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Τ
ελικά, εκεί που λέμε «δόξα Σοι ο Θεός!», αρχίζει
πάλι το «Βοήθα, Παναγιά». Αναφερόμαστε στον
υπόγειο πόλεμο με τα εμβόλια, που έχει τρελά-

νει τον κόσμο. Αντί, δηλαδή, σε αυτήν τη φάση να ενι-
σχύουν το εμβολιαστικό κίνημα, το υπονομεύουν με
κάθε τρόπο, ενισχύοντας με το αλαλούμ όσους το αμ-
φισβητούν. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους παί-
ζει παιχνίδια που απειλούν εν μέσω της πανδημίας την
υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων.

Μετά τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει με αφορμή τα
απειροελάχιστα περιστατικά θρομβώσεων του As-
traZeneca, με το οποίο έχουν εμβολιαστεί εκατομμύ-
ρια άνθρωποι, έσκασε… η βόμβα εξ Αμερικής για το
Johnson & Johnson!

Σύμφωνα με άρθρο των «New York Times», ο εθνι-
κός οργανισμός φαρμάκων και τροφίμων στην Αμερι-
κή θα κληθεί από τις ομοσπονδιακές Αρχές να σταμα-

τήσει άμεσα τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο της
Johnson & Johnson, καθώς έχουν σημειωθεί περι-
στατικά θρομβώσεων που πρέπει να ερευνηθούν. 

Να σημειώσουμε ότι στις ΗΠΑ έχουν χορηγηθεί πά-
νω από 6,8 εκατομμύρια δόσεις του μονοδοσικού εμ-
βολίου και παρουσιάστηκαν έξι περιστατικά θρομβώ-
σεων σε διάστημα δύο εβδομάδων, ενώ μία από τις εμ-
βολιασμένες πέθανε. Όλα αφορούσαν σε γυναίκες
από 18 έως 48 ετών και τα συμπτώματα εμφανίστηκαν
από 6 έως 13 ημέρες μετά τον εμβολιασμό, σύμφωνα
με την ανακοίνωση που εξέδωσαν η dr Anne Schuchat
και ο dr Peter Marks, αξιωματούχοι του CDC και του
FDA αντίστοιχα.

Την περασμένη εβδομάδα μεγάλο εμβολιαστικό
κέντρο στο Κολοράντο έκλεισε για λίγο μετά την εμφά-
νιση παρενεργειών σε 11 πολίτες που είχαν εμβολια-
στεί. Τα συμπτώματα που είχαν εμφανίσει ήταν ναυτία

και ζαλάδα μετά τον εμβολιασμό τους με το εμβόλιο
της Johnson & Johnson. Και αυτό την ώρα που η χώρα
μας παρέλαβε τις πρώτες παρτίδες και από Δευτέρα
αναμένεται να ξεκινήσει να εμβολιάζει με αυτό.

Και ενώ γίνεται γνωστό αυτό, μια αποκάλυψη ήρθε
να επιβεβαιώσει τον πόλεμο ο οποίος υποκρύπτεται
και δεν είναι άλλος από τον πόλεμο… τιμών!

Ο
ύτε λίγο ούτε πολύ, η Pfizer στις νέες συμφω-
νίες που υπέγραψε με την Ευρώπη, από 12 ευ-
ρώ που στοίχιζε το εμβόλιο, το αύξησε σε 19

ευρώ! Μια αύξηση-σοκ, αν αναλογιστεί κανείς τις πο-
σότητες που έχουν παραγγελθεί, αλλά και την τιμή του
AstraZeneca, η οποία είναι περίπου 2,5 ευρώ. Είπατε
κάτι; Ή πρέπει να προσθέσουμε και τις γεωπολιτι-
κές… μονομαχίες. Με τον έναν τρόπο, πάντως, ή με
τον άλλον, κινδυνεύει να τιναχτεί στον αέρα ο εμβολια-
σμός εκατομμυρίων πολιτών!

E
d
it
o
ri
a
l

«P»

Ο υπόγειος πόλεμος με τα εμβόλια
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Μ
ε τον Μάκη Βορίδη να φέρνει
το νομοσχέδιο για τις αλλα-
γές στην ψήφο των Ελλήνων
του εξωτερικού το βράδυ της

Δευτέρας στη Βουλή, θεωρείται βέβαιο
πως το επόμενο διάστημα οι τόνοι θα ανέ-
βουν κατακόρυφα.

Και μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για
προεκλογικό παιχνίδι και για μεθοδεύ-
σεις του υπουργού Εσωτερικών, η «γκά-
φα» της Θεοδώρας Τζάκρη να έχει ανοί-
ξει ξανά το θέμα, αλλά φέρνει την αξιω-
ματική αντιπολίτευση σε δυσχερή θέση
έναντι των Ελλήνων του εξωτερικού. Και
αυτό γιατί, όπως εκτιμούν κυβερνητικές
πηγές, στέλνει το μήνυμα εκτός συνόρων
ότι θέλει να δημιουργήσει προσκόμματα
για την ψήφο όσων είναι εγγεγραμμένοι
και στους ελληνικούς εκλογικούς κατα-
λόγους, σε αντίθεση με τη Ν.Δ., η οποία
επιδιώκει να άρει τους περιορισμούς που
διαμορφώθηκαν με τον νόμο του 2019. 

Το σχέδιο νόμου του Μάκη Βορίδη θα
συζητηθεί στη Βουλή την ερχόμενη Πέμ-
πτη, με τον υπουργό Εσωτερικών να επι-
διώκει να θέσει όλα τα κόμματα προ των
ευθυνών τους και με το βλέμμα κυρίως
στον ΣΥΡΙΖΑ και δευτερευόντως στο ΚΚΕ,
που θεωρείται απίθανο να αλλάξει τη θέ-
ση του και να τροποποιήσει την ψήφο του.
Το άθροισμα ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, πάντως,
ήτοι οι 101 βουλευτές που έχουν μαζί (86
ΣΥΡΙΖΑ και 15 ΚΚΕ) είναι το «κλειδί» για
το νομοσχέδιο, καθώς, αν δεν λάβει 200
ψήφους, με βάση τη Συνταγματική Ανα-
θεώρηση του 2001, δεν πρόκειται να πε-
ράσει. 

Παραμένουν οι περιορισμοί
Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο ραδιό-

φωνο του ΣΚΑΪ, ο Μάκης Βορίδης υπο-
γράμμισε πως περιμένει να δει την πρό-
ταση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προτείνει να
ψηφίζουν όλοι οι Έλληνες που διαμένουν
στο εξωτερικό, αλλά να εκλέγουν τέσσε-
ρις βουλευτές Επικρατείας, χωρίς να
προσμετράται η ψήφος τους στο τελικό
εκλογικό αποτέλεσμα. Ο κ. Βορίδης εξή-
γησε ότι, αν δεν περάσει με τις 200 ψή-
φους που απαιτούνται, τότε θα περιμεί-
νουν εν ισχύι, εν όψει των επόμενων

εκλογών, οι προϋποθέσεις ότι ο εκλογέας
θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη παρου-
σία στην Ελλάδα δύο έτη κατά την τελευ-
ταία 25ετία και να έχει υποβάλει φορολο-
γική δήλωση στις ελληνικές Αρχές κατά
το τρέχον ή το προηγούμενο έτος. Μάλι-
στα, ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ότι σε άλ-
λες χώρες το ζήτημα της ψήφου των απο-
δήμων έχει λυθεί διά της μεθόδου της
επιστολικής ψήφου, αλλά εδώ «παιδευό-
μαστε εξαιτίας της Αριστεράς», όπως χα-
ρακτηριστικά τόνισε. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουρ-
γείο Εσωτερικό εκτιμούν ότι, αν παραμεί-
νουν οι σημερινοί περιορισμοί, περίπου
200.000 απόδημοι θα εκδηλώσουν εν-
διαφέρον να εγγραφούν στους ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους, ενώ χωρίς τους
περιορισμούς ο αριθμός μπορεί να ανέ-
βει πάνω από τις 500.000. Σε κάθε περί-
πτωση, οποτεδήποτε κι αν γίνουν οι εκλο-

γές, το μήνυμα που θα εκπέμψει η Ν.Δ.
προς τους Έλληνες του εξωτερικού είναι
πως αυτή προσπάθησε να διευκολύνει τη
διαδικασία του εκλέγειν γι’ αυτούς και ότι
δεν υπάρχει ψήφος δύο ταχυτήτων - σε
αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

«Μύλος» για τη 
Διακομματική Επιτροπή

Στο μεταξύ, «κουρνιαχτό» σήκωσε,
χθες, μια δήλωση του Γιάννη Ραγκούση, ο
οποίος κατήγγειλε «απόπειρα νοθείας»
μέσω των εκλογικών καταλόγων εξωτε-
ρικού, επικαλούμενος άρθρο του σχεδίου
νόμου του υπουργείο Εσωτερικών, με βά-
ση το οποίο καταργείται η Διακομματική
Επιτροπή που είχε αποφασιστεί για τον
έλεγχο των ειδικών εκλογικών καταλό-
γων και των ενστάσεων, με βάση τα κριτή-
ρια που τίθεντο στον νόμο του 2019.
«Μάλλον ο κ. Ραγκούσης επιχειρεί να νο-

θεύσει τη λογική», απάντησε σκωπτικά το
υπουργείο Εσωτερικών, υπογραμμίζον-
τας ότι, από τη στιγμή που με το νέο νομο-
σχέδιο προτείνονται προς κατάργηση οι
περιορισμοί για την ψήφο από το εξωτε-
ρικό, η Διακομματική Επιτροπή η οποία
θα εξετάζει ενστάσεις βάσει των προ-
ηγουμένως ισχυόντων κριτηρίων είναι
άνευ νοήματος. 

Η Κουμουνδούρου προτείνει 
να ψηφίζουν όλοι και να 
εκλέγουν τέσσερις βουλευτές
Επικρατείας, χωρίς να 
προσμετράται η ψήφος τους 
στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα...

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει... à la carte αποδήμους
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Σ
ε «game changer» εξελίσσονται
για τη στρατηγική του Μεγάρου
Μαξίμου τα self-tests, καθώς η
ορατότητα που προσφέρουν σε

κυβέρνηση και ειδικούς για την εξέλιξη
της διασποράς του ιού στην κοινότητα -
σχεδόν σε καθημερινή βάση- συμβάλλει
στην αποτελεσματικότερη καταπολέμησή
του αλλά και στον πιο εύστοχο προγραμ-
ματισμό των επόμενων πρωτοβουλιών
σχετικά με το άνοιγμα κοινωνίας και οικο-
νομίας. 

Είναι, εξάλλου, κοινό μυστικό ότι, παρά τη
σημαντική πίεση που εξακολουθεί να υφί-
σταται το Εθνικό Σύστημα Υγείας από το τρί-
το κύμα της πανδημίας του κορονοϊού, ο
συνδυασμός της κλιμάκωσης της εμβολια-
στικής εκστρατείας και της επιτυχούς πιλο-
τικής εφαρμογής του self-testing στην εκ-
παιδευτική κοινότητα καθιστά κατά τι πιο αι-
σιόδοξους τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την
επιτελική ομάδα του Μεγάρου Μαξίμου σε
ό,τι αφορά τη διαδικασία της σταδιακής άρ-
σης των ισχυόντων περιορισμών. Με προ-
φανή στόχο να αποφευχθούν -όσο αυτό, βε-
βαίως, είναι εφικτό, ελέω της δυναμικής
εξέλιξης της πανδημίας- πισωγυρίσματα,
που προκαλούν σύγχυση στους πολίτες σε
ό,τι αφορά τη συνεκτικότητα της κυβερνητι-
κής στρατηγικής, το κλίμα που επικρατεί
στην πρωθυπουργική έδρα περιέγραψε με

τρόπο εύγλωττο χθες ο υπουργός Επικρα-
τείας Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας:
«Αισθάνομαι ότι είμαστε πολύ πιο κοντά
στην ελευθερία… Η πραγματικότητα είναι
ότι αυτήν τη στιγμή έχουμε πολύ περισσότε-
ρα όπλα». 

Προτεραιοποίηση
Με οδηγούς το υποχρεωτικό self-testing

στην εκπαιδευτική κοινότητα και το βοηθη-
τικό προσωπικό που επέτρεψε να καταστεί
ασφαλέστερη η επαναλειτουργία των λυ-
κείων, το Μέγαρο Μαξίμου φουλάρει τις μη-
χανές του, ώστε να περιβληθούν υπό την ομ-
πρέλα των αυτοδιαγνωστικών τεστ και άλλες
δραστηριότητες, που είτε επανέρχονται σε
κανονικούς ρυθμούς είτε πρόκειται να ανοί-
ξουν στο εγγύς μέλλον. 

Όπως προανήγγειλε σε δηλώσεις της στο
Mega η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστο-
τελία Πελώνη, εντός της εβδομάδος και εν
προκειμένω αύριο τα ατομικά τεστ θα ξεκι-
νήσουν να διατίθενται και σε άλλες κατηγο-
ρίες εργαζομένων, ώστε να προτεραιοποι-
ηθούν οι παραγωγικές ηλικίες έως τα 67 έτη.

Εξάλλου, η επέκταση του self-testing απο-
τελεί ένα από τα κύρια κυβερνητικά επιχει-
ρήματα προς την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων,
προκειμένου να μην ανακοπεί η στρατηγική
της ελεγχόμενης αποσυμπίεσης. Σύμφωνα
με πληροφορίες, κατά τη σημερινή τηλεδιά-
σκεψη των λοιμωξιολόγων αναμένεται να
«κλειδώσει» η υποχρεωτικότητα των αυτο-
διαγνωστικών τεστ στους εργαζομένους στο
λιανεμπόριο, στις μεταφορές, στη Δικαιοσύ-
νη, στον χρηματοπιστωτικό τομέα και την
εστίαση, αλλά και να οριοθετηθεί η προτε-
ραιοποίηση αυτών, ανάλογα με τη διαθεσι-
μότητά τους. 

