπτώσεις ο πιο εύκολος στόχος

Η «αντίσταση» συνίσταται
στο «γιατί ανοίγουν οι άλλοι
και όχι εμείς;», λες και
οι λοιμωξιολόγοι που
το εισηγήθηκαν έχουν…
προηγούμενα με
τις συγκεκριμένες
τρεις περιοχές

είναι η κυβέρνηση, όπως ακριβώς η κυβέρνηση ήταν το προφανές αποκούμπι
όλων αυτών στις αρχές της πανδημίας.
χει πολιτικό υπόβαθρο αυτή η δυσαρέσκεια των πολιτών; Όχι, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Δεν είναι άφρονες οι Έλληνες. Βλέπουν ότι και σε άλλες
χώρες, πολύ πιο οργανωμένες από τη δική
μας, τα προβλήματα είναι παρόμοια ή και
πολύ μεγαλύτερα. Κατανοούν ότι η κριτική
της αντιπολίτευσης είναι άτοπη, για αυτό και
καμία μέτρηση της κοινής γνώμης δεν δείχνει οφέλη για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν καταλογίζουν οι πολίτες «το τάδε»
ή «το δείνα» λάθος μέτρο στην κυβέρνηση
Μητσοτάκη. Απλώς είναι πολύ κουρασμένοι
και κάπου πρέπει να «φορτώσουν» την κούραση και την εξάντληση από τους περιορισμούς για διάστημα άνω του ενός έτους.
Επειδή δεν έχει πολιτικό υπόβαθρο, είναι
και πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμη αυτή η
δυσαρέσκεια. Πάμπολλες φορές οι Έλληνες
ψήφισαν «αρνητικά», δηλαδή καταψήφισαν
ένα κόμμα, αδιαφορώντας για το ποιο επωφελείται από την ψήφο του. Ας θυμάται η σημερινή κυβέρνηση ότι τα κριτήρια της ψήφου δεν είναι μόνο ορθολογικά, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι και συναισθηματικά…
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Διαμαντή
Σεϊτανίδη