Στην κυβέρνηση κάνουν λόγο για περίπου
900.000 εργαζομένους - εξέλιξη που, σύμ-
φωνα με κυβερνητικά στελέχη, μεταβάλλει
τις ισορροπίες και επιτρέπει μεγαλύτερη
ευελιξία κατά την υλοποίηση της στρατηγι-
κής του ανοίγματος. 

Προς επίρρωσιν των προαναφερθέντων,
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε να διευκρινί-
σει ότι, εφόσον τα αυτοδιαγνωστικά τεστ
είναι διαθέσιμα από αύριο στο λιανεμπό-
ριο, θα εισηγηθεί να αρθούν οι περιορι-
σμοί του click away και του click inside,
όπου, βεβαίως, αυτό συμβαδίζει με τη γε-
νικότερη επιδημιολογική εικόνα, ενώ από
προχθές έχει προαναγγείλει πως θα προ-
τείνει από Δευτέρα την επαναλειτουργία

εμπορικών κέντρων, φροντιστηρίων και
κέντρων αισθητικής.

Τα δεδομένα για το Πάσχα 
«Διαφαίνεται μια μικρή σταθεροποίηση.

Δεν είμαστε, όμως, σε θέση αυτήν τη στιγμή
να πούμε κάτι οριστικό. Θα το δούμε όταν
έρθει η ώρα του», τόνισε χθες η κυρία Πελώ-
νη, αποφεύγοντας να προκαταβάλει τις τελι-
κές αποφάσεις των ειδικών. Σε κάθε περί-
πτωση, στην κυβέρνηση εκτιμούν βασίμως
πως το self-testing, το πιστοποιητικό εμβο-
λιασμού για όλους όσοι θα έχουν κάνει και
τις δύο δόσεις καθώς και η κάμψη του τρίτου
κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, που
αρχίζει να διαφαίνεται, είναι παράγοντες
ικανοί να επιτρέψουν την απελευθέρωση
των υπερτοπικών μετακινήσεων τα 24ωρα
πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. 

mourelatos.sp@gmail.com

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Νέο… πακέτο με χιλιάδες self-tests

Ποιοι είναι 
οι παράγοντες που 
θα «ξεκλειδώσουν»
την έξοδο του Πάσχα



Σ
ε μια ανέξοδη και, κυρίως, ακοστο-
λόγητη παροχολογία επιδόθηκε,
χθες, ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιά-
ζοντας το οικονομικό πρόγραμμα

του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έμοιαζε με το περι-
βόητο της… Θεσσαλονίκης! Η Κουμουν-
δούρου… μοίρασε περικοπές, χρήματα
προς τις επιχειρήσεις, ενώ… μείωσε τον
ΦΠΑ στην εστίαση και, βέβαια, έκανε την
επιστρεπτέα προκαταβολή μη επιστρεπτέα! 

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε
χθες ο Αλ. Τσίπρας, η πρόταση του κόμμα-
τος βασίζεται σε τρεις πυλώνες: το ιδιωτικό
χρέος της πανδημίας, τις οφειλές προς το
Δημόσιο και τις οφειλές προς τις τράπεζες.
Σε ό,τι αφορά τους δύο πρώτους πυλώνες,
το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει την
πλήρη διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων,
τη διαγραφή μέρους βασικής οφειλής, για
συγκεκριμένες κατηγορίες χρεών, καθώς
επίσης και την αποπληρωμή της υπόλοιπης
οφειλής σε έως 120 δόσεις. Το δε κούρεμα
της βασικής οφειλής θα πρέπει, σύμφωνα
με τον κ. Τσίπρα, να γίνει για τα εξής: 
� Φόρο εισοδήματος.
� Τέλος επιτηδεύματος.
� ΕΝΦΙΑ.
� Ασφαλιστικές εισφορές για ελεύθερους
επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.
� Εισφορά αλληλεγγύης.

Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις,
προτείνει τη μείωση της οφειλής κατά 60%

(!) σε όσες η μείωση του τζίρου φτάνει το
40%. 

Παράλληλα, για τα χρέη προς τις τράπε-
ζες ο ΣΥΡΙΖΑ προωθεί -για όσο διαρκούν οι
έκτακτες συνθήκες- την αναστολή πληρω-
μών. Λέει πως θα υπάρξουν μια περίοδος
χάριτος για τις ρυθμισμένες οφειλές, επι-
μήκυνση περιόδου αποπληρωμής με ανα-
προσαρμογή επιτοκίου, αλλά και διαγραφή
μέρους της οφειλής για ευάλωτους και
πληττόμενους.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προ-
τείνει να καλυφθεί τμήμα των επιταγών -
αγορών επιχειρήσεων μέσω κρατικού δα-
νεισμού, καθώς επίσης και ένα πρόγραμμα
κρατικής δανειοδότησης για τις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και, βέβαια, τη
μετατροπή του συνόλου της επιστρεπτέας
προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα. 

Την ίδια ώρα, στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ
περιλαμβάνονται και η προσωρινή μείωση
του ΦΠΑ στην εστίαση και η δημιουργία
ενός μόνιμου, ειδικού ακατάσχετου λογα-
ριασμού για τις επιχειρήσεις και τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες. Τέλος, ο κ. Τσίπρας

μίλησε για διαγραφή του τέλους επιτηδεύ-
ματος στη βάση των μηνών αναστολής λει-
τουργίας της επιχείρησης, ενώ για την προ-
στασία της πρώτης κατοικίας τόνισε ότι για
τις ευάλωτες κατηγορίες συμπολιτών μας η
ρύθμιση θα πρέπει να συνοδεύεται από
πρόγραμμα επιδότησης της αποπληρωμής
των δόσεων.

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια της ομιλίας
του, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, δηλώνον-
τας ότι όσα λέει και όσα κάνει είναι πιστό
αντίγραφο όσων έλεγε και όσων έκανε 10
χρόνια πριν. «Σαν να μη διδάχτηκε τίποτα
από τη μεγάλη κρίση των μνημονίων. Σαν να

μη διδάχτηκε τίποτα απ’ όσα συμβαίνουν
έναν χρόνο τώρα, στην πανδημία», προσέ-
θεσε χαρακτηριστικά. 

O Τσίπρας τα δίνει
όλαμε… το νέο 
κορονο-πρόγραμμα

Στο κυρίως… μενού μπαίνει αύριο η Προανακριτική,
καθώς ξεκινούν οι μαρτυρικές καταθέσεις, με βάση τη
λίστα που διαμορφώθηκε την περασμένη εβδομάδα.
Σύμφωνα με τη χθεσινή απόφαση της Επιτροπής, την
πύλη της Βουλής την Πέμπτη θα περάσουν είτε ο Κυριά-
κος Τόμπρας (ο οποίος φέρεται να ήταν ο μεσολαβητής
ανάμεσα στη λιβανέζικη εταιρεία που θα έβαζε τα 3
εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να εκδοθεί η εγγυητι-
κή επιστολή για να συμμετάσχει ο Καλογρίτσας στον
διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες) είτε ο ίδιος ο Χρ.
Καλογρίτσας. 

Η «διπλή» πρόσκληση έχει γίνει διότι την περασμένη
εβδομάδα ο κ. Τόμπρας είχε στείλει επιστολή, τονίζον-
τας ότι είχε τεθεί σε καραντίνα, καθώς ήρθε σε επαφή

με κρούσμα κορονοϊού. Εφόσον, λοιπόν, δεν θα μπορέ-
σει να έρθει αύριο, τότε τη θέση του ως πρώτος μάρτυ-
ρας θα λάβει ο Χρ. Καλογρίτσας. 

Αυτή είναι η απόφαση που ελήφθη, χθες, από τα μέλη
της Προανακριτικής, κατόπιν σχετικής πρότασης του
βουλευτή του ΚΙΝ.ΑΛ. Βασίλη Κεγκέρογλου. Είχε, μάλι-
στα, προηγηθεί έντονη κόντρα ανάμεσα στη Θ. Τζάκρη
και τους βουλευτές της Ν.Δ., καθώς το στέλεχος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ διαμαρτυρήθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής
Σταύρο Κελέτση για τη διαδικασία εξέτασης των μαρτύ-
ρων. «Είμαστε ενήλικοι ή όχι;», είπε, απευθυνόμενη
προς τον κ. Κελέτση. Και συνέχισε: «Ο κ. Κελέτσης είναι
πρόεδρος ή οι κύριοι Πλεύρης και Μαρκόπουλος; Αυτοί
προεδρεύουν; Γιατί κάνουν πολιτική διαχείριση της

υπόθεσης!». «Μιλάτε για ενηλίκους και σοβαρότητα,
όταν κάνατε τις γνωστές δηλώσεις για τους Ομογε-
νείς;», ανταπάντησε ο κ. Πλεύρης, με την κυρία Τζάκρη
να επιμένει πως πρέπει ο κ. Καλογρίτσας να έρθει πρώ-
τος στην επιτροπή.

Στο μεταξύ, ο Χρ. Καλογρίτσας χθες έστειλε εξώδικο
στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής, ζητώντας να
κληθούν για κατάθεση μέλη της οικογένειας Χούρι,
στους οποίους ανήκει η κατασκευαστική εταιρεία CCC.
Μάλιστα, το αίτημά του είναι να υπάρξει κατ’ αντιπαρά-
σταση εξέταση με τους Χούρι, καθώς επίσης και με τον
κ. Τόμπρα, διότι, όπως υπογραμμίζει, σε διαφορετική
περίπτωση το έργο της επιτροπής θα αποδειχθεί παρω-
δία.

Προανακριτική: Κόντρες για τη σειρά των μαρτύρων και εξώδικα!
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Υπόσχεται και την πλήρη 
απαλλαγή από τόκους 
και προσαυξήσεις αλλά 
και τη διαγραφή μέρους 
της βασικής οφειλής!

alex_diam@hotmail.com 

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης



Σ
χόλια στους διαδρόμους της Μεσογεί-
ων προκάλεσε η ανακοίνωση του Γενι-
κού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, σύμ-

φωνα με την οποία στην κηδεία του ευπατρί-
δη Ιάκωβου Τσούνη, που τελέστηκε στο Δη-
μοτικό Κοιμητήριο Χολαργού - Παπάγου, την
κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ,
ενώ παρόντες ήταν ο υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο υφυπουρ-
γός Αλκιβιάδης Στεφανής. Πηγές του υπουρ-
γείου Εθνικής Άμυνας επισημαίνουν με έκ-
πληξη πως είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυ-
πουργός εκπροσωπείται από αξιωματικό των
Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ παρόντα είναι μέλη
του Υπουργικού Συμβουλίου. Η ανακοίνωση
του ΓΕΕΘΑ που κατέρριψε κάθε πρωτόκολλο
εθιμοτυπίας αναφέρει: «Τη Δευτέρα 12 Απρι-
λίου 2021, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κων-
σταντίνος Φλώρος παρέστη ως εκπρόσωπος
του προέδρου της κυβέρνησης στην εξόδιο
ακολουθία του υποστράτηγου επί τιμή Ιακώ-
βου Τσούνη, που τελέστηκε στο Κοιμητήριο
Παπάγου. (…) Την εξόδιο ακολουθία τίμησαν
με την παρουσία τους ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο υφυ-
πουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφα-
νής, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Γεώρ-
γιος Μπλιούμης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτη-
γος Χαράλαμπος Λαλούσης και ο αρχηγός
ΓΕΝ αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης».
Ερώτημα παραμένει αν πρόκειται για παρά-
βλεψη ύστερα από αλλαγές της τελευταίας
στιγμής ή και σε αυτήν την περίπτωση πήγε
περίπατο το πρωτόκολλο… 

Παράσταση νίκης
για τον Λοβέρδο… 

Άρχισαν πάλι στο παρασκήνιο οι συζητήσεις
γύρω από το χρονοδιάγραμμα της εκλογής
νέου προέδρου στο Κίνημα Αλλαγής. Αν δεν
προκηρύξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρό-
ωρες εκλογές εντός του 2021 (που είναι και
το επικρατέστερο σενάριο) και αν δεν υπάρ-
ξει τον Σεπτέμβριο ένα τέταρτο σφοδρό κύμα
της πανδημίας, στα μέσα του φθινοπώρου
υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να στηθούν
κάλπες στο Κίνημα Αλλαγής. Όλα δείχνουν
Νοέμβριο, αν και το θέμα θα συζητηθεί μετα-
ξύ της Φώφης Γεννηματά και των υπόλοιπων
υποψηφίων μέσα στο καλοκαίρι. Μαθαίνω,
επίσης, ότι τις τελευταίες ημέρες ο Ανδρέας

Λοβέρδος έχει δημιουργήσει μια
αξιοπρόσεκτη παράσταση

νίκης, λόγω της θέσης που
τήρησε υπέρ του νομο-
σχεδίου για τη συνεπι-
μέλεια. 

Δύσκολες ώρες 
για τον Κ. Βελόπουλο  
Δύσκολες ώρες για τον πρόεδρο της Ελλη-
νικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, που
έχασε τον πατέρα του. Όπως έγραψε στον
λογαριασμό του στον Twitter, «χθες απε-
βίωσε ο αγαπημένος μου πατέρας, Ιωσήφ,
από ανακοπή. Τον κηδέψαμε σήμερα πριν
από λίγο! Όταν η “ρίζα” του οικογενειακού
δέντρου λυγίζει, πρέπει τα κλαδιά να μεί-
νουν σταθερά και όρθια! Σας ευχαριστώ
όλους από καρδιάς για τα συλλυπητήρια.
Μου δίνουν κουράγιο».

Θα απέχει απ’ όλες 
τις μυστικές ψηφοφορίες
στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ
Την απειλή… πράξη έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμ-
φωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, οι βου-
λευτές του κόμματος αναμένεται να απέχουν
από τη σημερινή ψηφοφορία για την άρση
ασυλίας του Σ. Αραχωβίτη για την υπόθεση
της Folli Follie. «Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συμμαχία κάνει πράξη την αποχή από τις
ονομαστικές ψηφοφορίες της Βουλής, λόγω
του ότι γίνονται με επιστολική ψήφο και όχι
με φυσική παρουσία, κατά παράβαση του Κα-
νονισμού της Βουλής. Οι βουλευτές της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προ-
οδευτική Συμμαχία θα απέχουν από την ψη-
φοφορία για άρση ασυλίας βουλευτή, με δε-
δομένο ότι οι ψηφοφορίες για άρση ασυλίας
είναι εκ του Κανονισμού της Βουλής ονομα-
στικές», ανέφεραν χθες κοινοβουλευτικές
πηγές. Ένα, πάντως, από τα ερωτήματα που
διατύπωναν έμπειροι κοινοβουλευτικοί πα-
ράγοντες είναι εάν η Κουμουνδούρου θα
ακολουθήσει την ίδια στρατηγική και σε άλ-
λες μυστικές ψηφοφορίες ή κάτι τέτοιο θα
συμβεί μόνο στην περίπτωση Αραχωβίτη.
Υπενθυμίζεται ότι ο Αλ. Τσίπρας, ήδη από
την πρόσφατη συνεδρίαση του Πολιτικού
Συμβουλίου του κόμματος, είχε «προειδο-
ποιήσει» ότι, εάν η πλειοψηφία δεν άλλαζε
την απόφασή της, θα προχωρούσε σε μια τέ-
τοια κίνηση.

Ο «πατριώτης» 
Κώστας Σημίτης 
Για να καταλάβετε τι συνέβη στα εθνικά ζητή-
ματα: Ο πρώην υφυπουργός Άμυνας του ΠΑ-
ΣΟΚ Μανώλης Μπεντενιώτης αποκαλύπτει
τον λόγο για τον οποίο τον απομάκρυνε από
την κυβέρνηση ο Κώστας Σημίτης. Είκοσι έξι
χρόνια μετά, ο κ. Μπεντενιώτης λέει στην
εφημερίδα «Εστία»: «Ο Σημίτης με άλλαξε
υπουργείο για να μην εποικίσω 18 βραχονη-
σίδες»! Ένα σχέδιο που, όπως αποκαλύπτει ο
πρώην υφυπουργός, είχε δομηθεί από τον
Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κάρολο Παπού-
λια. Το θέμα της αξιοποίησης είχε τεθεί την
περίοδο 1994-1995, της τελευταίας κυβέρ-
νησης του Ανδρέα Παπανδρέου, και ήταν μια
πρωτοβουλία, στρατηγική σχεδίαση και
εφαρμογή του υφυπουργού, τότε, Μανώλη
Μπεντενιώτη, την οποία διέκοψε η κυβέρνη-
ση Σημίτη στις αρχές του 1996. Συγκεκριμέ-
να, το 1994 ο τότε υφυπουργός Άμυνας Μα-
νώλης Μπεντενιώτης προχώρησε στην υλο-
ποίηση ενός σχεδίου το οποίο είχε εκπονήσει
ο ίδιος, που μάλιστα είχε τύχει της επιδοκι-
μασίας του τότε πρωθυπουργού, Ανδρέα Πα-
πανδρέου, του τότε υπουργού Εξωτερικών
Κάρολου Παπούλια και, φυσικά, του τότε
υπουργού Άμυνας Γεράσιμου Αρσένη. Κατα-
λάβατε τώρα τη μεγάλη καούρα του Σημίτη να
αρθρογραφεί κάθε εβδομάδα στα «ΝΕΑ»;
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Παράβλεψη 
ή πήγε περίπατο 
το πρωτόκολλο;

Κυκλοφορούν έντονες φήμες ότι γνωστή δημο-
σιογράφος δάρθηκε από τον σύντροφό της λόγω
των επαγγελματικών σχέσεών της με γνωστό
παρουσιαστή. Η δημοσιογράφος, λόγω της συ-
νεργασίας της με τον παρουσιαστή, έχει μπλέξει
άσχημα με τις Αρχές… Την παρακολουθούν από
το πρωί μέχρι το βράδυ και κάνουν φύλλο και
φτερό τα οικονομικά της. Ο σύντροφός της -λένε
οι κακές γλώσσες- έχει φοβηθεί πάρα πολύ ότι
θα μπλέξει και ο ίδιος σε αυτήν την κακόγουστη
ιστορία και ξέσπασε πάνω της… Αυτά τα πράγ-
ματα δεν έχουν καλή κατάληξη - να το θυμάστε!



Πολύ ψηλά στη δημοσιότητα ο Δένδιας
Παρά τη γενική γκρίνια και τη δυσαρέσκεια λόγω κορονοϊού, αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης απολαμβάνουν μεγάλη
αποδοχή, όπως δείχνει έρευνα της GPO. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των υπουργών, το τρίπτυχο «εθνικά θέματα -
πανδημία - οικονομική διαχείριση» καθορίζει και την πρώτη επτάδα στην αξιολόγηση των υπουργών. Έτσι, ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας εμφανίζεται ως ο πιο δημοφιλής, με τον Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο να βρίσκεται στην
τρίτη θέση. Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας είναι στη δεύτερη θέση, ενώ την πρώτη τετράδα συμπληρώνει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης. Ακολουθούν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊ-
κούρας και ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ενώ την πρώτη επτάδα συμπληρώνει ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Νίκος Δένδιας έχει πολύ μικρό ποσοστό αρνητικών απόψε-
ων, με ό,τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο.

Ψάχνουν για μεταγραφές
στον ΣΥΡΙΖΑ…  

Ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα στην
Κουμουνδούρου… Έχουν αρχίσει και δια-
κινούν ονόματα μεταγραφών, χωρίς, βεβαί-
ως, να έχουν καταλήξει σε συμφωνίες. Με-
ταγραφές υποτίθεται από το παλαιό ΠΑΣΟΚ,
στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν
ένα κλίμα ότι δήθεν όλοι… καίγονται να πά-
νε στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το πλαίσιο διακι-
νούν επικείμενες συνεργασίες από τον Δη-
μήτρη Ρέππα μέχρι τον Μιχάλη Καρχιμάκη,
αλλά και τον Χρήστο Αηδόνη, τον Γιώργο Πε-
ταλωτή, τη Μαρία Θεοχάρη, τον Ηλία Θεο-
δωρίδη και τον Νίκο Χριστοδουλάκη. Ο κα-
τάλογος δεν σταματά εδώ. Θέλουν διακαώς
στους κόλπους της Προοδευτικής Συμμα-
χίας τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτά-
κη αλλά και πρόσωπα εγνωσμένου κύρους,
όπως ο συνταγματολόγος Γιώργος Σωτηρέ-
λης. Εσχάτως ακούγεται και το όνομα του
Πέτρου Ευθυμίου…
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Ο Κύρτσος, ο Τσιόδρας
και το κλάδεμα… 
Εμείς σας τα είχαμε γράψει… Έρχεται
τώρα ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημο-
κρατίας Γιώργος Κύρτσος και τα λέει
δημόσια. «Η εκτίμηση η δική μου είναι
ότι ο Τσιόδρας ανέβηκε ως δημόσιο
πρόσωπο πάρα πολύ και άρχισε το κλά-
δεμα», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Πώς
έγινε το κλάδεμα; Όλα τα συστήματα
εξουσίας έχουν κλαδευτήρια τέτοιου
τύπου. Διευρύνθηκε αυτή η επιτροπή.
Είναι 32, νομίζω, ή κάτι τέτοιο. Συνεπώς,
ο Τσιόδρας, από εκεί που ήταν ο “τσά-
ρος” -και χρειαζόμαστε έναν τσάρο στην
πανδημία, όπως είναι ο Φάουτσι στις
ΗΠΑ, ασχέτως αν δεν ήταν συνεργάσι-
μος ο Τραμπ-, πήγαμε τώρα στη μικρή
βουλή των λοιμωξιολόγων», εξήγησε ο
κ. Κύρτσος. Σε ερώτηση αν έγινε συνει-
δητά αυτό το «κλάδεμα», απάντησε ξε-
κάθαρα πως ναι: «Εγώ το θεωρώ βέ-
βαιο, γιατί έτσι, δυστυχώς, λειτουργεί το
πολιτικό σύστημα, όποιος κι αν είναι
στην εξουσία. Θυμάμαι ότι είχαν αρχίσει
να ενοχλούνται από το στυλ του Τσιόδρα,
έτσι ασκητικό, αποτελεσματικό». Τα
συμπεράσματα, δικά σας…

Ε
ίναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρόσωπο
του συνονόματού του, Κυριάκου Πιερρακάκη, βρήκε θησαυρό… Με τις
παρεμβάσεις του Πιερρακάκη στις σύγχρονες τεχνολογίες, στη νέα δυνα-

μική των υπολογιστών και της πληροφορικής επετεύχθησαν τρία σημαντικά
πράγματα: Τελείωσε οριστικά το κακώς νοούμενο δημοσιοϋπαλληλίκι, αν το
γρηγορόσημο και το λάδωμα και έφυγαν τα σύννεφα από τις παρεμβάσεις των
παντός είδους συνδικαλιστών. Δεν είναι και λίγο. Πώς να μην είναι περήφανος
για την επιλογή του;

Το... Πρόσωπο

O Κυριάκος και ο Κυριάκος 

Ο διάλογος πίσω από τις κουρτίνες…  
«Μην ανησυχείς για τίποτα…

Μετά το Πάσχα θα ανοίξουν όλα
και θα μπορέσει ο κόσμος να ξε-
σκάσει». Αυτό μου είπε ανώτατη
πηγή, σε κατ’ ιδίαν συνομιλία. Πιο
ψηλά δεν γίνεται! Τον ρώτησα για
την οικονομία: «Θα είναι τόσο δύ-
σκολα τα πράγματα όσο ακούγε-
ται;». Η απάντηση που πήρα με κα-
θησύχασε. «Όχι, μην ακούς τρο-
μολαγνικά σενάρια. Όλα θα πάνε
πρίμα. Και χρήματα θα έρθουν και η ανάπτυξη θα έρθει. Δεν είμαι απλώς αισιόδοξος. Εί-
μαι βέβαιος», μου είπε με ύφος απόλυτης σιγουριάς. Η συνομιλία μας δεν κράτησε πάνω
από πέντε λεπτά. Έφυγα, μπορώ να πω, χαρούμενος, ως άνθρωπος πρωτίστως και μετά
ως politicantis…

Κουίζ: Ξέρει κανείς τι υπονόησε ο
Θανάσης Μαυρίδης, όταν έγραφε
«ελπίζω η έρευνα Λιανού να απο-
δείξει ότι οι κυκλοφορίες άλλων εί-
ναι και εκείνες που αναγράφονται
στις επίσημες ανακοινώσεις. Για το
καλό του Τύπου…»; Ξέρει κάτι συγ-
κεκριμένο ο άνθρωπος για ψεύτικες
κυκλοφορίες; Δεν πιστεύω να πετά-
ει… έτσι τόσο βαριές κουβέντες
στον αέρα.

LOCK
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Θανάση 
Διαμαντόπουλου

Τ
ο ιδεολογικό υπόστρωμα της πολιτικής αντι-
παράθεσης Δεξιάς - Αριστεράς του πρώτου
μισού του 19ου αιώνα -το οποίο είχε να κάνει

με την ισονομία των πολιτών, την κατάργηση νομοκα-
τεστημένων/κληρονομικών προνομίων, την καθολι-
κότητα της ψήφου κ.λπ.- εξαλείφθηκε, όταν τα μέχρι
τότε αριστερά προτάγματα κατέστησαν τόπος κοινός.

Το ιδεολογικό υπόστρωμα της πολιτικής αντιπαρά-
θεσης Δεξιάς - Αριστεράς του δεύτερου μισού του
19ου αιώνα, καθώς και του πρώτου μισού του 20ού
εξαερώθηκε με δύο τρόπους ή, μάλλον, σε δύο φά-
σεις: Η σοσιαλδημοκρατική εκδοχή του αριστερού
λόγου (κοινωνική πολιτική/κράτος πρόνοιας) μετά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, επίσης, κατέστη κοινός τό-
πος. Ενώ η κομμουνιστική εκδοχή του (κοινοκτημο-
σύνη αγαθών/κατάργηση της ατομικής
ιδιοκτησίας/κατάργηση της ελεύθερης ανταγωνιστι-
κής οικονομίας) κατέρρευσε μέσα από μια πιο αργό-
συρτη και πιο πολύπλοκη διαδικασία. Ειδικότερα…

Το θνησιγενές της μαρξικής κοσμοθεωρίας υπήρ-
χε ήδη στη σύλληψή της. Πράγματι, ενώ ο φιλελευθε-
ρισμός του Άνταμ Σμιθ έδωσε θεωρητική βάση σε μια
πρακτική χιλιετιών (έχει φουσκοθαλασσιά, πιάνονται
λιγότερα ψάρια, άρα ανεβαίνει η τιμή τους στην αγο-
ρά: νόμος προσφοράς και ζήτησης), ο μαρξισμός θέ-
λησε -εν πολλοίς διά της βίας- να «εμπραγματώσει»
μια θεωρητική σύλληψη ενός ανθρώπου, καθιστών-
τας την υποχρεωτική μέσω μιας συγκεκριμένης/επι-
βαλλόμενης καθεστωτικής συγκρότησης των κοινω-
νιών. Η -«παρά φύση»- φύση του μαρξισμού προδιέ-
γραφε, επομένως, την αποτυχία των εγχειρημάτων
για την εφαρμογή του, έστω και αν για να καταστεί αυ-
τή πασίδηλη χρειάστηκε να φτάσουμε στις τελευταίες
10ετίες του 20ού αιώνα.

Τελικά, όμως, αυτή η κατάρρευση του τελευταίου
μεγάλου κοινωνικού Μύθου, στερώντας από τις πολι-
τικές αντιπαραθέσεις των δημοκρατικών χωρών το
παραδοσιακό ιδεολογικό τους υπόστρωμα, είχε ως
αποτέλεσμα την αναπροσαρμογή του χαρακτήρα
τους: Πλέον η βασική σύγκρουση έγινε αυτή ανάμεσα
στις ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ κυβερνήσεις, οι οποίες λίγο-πολύ
λειτουργούν με βάση τις αρχές του πραγματισμού και
την «ηθική της ευθύνης» (τουλάχιστον έπειτα από μια
μεταβατική φάση προσγείωσης και σταδιακής εγκα-
τάλειψης των κοσμοαναπλαστικών υποσχέσεων, που
συχνά καθόριζαν το στίγμα τους κατά τη διάρκεια των
αντιπολιτευτικών τους περιόδων), και τις ΕΚΑΣΤΟΤΕ
αντιπολιτεύσεις, σχεδόν πάντα εν κενώ υπερβατικές
και άνευ ρεαλιστικών βάσεων υπερριζοσπαστικές.
Δηλαδή, αυτές προβάλλουν, σχεδόν χωρίς εξαίρεση,
έναν λόγο μη διεπόμενο από την αρχή της πραγματι-
κότητας, αλλά από την «ασυγκρουσιακή» αρχή της
ηδονής: Ό,τι ονειρεύονται ή επιθυμούν η κοινωνία
και ο λαός -ή, πάντως, ο πολιτικά προσκείμενος λαός-
το θεωρούμε εφικτό και το υποσχόμαστε, ό,τι δεν
αρέσει -μακάρι να είναι η κακοκαιρία ή το γεγονός

πως δεν ζούμε μόνοι μας στον κόσμο, δηλαδή έχουμε
γείτονες με τους οποίους είναι αναπόφευκτο να συμ-
βιβαζόμαστε σε διάφορα θέματα- το αρνούμαστε και
το καταγγέλλουμε ως αποτέλεσμα της κυβερνητικής
ανεπάρκειας, αβελτηρίας ή… ιδεολογικής αγκύλω-
σης!

Αυτό, δε, ισχύει, επαναλαμβάνω -έστω σε διαφο-
ρετικό βαθμό- για κάθε αντιπολίτευση: «Δεξιά» ή
«αριστερή», «πολιτικώς παρθένα» ή με ζοφερό κυ-
βερνητικό παρελθόν, εσωκομματική ή όχι… Ας δού-
με χαρακτηριστικά την πιο πρόσφατη φάση της πολι-
τικής ζωής της χώρας μας: 

Η κυβέρνηση -με βάση τους αναμφίλεκτους δεί-
κτες θανάτων και κρουσμάτων ανά εκατομμύριο κα-
τοίκων- διαχειρίζεται τη φοβερή υγειονομική κρίση
σαφώς καλύτερα από τον μέσο όρο των εντός Ε.Ε.
εταίρων μας. Ωστόσο, καταγγέλλεται γιατί δεν έχτισε
τείχη στον αέρα, τα οποία θα εμπόδιζαν τον ιό να επι-
σκεφτεί τη χώρα μας, η οποία θα έπρεπε να έχει το δι-
καίωμα στη μοναδικότητα, δηλαδή στη μοναδική στην
υφήλιο υγειονομική καθαρότητα…

Σε σχέση με το ίδιο ζήτημα, οι ειδικές κλίνες νοση-
λείας πολλαπλασιάζονται σε εντυπωσιακό βαθμό κα-
τά τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας -η οποία
λογικά με τους εμβολιασμούς έχει ημερομηνία λή-
ξης-, όπως άλλωστε προσλαμβάνονται μόνιμοι λει-
τουργοί υγείας, αλλά η αντιπολίτευση προβάλλει
αξιώσεις μόνιμων προσλήψεων με μια λογική ανάλο-
γη προς την απαίτηση για μονιμοποίηση στις Ένοπλες
Δυνάμεις όσων κληρωτών κλήθηκαν υπό τα όπλα κα-
τά τη διάρκεια μιας σύντομης πολεμικής εμπλοκής
της χώρας (ή για μόνιμη στρατιωτικοποίηση των πα-
ραγωγικών της υποδομών…).

Δανειζόμαστε, επίσης, σε τριακονταετή βάση με
επιτόκιο σχεδόν μηδενικό, αλλά καταγγέλλεται η ανε-

πάρκεια των κυβερνώντων, αφού η δανειοληψία, π.χ.,
της… Γερμανίας γίνεται με αρνητικό επιτόκιο! (Δηλα-
δή, αξιώνεται οι διεθνείς χρηματαγορές να μας πλη-
ρώνουν, προκειμένου η περίπου χρεοκοπημένη πα-
τρίδα μας -που πρόσφατα πέτυχε το θαύμα της δια-
γραφής του μεγαλύτερου μέρους των χρεών της χω-
ρίς να υπάρξει τυπικό πιστωτικό γεγονός- να δεχθεί
να πάρει τα χρήματά τους…) 

Ομοίως, η διαδικασία του εμβολιασμού προχωράει
με όρους οργανωτικής εποποιίας, αλλά υπάρχουν αν-
τιπολιτευτικές μομφές γιατί κάπου στην επικράτεια
ένα εμβολιαστήριο δεν είχε κοντά χώρο στάθμευ-
σης…

Προχωράει εντυπωσιακά η ψηφιοποίηση των υπη-
ρεσιών του κράτους, αλλά επειδή κάπου απαιτείται
ακόμη αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη, ασφαλώς
αυτό πρέπει να καταγγελθεί με φωνή στεντόρεια.

Και στα εθνικά θέματα όμως: έχουμε πετύχει -έστω
και με τη βοήθεια της συγκυρίας ή γενικότερων πα-
ραγόντων- μια πρωτοφανή διεθνοπολιτική απομόνω-
ση του πιο επικίνδυνου ή ανταγωνιστικού γείτονά μας
και δακτυλοδεικτείται η κυβέρνηση που «επέτρεψε
την αποθράσυνσή του»…

(Εν προκειμένω, όμως, και η εσωκομματική αντι-
πολίτευση, επίσης, «στέκεται στο ύψος της»: Δηλώνει
με τόλμη ο πρωθυπουργός πως αντιλαμβάνεται ότι
και ο εξ Ανατολών γείτων έχει συμφέροντα στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο, προκρίνει, λοιπόν, τον
υπό όρους διάλογο, αφήνοντας παράλληλα ανοικτό το
ενδεχόμενο προσφυγής στα διεθνή δικαιοδοτικά όρ-
γανα για τις άλλως ανεπίλυτες διαφορές, και εμμέ-
σως ή αμέσως αυτοί που εκ των έσω τον αντιπολι-
τεύονται τον παρουσιάζουν ως περίπου εθνικό μει-
οδότη: «Δεν διαπραγματεύεσαι με πειρατές».) 

Όμως, επίσης, και η σημερινή κυβέρνηση, ως αντι-
πολίτευση πριν από λίγα χρόνια, αντιμετώπισε με
ανάλογη απαξία την προκάτοχό της, τη στιγμή που
εκείνη -σε μια σπάνια στιγμή σοβαρότητας- επέλυε
το ονοματολογικό πρόβλημα με τον βόρειο γείτονα,
εκριζώνοντας όχι απλώς ένα αγκάθι, που προκαλού-
σε διασπάθιση διεθνοπολιτικού κεφαλαίου, αλλά και
ένα σοβαρό παράγοντα επικινδυνότητας: διαφορετι-
κά ήταν εξαιρετικά πιθανή η δορυφοροποίηση της
χώρας αυτής από δυνάμεις καθόλου ακίνδυνες για τα
συμφέροντά μας…

Συγκεφαλαιώνουμε, λοιπόν: Η ένταση της σύγ-
κρουσης μεταξύ κυβερνήσεων και αντιπολιτεύσεων
στις μέρες μας, στον δυτικό κόσμο, δεν οφείλεται στις
χαώδεις ιδεολογικές διαφορές τους. Οφείλεται στην
απουσία τέτοιων διαφορών και στην προσπάθεια να
συγκαλύπτεται αυτή η απουσία, την οποία οι σύγχρο-
νες κοινωνίες -και κυρίως οι κομματικές βάσεις- αρ-
νούνται να αποδεχθούν (αφού πάντα η ιστορική συ-
νείδηση καθυστερεί έναντι της ιστορικής ενέργειας).

* Εμπνεύστηκα τον τίτλο από τη γνωστή αντιπαρά-
θεση του Μαρξ με τον Προυντόν…

Η μιζέρια της αντιπολίτευσης 
ή η αντιπολίτευση της μιζέριας*
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Ο
ορθολογικός συσχετισμός της δύναμης,
της ευφυΐας και της προσαρμοστικότητας
είναι τρεις βασικοί παράγοντες που -κατ’

ελάχιστον- δημιουργούν ένα ισχυρό υπόβαθρο για
την εδραίωση της κοινωνικής και επιχειρηματικής
βιωσιμότητας, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν εφαλτή-
ριο μιας αναδυόμενης νέας αναπτυξιακής πορείας.

Η Ελλάδα για περισσότερο από δέκα χρόνια
βιώνει μια βαθιά ηθική, οικονομική και υγειονο-
μική κρίση σχεδόν ταυτόχρονα. Τόσο η κοινωνία
όσο και η επιχειρηματικότητα προσπαθούν να δη-
μιουργήσουν ένα παράλληλο μέτωπο αντιμετώπι-
σης και αντίδρασης. Η μεσαία τάξη με σαφή έλ-
λειψη διοικητικών και άλλων δεξιοτήτων στέκει
συνήθως παρατηρήτρια σε μια εξέλιξη, στην
οποία δεν μπορεί να συμμετέχει ουσιαστικά,
στοιχείο που την κάνει (τη μεσαία τάξη) ευάλωτη
και στοχευόμενη, είτε ασυνείδητα είτε και συνει-
δητά ορισμένες φορές.

Από την άλλη πλευρά, η περίοδος αυτή έχει
προσφέρει -και συνεχίζει να προσφέρει- μια ση-
μαντική τεχνογνωσία, έχοντας (έμμεσα) επιβάλει
τη βίαιη ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι οποίες μέχρι
σήμερα ήταν άγνωστες. Όσες από τις επιχειρή-
σεις κατορθώσουν τελικά να επιβιώσουν θα
έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στη νέα ανα-
πτυξιακή Ελλάδα, όποτε αυτή (η ανάπτυξη) έρθει.

Η ελληνική επιχειρηματικότητα και η κοινωνία
πρέπει να βρίσκονται (και οφείλουν) παρούσες
στο σημείο αφετηρίας. Είναι ο μοναδικός τρόπος
για να ξεφύγει η πατρίδα από μια συνεχιζόμενη
φτωχοποίηση. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να
μπορέσει να αυξηθεί ικανοποιητικά το βιοτικό
επίπεδο και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί μια νέα

παραγωγική τάξη με έμφαση την πολλά υποσχό-
μενη, από πλευράς δεξιοτήτων και επιστημονικής
κατάρτισης, νέα γενιά.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα σημαντικό έλ-
λειμμα πολιτικής και διοικητικής επάρκειας. Οι
προσωπικότητες και ηγέτες του παρελθόντος
απουσιάζουν αισθητά και οδυνηρά. Η προσπά-
θεια μετασχηματισμού των διαχειριστών σε ηγέ-
τες έχει αποτύχει.

Ο Μακιαβέλι στο έργο του «Ο Ηγεμόνας» χρη-

σιμοποιεί δύο λέξεις-κλειδιά. Δύο λέξεις που
προσδιορίζουν τη δυναμική της ανθρώπινης σκέ-
ψης μέσα από τη συνεχή διαδικασία λήψης απο-
φάσεων, σε έναν αέναο πόλεμο για την επίτευξη
στόχων και οραμάτων. Δηλαδή, ιδιότητες του ηγέ-
τη. Η αρετή (virtu) αποτελεί τη δύναμη και τη δρά-
ση. Είναι η ιδιότητα αυτή που διαμορφώνει την
κάθε ενέργεια σε αποτέλεσμα, το οποίο είναι και
το μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης. Από την αντί-
περα όχθη βρίσκεται η τύχη (fortuna), διότι κάθε
εξέλιξη των καταστάσεων εξαρτάται από τις τυχόν
αιφνίδιες μεταβολές τους. Άρα, κάθε
ενέργεια/δράση εμπεριέχει και ένα μερίδιο που
άπτεται του τυχαίου.

Η αποτελεσματικότητα σε ένα περιβάλλον που
αλλάζει τυχαία και γρήγορα είναι η τέχνη του ηγέ-
τη να βρίσκεται στο σημείο όπου τέμνονται η αρε-
τή και η τύχη. Αυτό είναι το αιώνιο στοίχημα ενός
ακήρυχτου πολέμου που στόχο έχει την εξέλιξη
των ηγετών και των κοινωνιών μέσα από την ανά-
πτυξη και την πρόοδο.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε
ηγέτες που όχι μόνο να στηρίζονται στην τυχαία
εξέλιξη των καταστάσεων, αλλά να προσδιορί-
ζουν την κρίση και την επικινδυνότητα με αρετή.
Αυτό προϋποθέτει γενναιότητα, σχέδιο και απο-
τελεσματικότητα. Προϋποθέτει τη διατήρηση της
δημοκρατίας προς όφελος των κοινωνιών. Θα
πρέπει ταυτόχρονα οι παροικούντες τις Βρυξέλ-
λες να μην υπερεκτιμούν εαυτούς, παρακάμπτον-
τας τους όποιους ηθικούς και άλλους νόμους,
διότι αυτό αποτελεί την ερμηνεία της λέξης
« Ύβρις», κατά τους αρχαίους Έλληνες, με τα
όποια αποτελέσματα συνεπάγονται.

Ηγέτες, Ευρώπη, Μακιαβέλι και  Ύβρις

του
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Ε
ίναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα
στον δημόσιο διάλογο -όχι μόνο στην Ελ-
λάδα, αλλά παγκοσμίως- αυτό που συμβαί-

νει στις μέρες μας με την περίφημη ψήφο των
αποδήμων. Ποιο είναι το πρόβλημα; Ότι τα πραγ-
ματικά στοιχεία του θέματος, δηλαδή τα συστατι-
κά του, αυτά που όλοι πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν
ώστε να σχηματίσουμε την άλφα ή βήτα άποψη,
γρήγορα στρεβλώνονται στα μάτια του πολίτη.
Έτσι, ανενημέρωτοι πολίτες συζητούν κυριολε-
κτικά στον βρόντο. 

Αυτή η στρέβλωση γίνεται άλλοτε με ευθύνη των
πολιτικών και άλλοτε με δική μας ευθύνη, των δημο-
σιογράφων. Οι πολιτικοί το κάνουν συνήθως, διότι η
κατανόηση των πραγματικών στοιχείων ενός θέμα-
τος από τους πολίτες δεν τους συμφέρει. Εμείς οι
δημοσιογράφοι το κάνουμε άλλοτε από άγνοια, άλ-
λοτε από προχειρότητα και άλλοτε για αντικειμενι-
κούς λόγους (έλλειψη χρόνου, έλλειψη χώρου, έλ-
λειψη ενδιαφέροντος για παρουσίαση των στοιχεί-
ων κ.λπ.).

Δείτε, για παράδειγμα, πώς στρεβλώνεται ο δημό-
σιος διάλογος στο θέμα της ψήφου των αποδήμων.
Για προφανείς λόγους πολιτικής σκοπιμότητας δια-
χέεται η εντύπωση ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη θα δώσει δικαίωμα ψήφου στις ελ-
ληνικές εκλογές στον «Τζέφρι», τον «Γιόχαν» ή τον
«Τζιμ», μόνο και μόνο επειδή οι πρόγονοί τους ήταν
Έλληνες και ενώ αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την
Ελλάδα κ.λπ.

Φυσικά, τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Η όλη συζή-
τηση αφορά σε όσους ήδη, σήμερα που μιλάμε, είναι
γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους (άρα πλη-
ρούν τα σχετικά κριτήρια) και απλώς απαλείφονται
οι τεχνητές δυσχέρειες που είχαν τεθεί για τη συμ-
μετοχή τους στην ψηφοφορία. Και αυτό το τελευταίο
είναι κάτι στο οποίο συμφωνεί η συντριπτική πλει-
ονότητα των ελληνικών κομμάτων ευτυχώς. Δεν
ανοίγουν, όπως πολλοί ισχυρίζονται ψευδώς, οι
εκλογικοί κατάλογοι για τον καθέναν που αυθαίρετα
δηλώνει «ομογενής». Αν δεν γνωρίζουμε για ποιο
ακριβώς πράγμα μιλάμε, δεν έχει νόημα να μιλάμε.

Δεν βοηθάμε ούτε τον εαυτό μας ούτε όσους μας
ακούν ούτε γενικότερα τον δημόσιο διάλογο. 

Στο συγκεκριμένο θέμα φέρει ευθύνη και η κυβέρ-
νηση. Έσπευσε να δώσει μεγάλο επικοινωνιακό βά-
ρος στην γκάφα της Θεοδώρας Τζάκρη και άφησε σε
δεύτερο πλάνο την πραγματική ενημέρωση του πολί-
τη. Είναι η λεγόμενη «μυωπία του κομματισμού», που
ωθεί πολλούς -σε όλα τα κόμματα, χωρίς εξαίρεση-
να πασχίζουν να αποδείξουν το λάθος, την αβλεψία ή
την αναξιοπιστία του αντιπάλου, αντί να σκύψουν και
να εξηγήσουν απλά και κατανοητά στον πολίτη για
ποιους λόγους αυτό που λένε ή κάνουν τον ωφελεί. Κι
όμως, είναι αποδεδειγμένο ότι πραγματικά πολιτικά
οφέλη προσπορίζει το δεύτερο, όχι το πρώτο.

Η φροντίδα όλων των παραγόντων του δημόσιου
διαλόγου (πολιτικοί, δημοσιογράφοι και πολιτικολο-
γούντες σε μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δι-
κτύωσης) για ανταλλαγή επιχειρημάτων επί των
πραγματικών στοιχείων κάθε θέματος βελτιώνει την
ποιότητα του διαλόγου, συντείνοντας στην ωριμότη-
τα και την υπευθυνότητα των πολιτών.

Πώς στρεβλώνεται ο δημόσιος διάλογος

του

Διαμαντή 
Σεϊτανίδη



Ψέματα  με το Προσφυγικό
Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανέφερε δημοσίως ότι στις 5
Απριλίου 2021 τριάντα μετανάστες που είχαν υποστεί βία από την
πλευρά της Ελλάδας και είχαν παγιδευτεί σε νησάκι στον Έβρο, καθώς
είχε ανατραπεί η βάρκα τους, διασώθηκαν και παραδόθηκαν στη Διεύ-
θυνση Στρατοχωροφυλακής Έβρου. Η Τουρκία εργαλειοποιεί το Προ-
σφυγικό με ψευδείς ειδήσεις.

Τα καρφιά   
Τα μαχαιρώματα στο ΚΙΝ.ΑΛ. πάνε

κι έρχονται. Οι πληροφορίες λένε

ότι στέλεχος του ΚΙΝ.ΑΛ., νέο σε

ηλικία, που έχει σταδιοδρομήσει

με τις φωνές του στα διάφορα πά-

νελ, έχει στενή σχέση με τον τηλε-

παρουσιαστή που διώκεται και,

μάλιστα, είχε μεσολαβήσει και για

τη συνάντησή του με τον Αρχιεπί-

σκοπο. Οι καρφωτές πάνε κι έρ-

χονται, κυρίως από κάτι άλλους

άσπονδους φίλους του συγκεκρι-

μένου.

Πάλι ο Βαρουφάκης  
Δεν υπάρχει κανένας λόγος για θητεία. Το Μέ-
ΡΑ25 έπειτα από εσωτερικό δημοψήφισμα απο-
φάσισε ότι εντός της πολιτικής του θα είναι η άμε-
ση κατάργηση της θητείας. «Σφάλλουμε να νομί-
ζουμε», λέει ο Γιάνης Βαρουφάκης, «ότι επειδή
πηγαίνουν χιλιάδες παιδιά στα στρατόπεδα και
κατατάσσονται και δήθεν εκπαιδεύονται -που δεν
εκπαιδεύονται- αυτό αυξάνει την αμυντική ικα-
νότητα της χώρας». Προωθημένο...

Αιχμή για άλλους
Η απάντηση του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια μπορεί

να αποτελεί αιχμή για κάποιους συνάδελφους του υπουρ-
γούς. Η ερώτηση αφορούσε στο αν θα κάνουμε Πάσχα στο
χωριό και η απάντηση Κικίλια ήταν: «Όταν έρθει η ώρα, θα
εξετάσει τα δεδομένα η Επιτροπή και θα εισηγηθεί αναλό-
γως. Και έχω συνειδητά επιλέξει εδώ και έναν χρόνο να
μην μπαίνω στα χωράφια της». Με άλλα λόγια, κατηγόρησε
μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι... μπαίνουν στα χω-
ράφια της Επιτροπής. 

Μεγάλα παράπονα από τους παραγωγούς

Η
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παρα-
γωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγο-
ρών είναι στα... κεραμίδια με τις διατάξεις του

σχεδίου νόμου που ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων για τις λαϊκές αγορές και ειδικά
στα εξής σημεία:
� Δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες να μπουν στις λαϊ-
κές αγορές και να προκηρύσσουν τις άδειες των πα-
ραγωγών.

� Δεν θα αναθεωρείται η άδεια, αν δεν πουλήσουν το
70% της δηλωθείσας ποσότητας. 
� Δίνει τη δυνατότητα σε παραγωγούς να γίνουν έμ-
ποροι.

Επισημαίνεται ακόμη ότι οι παραγωγοί θα προσέρ-
χονται στους πάγκους των λαϊκών αγορών, διαθέτον-
τας δωρεάν στους καταναλωτές όσα προϊόντα μπορεί
ο καθένας σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Δεν είναι, πάν-
τως, εποχή για τέτοιες διενέξεις.
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TΤο άρθρο του Κώστα Σημίτη στην εφημερίδα «Τα
Νέα» πυροδότησε μια έντονη κινητικότητα σε

διάφορους πολιτικούς κύκλους. Όλα άρχισαν όταν
ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε έντονη κριτική στα
πεπραγμένα της κυβέρνησης Καραμανλή σχετικά
με τα Ελληνοτουρκικά - και την εγκατάλειψη της
στρατηγικής του Ελσίνκι, η οποία προωθούσε την
ενταξιακή πορεία της Άγκυρας με προϋπόθεση την
επίλυση των διαφορών για την υφαλοκρηπίδα.
O Κώστας Καραμανλής απάντησε, μεταξύ άλλων, ότι
η κυβέρνηση Σημίτη διαπραγματευόταν με την
Τουρκία αποκλειστικά το αδιαπραγμάτευτο δικαίω-
μα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ.,
ενώ, όπως τόνισε ο κ. Καραμανλής, «μοναδικό θέμα
προς επίλυση με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπί-
δα/ΑΟΖ».
Ιδιαίτερη σημασία στη δήλωση του κ. Καραμανλή
είχε η παράγραφος που έλεγε τα εξής: «Στο άρθρο
του κ. Σημίτη αναφέρεται ότι διαφορά μας προς επί-
λυση με την Τουρκία δεν είναι μόνον η υφαλοκρηπί-
δα, αλλά και τα χωρικά μας ύδατα! Από πότε; Και μας
εγκαλεί ότι τάχα δεν αξιοποιήσαμε το Ελσίνκι για να
“επιλύσουμε” και αυτό το ζήτημα! Φαίνεται, για αυ-
τό η κυβέρνηση Σημίτη διαπραγματευόταν με την
Τουρκία αποκλειστικά το αδιαπραγμάτευτο δικαίω-
μα επέκτασης των χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ.!
Για να “επιλύσει” το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας -
που το Ελσίνκι έκανε πακέτο με όλες τις τουρκικές
διεκδικήσεις- με τρόπο αποδεκτό από την Τουρ-
κία».
Όσοι παρατηρούν τη φρασεολογία Καραμανλή δια-
χρονικά θα είδαν στην παράγραφο αυτή πολύ υψη-
λούς τόνους. Έπειτα από κάποιες ώρες η ανταπάν-
τηση Σημίτη φαίνεται -τουλάχιστον για εμάς- ότι δι-
καιώνει τον Καραμανλή. Είπε ο Κώστας Σημίτης: «Η
δήλωση του Κώστα Καραμανλή αποδεικνύει πράγ-
ματι τις διαφορετικές μας αντιλήψεις» και πρόσθε-
σε: «Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις -συμπεριλαμ-
βανομένης εκείνης του κ. Καραμανλή- συζητούσαν
με την Τουρκία στο πλαίσιο των διερευνητικών επα-
φών το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης (χωρικών
υδάτων) στο Αιγαίο». Παραδέχτηκε, δηλαδή, τη δια-
πραγμάτευση των χωρικών υδάτων από την κυβέρ-
νησή του με επίθεση στον Καραμανλή: «Και η κυ-
βέρνηση Καραμανλή διαπραγματευόταν χωρικά
ύδατα»!
Οι λεπτομέρειες καμιά φορά δείχνουν τις προθέ-
σεις...

Βασίλης Tαλαμάγκας

Το φάουλ 
του Σημίτη

anetnews24@gmail.com 
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Με ένα δηλητηριώδες υπονοούμενο απάντησε η πρό-
εδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. Φώφη Γεννήματα στις αιχμές που
άφησε προς το πρόσωπό της ο Ανδρέας Λοβέρδος κα-

τά τη διάρκεια της προχθεσινής δημόσιας παρέμβασής του για
τη Σοσιαλδημοκρατία. «Είναι θεμιτές οι προσωπικές φιλοδο-
ξίες, αλλά όποιος θέτει σε δεύτερη μοίρα την προοπτική της
παράταξης και συναρτά τις εξελίξεις μονάχα με τον εαυτό του
δεν προσφέρει υπηρεσίες», είπε με νόημα η κυρία Γεννηματά
στον Real FM.

Η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. απάντησε εμμέσως πλην σαφώς
και στις φήμες που θέλουν να υπάρχει μια εκ των έσω αμφι-
σβήτηση για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της: «Εγώ
αισθάνομαι ότι στο κόμμα μου με αγαπούν. Έχουμε τέτοιες
σχέσεις, έχουμε ισχυρούς δεσμούς, γιατί ξέρουν ότι ήμουν
πάντα παρούσα στα δύσκολα, στέκομαι δίπλα σε κάθε στέλε-
χος και βάζω πάνω από όλα την παράταξη και την προοπτική
του τόπου και το εθνικό συμφέρον».

Δίνοντας με τη σειρά της το πολιτικό στίγμα για την επόμενη
μέρα, στάθηκε απέναντι σε Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας
την αυτονομία του κόμματός της. «Ο στόχος αυτήν τη στιγμή
τού Κινήματος Αλλαγής είναι να μπορέσει να παίξει πρωταγω-
νιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις. Συντελούνται πολύ ση-
μαντικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία, αρχίζει η απογοή-
τευση πια από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που είχε έρθει ως η
μεγάλη ελπίδα μετά την τεράστια απογοήτευση από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ και τον κ. Τσίπρα». Από το στόχαστρό της, όμως, δεν ξέφυ-
γαν τα στελέχη που αλλαξοπίστησαν ή λοξοκοιτάζουν σε άλ-
λους πολιτικούς χώρους, λέγοντας ότι οι πολίτες «βλέπουν ότι
έχουμε εκτός από εμπειρία και ανανέωση και ορμή και νέα
στελέχη που δεν εξαρτούν την πορεία τους από την καρέκλα.
Δεν μεταγράφονται για μια καρέκλα και αυτή είναι η σταθερή
μας θέση». Υπενθυμίζεται ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος στην πα-
ρέμβασή του ως προς τα εσωκομματικά εστίασε στην αδυνα-
μία αύξησης των ποσοστών του ΚΙΝ.ΑΛ., υποστηρίζοντας ότι
«όποιος αγνοεί τον ρόλο και την ισχύ του πολιτικού μεγέθους
ή δεν μπορεί να τον κατακτήσει, τότε δεν προσφέρει χρήσιμες
υπηρεσίες στην κοινή μας υπόθεση».

Στο μεταξύ, ο μεσοπρόθεσμος πολιτικός σχεδιασμός από το
επιτελείο της κυρίας Γεννήματα έχει θέσει την εσωκομματική
αντιπαράθεση σε μια παράλληλη ατζέντα μέχρι να ανοίξουν
και επισήμως οι διαδικασίες. Έως τότε θα απαντάει όταν θα
προκαλείται. Ψηλά στην ατζέντα είναι οι πρωτοβουλίες απέ-
ναντι στην κυβερνητική πολιτική, προτάσσοντας την υπεύθυ-
νη στάση του Κινήματος. Ενδεικτικό είναι το σχόλιό της στη
χθεσινή συνέντευξη για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην
πανδημία: «Ο κοινός εχθρός όλων μας είναι ο κορονοϊός». Τις
επόμενες μέρες στο στόχαστρο του ΚΙΝ.ΑΛ. θα μπουν οι αλλα-
γές που προωθούνται στις εργασιακές σχέσεις και η επανεκ-
κίνηση της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Γεννήματα
εκτίμησε ότι «πρέπει να υπάρξει κούρεμα των οφειλών των
επιχειρήσεων προς το Δημόσιο».

Πάντως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει την ερχόμενη
Παρασκευή η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
ΚΙΝ.ΑΛ., η οποία συνέρχεται σε ένα φορτισμένο διάστημα και
ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει στην εκτόνωση της υφέρ-
πουσας έντασης. 

Η Φώφη «καρφώνει» Λοβέρδο 

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

«Είναι θεμιτές οι προσωπικές 
φιλοδοξίες, αλλά όποιος θέτει 
σε δεύτερη μοίρα την προοπτική
της παράταξης και συναρτά τις
εξελίξεις μονάχα με τον εαυτό
του δεν προσφέρει υπηρεσίες»
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Σ
τη Σαουδική Αραβία μεταβαίνουν
την ερχόμενη Τρίτη ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος

Παναγιωτόπουλος για την υπογραφή αμυν-
τικής συμφωνίας ανάμεσα σε Αθήνα και
Ριάντ. Βασικό αντικείμενο της συμφωνίας
θα είναι ο δανεισμός μιας πυροβολαρχίας
ελληνικών αντιαεροπορικών πυραύλων Pa-
triot στη Σαουδική Αραβία, που θα χρησιμο-
ποιηθούν για να καλύψουν τις αμυντικές
ανάγκες της αραβικής χώρας.

Οι Σαουδάραβες θα καλύψουν το κόστος
για τη μεταφορά και τη λειτουργία της συ-
στοιχίας Patriot, ενώ θα αναλάβουν και την
αναβάθμισή τους στην έκδοση Pac3 με προ-
φανή οφέλη για την ελληνική Πολεμική Αε-
ροπορία. Η συμφωνία, την οποία οι δύο
πλευρές επεξεργάζονται για περισσότερο
από ενάμιση χρόνο, περιλαμβάνει και το
αναγκαίο προσωπικό για τη λειτουργία του
συστήματος, δηλαδή περίπου 40 αξιωματι-
κούς και υπαξιωματικούς της Πολεμικής
Αεροπορίας, οι οποίοι θα εγκατασταθούν
στο βασίλειο των Σαούντ. Πηγές από το Γενι-
κό Επιτελείο Αεροπορίας επισημαίνουν ότι
από την ελληνική πλευρά είναι όλα έτοιμα
και από τη στιγμή που θα υπογραφεί η συμ-

φωνία, θα χρειαστούν περίπου δύο μήνες
μέχρι η συστοιχία και το προσωπικό να με-
ταφερθούν στη Σαουδική Αραβία, ενώ όλα
τα στελέχη που θα λάβουν μέρος στην απο-
στολή θα υποβληθούν σε τεστ για τον κορο-
νοϊό προτού ταξιδέψουν.

Το αίτημα της Σαουδικής Αραβίας ήρθε
στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2019 και
«έκλεισε» με την επίσκεψη του Κυριάκου
Μητσοτάκη στο Ριάντ τον Φεβρουάριο του
2020. Οι τελικές υπογραφές θα μπουν την
ερχόμενη Τρίτη κατά την επίσκεψη Δένδια
και Παναγιωτόπουλου στο Ριάντ, όμως η
αμυντική συμφωνία περιλαμβάνει και άλλα
κεφάλαια, τα οποία έχουν να κάνουν με την
ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε διπλω-
ματικό και στρατιωτικό επίπεδο, με κοινές
ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις.

Η Αθήνα επενδύει σημαντικό διπλωματικό
κεφάλαιο στις συμμαχίες με τον αραβικό κό-
σμο, με όλο και περισσότερες χώρες του Κόλ-
που και της Ανατολικής Μεσογείου να εντάσ-

σονται στα σχήματα συνεργασίας που στηρίζει
η Ελλάδα. Το Ριάντ αποτελεί πλέον στενό σύμ-
μαχο της Αθήνας, όπως φάνηκε στο Φόρουμ
Φιλία τον Φεβρουάριο αλλά και στην επιχεί-
ρηση «Μάτι του Γερακιού», κατά την οποία έξι
μαχητικά αεροσκάφη F-15 της Βασιλικής Αε-
ροπορίας των Σαούντ στάθμευσαν για δύο
εβδομάδες στη Σούδα και συμμετείχαν σε
κοινές ασκήσεις με ελληνικά μαχητικά. 

Ενισχύονται οι Ένοπλες Δυνάμεις
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political»,

στην κλειστή Επιτροπή Εξοπλιστικών και
Άμυνας της Βουλής έγινε ειδική αναφορά
στην απόκτηση βλημάτων Spike NLOS από
το Ισραήλ για χρήση τόσο από ελικόπτερα A-
pache όσο και από οχήματα του Στρατού Ξη-
ράς. Οι συζητήσεις με την εταιρεία Rafael
φαίνεται ότι βρίσκονται σε προχωρημένο
επίπεδο, με πηγές του υπουργείου Άμυνας
να μην αποκλείουν την απόκτηση των βλη-
μάτων ακόμη και εντός του 2021. Οι πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι σε πρώτη φάση εξε-
τάζεται η απόκτηση 12 ολοκληρωμένων συ-
στημάτων Spike NLOS με κόστος 200 εκατ.
ευρώ μέσω διακρατικής συμφωνίας με το
Ισραήλ. Ο συγκεκριμένος πύραυλος θα δώ-
σει τρομακτικό πλεονέκτημα στις ελληνικές

Ένοπλες Δυνάμεις, αφού μπορεί να εγκατα-
σταθεί σε κάθε είδους πλατφόρμα: ναυτική,
χερσαία και αεροπορική. Πρόσφατα πιστο-
ποιήθηκε και σε ελικόπτερα Apache, τα
οποία διαθέτει ο ελληνικός Στρατός Ξηράς,
με επιτυχημένη βολή κατά στόχου που βρι-
σκόταν σε απόσταση 32 χιλιομέτρων. Το βε-
ληνεκές του, δηλαδή, είναι σχεδόν τέσσερις
φορές μεγαλύτερο από εκείνο των όπλων
που φέρει σήμερα το επιθετικό ελικόπτερο
του ελληνικού Στρατού. Αξιοσημείωτες είναι
και οι επιδόσεις του κατά τεθωρακισμένων
και αρμάτων μάχης.

Σύμφωνα με πληροφορίες 
της «Political», στην κλειστή
Επιτροπή Εξοπλιστικών 
και Άμυνας της Βουλής έγινε
ειδική αναφορά στην απόκτηση
βλημάτων Spike NLOS 
από το Ισραήλ

Πέφτουν υπογραφές για τους Patriot

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης



Σ
τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερι-
κών Νίκου Δένδια με τον Τούρκο
ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου, η οποία μεταφέρθηκε για αύριο,

είναι στραμμένο το βλέμμα της ελληνικής δι-
πλωματίας. Το ραντεβού, που επρόκειτο να
πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα, πήρε
αναβολή εξαιτίας της Συνόδου των υπουργών
Εξωτερικών και Άμυνας του ΝΑΤΟ για την Ου-
κρανία, στην οποία θα συμμετέχουν οι Δέν-
διας και Τσαβούσογλου αλλά και ο Αμερικα-
νός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Παρ’ όλα αυτά, ο Νίκος Δένδιας θα βρεθεί
σήμερα στο Φανάρι, όπου θα συναντηθεί με
τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, και
στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Αθήνα για τη
Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σε τηλεφωνική επικοινω-
νία με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μάλιστα,
συμφωνήθηκε η συνάντηση να μεταφερθεί
την ίδια ώρα το απόγευμα της Πέμπτης.

Πάντως, η προετοιμασία του ταξιδιού του
Νίκου Δένδια στην Άγκυρα τέθηκε χθες στο
επίκεντρο της συνάντησης που είχε με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέ-
γαρο Μαξίμου. Η ελληνική πλευρά θα εκφρά-
σει την ενόχλησή της για την προκλητική στά-
ση της Άγκυρας το τελευταίο διάστημα και θα
μεταφέρει τις θέσεις της σχετικά με την απο-
φυγή επιθετικών ενεργειών σε Αιγαίο και
Ανατολική Μεσόγειο, όχι μόνο μέχρι το καλο-
καίρι και το επόμενο Συμβούλιο Κορυφής της
Ε.Ε., αλλά σε βάθος χρόνου. Ο Νίκος Δένδιας
θα μεταφέρει ακόμα στον ομόλογό του ότι η
θετική ατζέντα στις ευρωτουρκικές σχέσεις
περνά μέσα από την αποκλιμάκωση της έντα-
σης και πως «κλειδί» για την πολιτική σταθε-
ρότητα στη Λιβύη αποτελεί η αποχώρηση των
ξένων στρατευμάτων. Αναφορικά με το Κυ-
πριακό, η ελληνική πλευρά θα επαναλάβει τη
θέση της για λύση στο πρότυπο της Διζωνικής
- Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, ενώ τέλος θα ζη-

τήσει από την Τουρκία να μην οξύνει την έντα-
ση στη Συρία, διότι επηρεάζει το Μεταναστευ-
τικό. Πληροφορίες από την Άγκυρα αναφέ-
ρουν ότι ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα επιχει-
ρήσει να διαχωρίσει τις ευρωτουρκικές σχέ-
σεις από τις διμερείς με την Ελλάδα, θέτοντας
θέματα κυριαρχίας, αποστρατιωτικοποίησης
νησιών και δικαιωμάτων της μουσουλμανικής
μειονότητας, ενώ όσον αφορά στο Κυπριακό
θα επιμείνει στη γραμμή Ερντογάν για διχοτό-
μηση της Κύπρου.

Διπλωματικοί κύκλοι, ωστόσο, εκτιμούν ότι
ο Τσαβούσογλου θα επιχειρήσει να διασκεδά-
σει τις εντυπώσεις, με τα χαμόγελα να περισ-
σεύουν, ενώ ενδεικτικό είναι ότι προσκάλεσε
τον Νίκο Δένδια να δειπνήσουν μαζί στο
«ιφτάρ», το δείπνο των μουσουλμάνων κατά
τη διάρκεια του Ραμαζανιού, κίνηση που θεω-
ρείται ιδιαίτερα τιμητική για τον καλεσμένο. 

Θετικά μηνύματα από τη Λιβύη
Το ταξίδι του Νίκου Δένδια σε Κωνσταντι-

νούπολη και Άγκυρα έρχεται δύο μέρες μετά
την επίσκεψή του στη Βεγγάζη, που είχε στόχο
την εμπέδωση της ελληνικής θέσης για το πα-
ράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και την απο-
φυγή οποιασδήποτε πρωτοβουλίας από την
παρούσα κυβέρνηση της Λιβύης που θα δυ-
σχέραινε τις σχέσεις με την Αθήνα.

Διπλωματικές πηγές μιλούν για θετική αν-
ταπόκριση των λιβυκών Αρχών, καθώς τόσο ο
αναπληρωτής πρωθυπουργός κ. Κατρανί όσο
και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων κ. Σαλέχ διεμήνυσαν στον Νίκο Δένδια ότι
το παράνομο μνημόνιο δεν θα επικυρωθεί από
το Κοινοβούλιο της χώρας. Η Αθήνα δίνει ιδι-
αίτερη σημασία και στα μηνύματα που εξέ-
πεμψε από την Άγκυρα ο μεταβατικός πρωθυ-
πουργός της Λιβύης Αμπντούλ Χαμίντ
Ντμπεϊμπά, ο οποίος πραγματοποίησε διήμε-
ρη επίσκεψη με σύσσωμη σχεδόν την κυβέρ-
νησή του. Παρά τη μεγαλοπρεπή φιέστα που
ετοίμασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Λίβυος
πρωθυπουργός με μια αποστροφή του λόγου
του έβαλε... πάγο στα σχέδια του Τούρκου
προέδρου, προτάσσοντας τον διάλογο με όλες
τις εμπλεκόμενες πλευρές, ενώ έβαλε στο κά-
δρο και την Ελλάδα. «Συζητήσαμε πολλές
συμφωνίες, όμως τονίσαμε ότι η συμφωνία
Τουρκίας - Λιβύης για τον καθορισμό θαλάσ-
σιων ζωνών ευθύνης είναι προς το συμφέρον
των δύο χωρών, ενώ μιλήσαμε για την έναρξη
του διαλόγου με όλες τις ενδιαφερόμενες χώ-
ρες, ο οποίος θα είναι προς το συμφέρον
όλων», ανέφερε ο κ. Ντμπεϊμπά. Έμπειροι δι-
πλωμάτες εκτιμούν ότι το επόμενο βήμα θα εί-
ναι η δημιουργία ενός πολυμερούς σχήματος
που θα αναλάβει τη διερεύνηση των θέσεων

κάθε πλευράς, ενώ για το τμήμα νοτίως της
Κρήτης επιδίωξη της Αθήνας είναι οι συζητή-
σεις να ξεκινήσουν από το σημείο όπου στα-
μάτησαν το 2010.  

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα μηνύματα
που εξέπεμψε η λιβυκή κυβέρνηση φανερώ-
νουν διάθεση βελτίωσης των σχέσεων με την
Αθήνα, από την οποία περνά ο δρόμος των ευ-
ρωπαϊκών κονδυλίων. Στην έναρξη μιας νέας
εποχής στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών
αλλά και στις ευκαιρίες για επενδύσεις που
προσφέρει η βορειοαφρικανική χώρα αναμέ-
νεται να αναφερθεί στην επίσκεψη που πραγ-
ματοποιεί σήμερα στην Αθήνα ο επικεφαλής
του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης Μο-
χάμεντ αλ Μένφι. Ο πρώην πρεσβευτής της
Λιβύης στην Αθήνα θα συναντηθεί με την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου και τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη.

Συνάντηση Δένδια - Πάιατ
Ιδιαίτερα σημαντική, πάντως, κρίνεται η συ-

νάντηση που είχε ο Νίκος Δένδιας με τον Αμε-
ρικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, προτού αναχω-
ρήσει για την Τουρκία. Στο επίκεντρο βρέθη-
καν οι διμερείς σχέσεις αλλά και οι εξελίξεις
στην Ανατολική Μεσόγειο, με τον κ. Πάιατ να
δηλώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «υπο-
στηρίζουν σθεναρά τον σταθεροποιητικό ρόλο
της Ελλάδας στην περιοχή, μεταξύ άλλων μέ-
σω των συνεχιζόμενων διερευνητικών συνο-
μιλιών με την Τουρκία, της στήριξης μιας κυ-
ρίαρχης και ευημερούσας Λιβύης και της ενι-
σχυμένης εμπλοκής της στα Δυτικά Βαλκά-
νια», ανέφερε ο Αμερικανός πρεσβευτής σε
ανάρτησή του.
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Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Τι θα πει ο Δένδιας στον Τσαβούσογλου

Εμπάργκο-χαστούκι (και) από τον Καναδά στον Ταγίπ Ερντογάν 
Ράπισμα στην Τουρκία αποτελεί η απόφαση της καναδικής

κυβέρνησης να προχωρήσει σε οριστικό εμπάργκο στην εξα-
γωγή κινητήρων και υλικού υψηλής στρατιωτικής τεχνολογίας
για μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η απόφαση αυτή αναμένε-
ται να επιφέρει σημαντικό πλήγμα στο πρόγραμμα κατα-
σκευής των τουρκικών «Bayraktar», τα οποία αποτελούν το
κορυφαίο εξαγώγιμο προϊόν της τουρκικής αμυντικής βιομη-
χανίας, με τους γείτονες να αναζητούν αγωνιωδώς εναλλακτι-

κές αγορές για να καλύψουν το κενό στην παραγωγή. Αφορμή
για το καναδικό «μαχαίρι» αποτελούν οι κατηγορίες ότι τα
τουρκικά UAV «Bayraktar» χρησιμοποιήθηκαν από τις δυνά-
μεις του Αζερμπαϊτζάν για τον βομβαρδισμό θέσεων των Αρ-
μενίων χωρίς τη συγκατάθεση του Καναδά.

«Προέκυψε ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η
καναδική τεχνολογία που εξήχθη στην Τουρκία χρησιμοποι-
ήθηκε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ανακοινώνω την οριστική

ακύρωση των αδειών που είχαν παγώσει το φθινόπωρο του
2020», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Μαρκ
Γκαρνό. Η Οτάβα είχε παγώσει τις εξαγωγές υλικού προς την
Άγκυρα το φθινόπωρο του 2019 μετά τη στρατιωτική επέμβαση
της Άγκυρας στη Συρία με στόχο τους Κούρδους αντάρτες. Η
νέα απόφαση του καναδικού υπουργείου Εξωτερικών βάζει
οριστικό τέλος στην πώληση στρατιωτικής τεχνολογίας στην
Τουρκία. 

Αναβλήθηκε 
για 24 ώρες το τετ α τετ 
των δύο υπουργών 
Εξωτερικών στην Άγκυρα
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«Βόμβα» με το εμβόλιο της Johnson & Johnson
Λ

ίγες ώρες προτού το εμβόλιο της
Johnson & Johnson φτάσει στην
Ελλάδα (αναμένεται σήμερα) και
αρχίσει η διάθεσή του, η… ψυχρο-

λουσία ήλθε από τις ΗΠΑ. Δύο αρμόδιες υπη-
ρεσίες του αμερικανικού Δημοσίου, η Υπηρε-
σία Τροφίμων και Φαρμάκων και το Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, ζητούν
από τους επαγγελματίες του υγειονομικού
κλάδου τη διακοπή της χορήγησης του μονο-
δοσικού εμβολίου της εταιρείας, όπως ανέφε-
ραν οι «New York Times». Ως αιτία της αίτησης
διακοπής αναφέρεται ο εντοπισμός σπάνιων
θρομβώσεων σε έξι γυναίκες, όλες μεταξύ 18
και 48 ετών, εκ των οποίων η μία έχασε τη ζωή
της και μια άλλη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατά-
σταση.

Η Johnson & Johnson, λίγο αργότερα, έκανε
γνωστό πως θα καθυστερήσει τη διανομή των
εμβολίων στην Ευρώπη. «Παρακολουθούμε
και εξετάζουμε τις περιπτώσεις που έχουν πα-
ρουσιαστεί με τις ευρωπαϊκές υγειονομικές
Αρχές», τόνισε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της
και πρόσθεσε πως «αποφασίσαμε να καθυστε-
ρήσουμε τις διανομές δόσεων εμβολίων στην
Ευρώπη για προληπτικούς λόγους». 

Μέχρι τώρα στις ΗΠΑ έχουν εμβολιαστεί με
το εμβόλιο της Johnson & Johnson περίπου 7
εκατομμύρια πολίτες, ενώ προς διάθεση βρί-
σκονται άλλες 2 εκατομμύρια δόσεις, σε διά-
φορα σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Είχε προηγηθεί παρόμοια ανακοίνωση εκ
μέρους της Επιτροπής Ασφαλείας του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, η οποία με τη
σειρά της ανακοίνωσε άλλα τέσσερα περιστα-
τικά θρομβώσεων και χαμηλών αιμοπεταλίων
σε πολίτες οι οποίοι έλαβαν το εμβόλιο της
Johnson & Johnson.

Μετά τις δύο εισηγήσεις, η Ουάσιγκτον πρό-
κειται να αποφασίσει τη διακοπή της χορήγη-
σης του συγκεκριμένου εμβολίου, έως ότου οι
δύο οργανισμοί εξετάσουν και αποφανθούν

για τη σύνδεση του εμβολιασμού με τα περι-
στατικά θρομβώσεων. Η πρώτη συνεδρίαση

της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων για
τον σκοπό αυτόν θα πραγματοποιηθεί σήμερα.

Η αγωνία στους κόλπους της αμερικανικής
κυβέρνησης έχει αυξηθεί κατακόρυφα, καθώς
η διακοπή -ακόμα κι αν αποδειχθεί προσωρι-
νή- της χορήγησης του εμβολίου γίνεται σε μια
περίοδο που τα κρούσματα αυξάνονται σε αρ-
κετές πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ οι Αρχές κατα-

βάλλουν μεγάλες προσπάθειες να πείσουν
όσους είναι διστακτικοί ή αρνητικοί στον εμβο-
λιασμό για την ανάγκη θωράκισης του οργανι-
σμού τους απέναντι στον κορονοϊό. Άλλωστε,
το εμβόλιο της Johnson & Johnson έχει πλεο-
νεκτήματα, καθώς απαιτεί μία δόση και όχι
δύο, όπως τα άλλα, ενώ είναι ευκολότερη και η
αποθήκευσή του.

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

«Παιχνίδια» με 
την AstraZeneca 
Η ένταση που προκλήθηκε στις αρχές
του έτους σχετικά με τη διάθεση του εμ-
βολίου της AstraZeneca στις χώρες-μέ-
λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε
πολλούς Ευρωπαίους αξιωματούχους -
ανάμεσά τους και τον αντιπρόεδρο της
Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά- να ξεκα-
θαρίσουν ότι είναι η επιστήμη και όχι η
πολιτική που ορίζει τις αποφάσεις των
Βρυξελλών για τα εμβόλια κατά του Co-
vid-19.
«Πίσω από αυτήν την ένταση, πολλοί εί-
δαν έναν υπόγειο… ψυχρό πόλεμο» Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης - Βρετανίας, με την
πρώτη να δίνει προτεραιότητα στο εμβό-
λιο της Pfizer (γερμανικής εταιρείας),
έναντι εκείνου της βρετανικής AstraZe-
neca.
Ακόμα κι όταν η Ε.Ε. ενέκρινε το εμβό-
λιο, πολλές χώρες (Γερμανία, Ιταλία, Ιρ-
λανδία, Ολλανδία, Γαλλία, Σουηδία και
Πολωνία) περιόρισαν τη χρήση του μόνο
σε μικρές ηλικίες, λέγοντας ότι τα δεδο-
μένα για τους ηλικιωμένους ήταν περιο-
ρισμένα. Αντίθετα, ο Ευρωπαϊκός Οργα-
νισμός Φαρμάκων κατέληξε στο συμπέ-
ρασμα ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και
αποτελεσματικό για όλα τα άτομα άνω
των 18 ετών.

Αυτό που προφανώς αρνείται να αποκα-
λύψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δήλωσε ο
Βούλγαρος πρωθυπουργός Μπόικο Μπορί-
σοφ: Η εταιρεία Pfizer αύξησε αιφνιδιαστι-
κά την τιμή κάθε δόσης που διαθέτει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση από τα 12 ευρώ που
ήταν αρχικά στα 19,5 ευρώ.

Ως συνέπεια αυτής της εξέλιξης, είπε ο
Μπορίσοφ, οι Βρυξέλλες πρέπει να αυξή-
σουν τον προϋπολογισμό τους για την προ-
μήθεια εμβολίων κατά του Covid-19. Όπως
μεταδίδει το δίκτυο Euractiv, ο πρωθυ-
πουργός της Βουλγαρίας υπογράμμισε ότι
«το εμβόλιο της Pfizer ήταν στα 12 ευρώ και
μετά πήγε στα 15,50. Τώρα υπογράφονται
συμβόλαια για 900 εκατομμύρια εμβόλια
στην τιμή των 19,5 ευρώ».

Την πρόθεση της Ε.Ε. να παραγγείλει 900

εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου mRNA
της Pfizer είχε αποκαλύψει την Παρασκευή
ένας αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, προσθέτοντας ότι η γαλλική μετάλλαξη
του ιού προβληματίζει. Σημειώνεται ότι η
Ε.Ε. δεν έχει αποκαλύψει τις τιμές με τις
οποίες αγοράζει τα εγκεκριμένα εμβόλια
από κάθε εταιρεία, ωστόσο η ΥΠ.ΕΞ. του
Βελγίου ανάρτησε τον περασμένο Δεκέμ-
βριο στο Τwitter τις τιμές διαπραγμάτευσης,
απ’ όπου προέκυπτε ότι το εμβόλιο της Pfi-
zer διατίθετο έναντι 12 ευρώ η δόση. Η
AstraZeneca και η Johnson & Johnson εί-
χαν διαβεβαιώσει ότι, όσο διαρκεί η πανδη-
μία, θα πωλούν τα εμβόλιά τους σε τιμή κό-
στους. Αντίθετα, Pfizer και Moderna ανα-
κοίνωσαν έσοδα άνω των 15 δισ. δολαρίων
εντός του 2021.

Αιφνιδιαστική αύξηση
τιμής από Pfizer - BioNTech

Διακοπή της
χορήγησής του 
στις ΗΠΑ έπειτα 
από περιστατικά
θρομβώσεων. 
Η εταιρεία αποφάσισε
να καθυστερήσει τη
διανομή των δόσεων
στην Ευρώπη…



Τον Μάιο ανοίγει 
η πλατφόρμα 
για τους 40άρηδες

Τον Μάιο ανοίγει η πλατφόρμα του εμ-
βολιασμού κατά του κορονοϊού για τους
40άρηδες, σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες
ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους,
μιλώντας για το χρονοδιάγραμμα του εμ-
βολιαστικού προγράμματος στη χώρα μας. 

Για το εμβόλιο της AstraZeneca, ο κ. Θε-
μιστοκλέους τόνισε ότι είναι κατανοητή
οποιαδήποτε διστακτικότητα, καθώς τις
τελευταίες 20 ημέρες υπήρχαν αλλεπάλ-
ληλα δημοσιεύματα και ανακοινώσεις Ορ-
γανισμών για την ασφάλειά του. «Αυτό
προκάλεσε μια αναταραχή. Παρ’ όλα αυτά,
τα ποσοστά συμμετοχής της χώρας μας εί-
ναι πολύ πιο αυξημένα σε σχέση με τις άλ-
λα κράτη και οι άνθρωποι που είχαν προ-
γραμματισμένο ραντεβού άκουσαν τις
αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβο-
λιασμών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων και στη συντριπτική τους πλει-
ονότητα πήγαν στο ραντεβού τους. Αυτήν
τη στιγμή η συμμετοχή με βάση τα ραντε-
βού που έχουν προγραμματιστεί ξεπερνά
το 90%, που είναι λίγο πιο χαμηλά από τις
υπόλοιπες εταιρείες», υπογράμμισε. 

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το χρο-
νοδιάγραμμα που παρουσιάστηκε χθες,
στις 10 Απριλίου άνοιξε η πλατφόρμα των
ραντεβού για την ηλικία 60-64 για όλα τα
εμβόλια και όχι μόνο για της AstraZeneca.
Στις 16 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα
για πολίτες που πάσχουν από νοσήματα
αυξημένου κινδύνου, ηλικίας 18-59 ετών
και θα ακολουθήσουν σταδιακά και οι άλ-
λες ομάδες. Πρόκειται για περίπου
800.000 ανθρώπους και αφορά σε νοσή-
ματα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και τα
καρδιοαγγειακά. Μέχρι τη Δευτέρα 19
Απριλίου θα ενταχθούν στην πλατφόρμα
και όλα τα υπόλοιπα νοσήματα. Από την Τε-
τάρτη 21 Απριλίου θα μπορούν να αρχίσουν
να κλείνουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί αλ-
λά και η ηλικιακή ομάδα 55 έως 59 ετών. Το
Σάββατο 24 Απριλίου θα ανοίξει η πλατ-
φόρμα για ραντεβού και στις ηλικίες 50
έως 54 ετών. 

Ξ
επέρασαν τις 4.000 τα κρού-
σματα  το  τελευτα ίο  24ωρο,
ενώ η Αττική εξακολουθεί να
βρίσκεται σε κατάσταση κόκ-

κινου συναγερμού, προκαλώντας έντο-
νη ανησυχία στους ειδικούς. Το τρίτο
κύμα της πανδημίας του κορονοϊού
έχει προκαλέσει ασφυξία στα νοσοκο-
μεία -ιδιαίτερα του Λεκανοπεδίου-, τα
οποία βλέπουν τον αριθμό των διασω-
ληνωμένων αλλά και των νέων εισαγω-
γών να αυξάνεται καθημερινά. 

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφη-
καν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 4.033,
εκ των οποίων 15 εντοπίστηκαν κατό-
πιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κο-
ρονοϊό είναι 93. Μάλιστα, έσπασε το
φράγμα των 9.000 νεκρών στη χώρα
μας, καθώς πλέον από την έναρξη της
πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολι-
κά 9.054 θάνατοι! Ο αριθμός των ασθε-
νών που νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι είναι 802, ενώ οι εισαγωγές νέων
ασθενών με Covid-19 στα νοσοκομεία
της επικράτειας είναι 458. 

Από τον συνολικό αριθμό των νέων
κρουσμάτων, τα 1.812 (!) εντοπίστηκαν
στην Αττική, τα 554 στη Θεσσαλονίκη,
στη Λάρισα 139, ενώ στην Αχαΐα κατα-
γράφηκαν 95 και στην Κοζάνη 112. Εί-
ναι  προφανές ότ ι  στο  Λεκανοπέδιο
υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο
Κεντρικός Τομέας Αθηνών παραμένει
η πιο επιβαρυμένη επιδημιολογικά πε-
ριοχή της Αττικής, καθώς εκεί κατα-
γράφηκαν 559 νέες λοιμώξεις. Ακο-
λουθούν ο Πειραιάς με 287 και ο Δυτι-
κός Τομέας Αθηνών με 219 .  Αξίζε ι ,

πάντως, να σημειωθεί πως το τελευ-
ταίο 24ωρο έγιναν 76.070 τεστ  ανί-
χνευσης  του  κορονοϊού.  Τα  24 .958
ήταν μοριακά και τα υπόλοιπα 51.112
rapid.

Οι διασωληνωμένοι ασθενείς έφτα-
σαν το τελευταίο 24ωρο σε επίπεδο-
ρεκόρ, αγγίζοντας τους 802. Τα νοσο-
κομεία στην Αττική εξακολουθούν να
δέχονται  ασφυκτική πίεση,  με τους
γιατρούς να αναφέρουν ότι καθημερι-
νά η κατάσταση με τις νέες εισαγωγές
και τους διασωληνωμένους στις ΜΕΘ
θυμίζει πόλεμο! 

Πάντως, θετική εξέλιξη αποτελεί το
γεγονός ότι το πρόγραμμα «Ελευθε-
ρία» για τον εμβολιασμό κατά του κο-
ρονοϊού στη χώρα μας ανεβάζει ταχύ-
τητες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία του emvolio.gov.gr, ο αριθμός των
πολιτών που έχει κάνει έστω την πρώτη
δόση του εμβολίου ξεπερνά το 1,5 εκα-
τομμύριο. «Σήμερα (χθες), πάνω από
1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας είχαν
εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση.
Όλοι μαζί διευρύνουμε το τείχος προ-
στασίας  απέναντ ι  στην  πανδημία» ,
έγραψε στα social media o υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης.

«Είναι όλα έτοιμα και ξεκινάει την
Πέμπτη η λειτουργία του νέου
mega εμβολιαστικού κέντρου της
Πολιτικής Προστασίας στις εγκα-
ταστάσεις του Οργανισμού Λιμέ-
νος Πατρών, στο νέο λιμάνι της
πόλης», δήλωσε χθες υφυπουρ-
γός Πολιτικής Προστασίας Νίκος
Χαρδαλιάς, ο οποίος πραγματο-
ποίησε την τελική αυτοψία στο
κτίριο. Σύμφωνα με τον κ. Χαρδα-
λιά, «την Πέμπτη θα λειτουργή-
σουν οι οκτώ πρώτες εμβολιαστι-
κές γραμμές και την προσεχή
Δευτέρα οι υπόλοιπες οκτώ». 
Παράλληλα, ανέφερε ότι «το νέο
mega εμβολιαστικό κέντρο στην
Πάτρα, μαζί με τα υπόλοιπα τέσ-
σερα σε όλη τη χώρα, στο Μαρού-
σι, στο Περιστέρι, στο Ελληνικό
και στη Θεσσαλονίκη, έχουν τη
δυνατότητα να αναπτύξουν 412
εμβολιαστικές γραμμές, δηλαδή
διενέργεια 1.650 εμβολιασμών
την ώρα και 22.000 την ημέρα».
«Έχουμε φθάσει τους 2.252.569
εμβολιασμούς και δύο στους τρεις
έχουν εμβολιασθεί με την πρώτη
δόση, ενώ ένας στους τρεις έχει
κάνει και τις δύο δόσεις. Η προ-
σπάθεια που γίνεται είναι τερά-
στια», επισήμανε ο Νίκος Χαρδα-
λιάς και, αναφερόμενος στην πο-
ρεία των εμβολιασμών, τόνισε ότι
«στόχος είναι να ξεπεράσουμε τον
Μάιο τους 4 εκατ. εμβολιασμούς».

Πάτρα: Έτοιμο
το mega 
εμβολιαστικό
κέντρο 

Στα 4.033 τα νέα κρούσματα -
«Φλέγεται» η Αττική με 1.812
μολύνσεις, ανησυχία και για
την εικόνα της Θεσσαλονίκης 

Ρεκόρ με 802 
διασωληνωμένους
και 93 θανάτους
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Τ
ην πλήρη λειτουργία της αγο-
ράς μόνο με την αποστολή
SMS για τα ψώνια δρομολογεί
το υπουργείο Ανάπτυξης, μέ-

σα στις επόμενες ημέρες, υπό την προ-
ϋπόθεση της ταχείας εξάπλωσης και
της εφαρμογής των self-tests. Όπως
δήλωσε χθες στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ
ο Άδωνις Γεωργιάδης, στόχος είναι να
καταργηθεί από την προσεχή Δευτέρα
19 Απριλίου το click inside, αλλά υπό
την προϋπόθεση της ευρείας εφαρμο-
γής των τεστ αυτοδιάγνωσης. Με τον
τρόπο αυτόν ίσως καταστεί εφικτή και η
επαναλειτουργία των malls από τη με-
θεπόμενη εβδομάδα, αν και προχθές ο
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
είχε επισημάνει ότι αυτό θα γίνει κατό-
πιν θετικής εισήγησης των ειδικών επι-
στημόνων. 

Ειδικότερα για το λιανεμπόριο, ο
υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ότι
«υπάρχει ένας αγώνας δρόμου που κά-
νουν η κυβέρνηση και το υπουργείο
Ανάπτυξης, ώστε να ενταθεί η διαδικα-
σία των self-tests», προσθέτοντας ότι
«στην περίπτωση που αυτό επιτευχθεί
τις επόμενες μέρες, είναι εφικτό, ενδε-

χομένως ακόμη και τη Δευτέρα, να
υπάρξει περαιτέρω άνοιγμα του κλά-
δου, με τον περιορισμό του SMS των
τριών ωρών και όλων των μέτρων προ-
στασίας χωρίς click inside». Ο κ. Γεωρ-
γιάδης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι
ο Μάιος θα είναι, τελικά, ο μήνας της
επιστροφής στην κανονικότητα, υπο-
γραμμίζοντας ότι «η λογική λέει πως
αυτό είναι εφικτό όσο προχωράνε οι
εμβολιασμοί, σε συνδυασμό με τον πα-
ράγοντα του καλού καιρού και το “υπε-
ρόπλο” των self-tests». 

Αναφορικά με το άνοιγμα της εστία-
σης, ο υπουργός ανέφερε ότι θα ανοίξει
μέσα στον Μάιο και ίσως προηγηθεί λί-
γο του τουρισμού. «Μετά το Πάσχα πι-
στεύω πως θα μπορούμε να ανοίξουμε,
εάν η εξέλιξη της πανδημίας είναι ομα-
λή», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθα-
ρίζοντας, ωστόσο, ότι αυτό μπορεί να
γίνει μόνο με την τοποθέτηση τραπεζο-

καθισμάτων σε εξωτερικούς χώρους. 
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομι-

κών, η Πολιτεία προτίθεται να ανοίξει
την εστίαση, καθώς υπάρχει μεγαλύτε-
ρος αριθμός πολιτών που κινούνται σε
πλατείες και παραλίες, κάτι το οποίο
αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρό για
τους επιδημιολόγους. Μάλιστα, επεσή-
μανε ότι οι επιδημιολόγοι έχουν στο
πρόγραμμά τους το άνοιγμα της εστία-
σης μετά το Πάσχα, τονίζοντας ότι «δεν
υπάρχουν υπουργός και κυβέρνηση
που να θέλουν κλειστές οικονομικές
δραστηριότητες». Ωστόσο, συνέδεσε

όλες τις αποφάσεις με τον αριθμό των
κρουσμάτων μέσα στις επόμενες 2-3
εβδομάδες. 

Σε ταυτόχρονη αναμετάδοση από την τάξη τους θα μπο-
ρούν να παρακολουθούν την εκπαιδευτική διαδικασία,
εφόσον το επιθυμούν, οι μαθητές που νοσούν με κορονοϊό.
Υπενθυμίζεται ότι, από την περασμένη Δευτέρα, οι μαθη-
τές των λυκείων και οι εκπαιδευτικοί τους έχουν επιστρέ-
ψει στις σχολικές αίθουσες με υποχρεωτικά δωρεάν self-
tests δύο φορές εβδομαδιαίως, ακόμα και για όσους
έχουν ήδη εμβολιαστεί ή θα εμβολιαστούν. Όσοι μαθητές
έχουν θετικό αποτέλεσμα στο self-test θα πρέπει να υπο-
βληθούν σε επαναληπτικό τεστ Covid-19 σε δημόσια δομή
και, εφόσον είναι και αυτό θετικό, θα ακολουθήσουν τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ, παραμένοντας στην οικεία τους. Για

τους μαθητές που είναι ασυμπτωματικοί ή έχουν ήπια
συμπτώματα δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν,
σε ζωντανό χρόνο, την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω δια-
δικτυακών τμημάτων. Ξεκαθαρίζεται, ωστόσο, ότι, σε περί-
πτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θέλουν να παρα-
κολουθήσουν, δεν θα χρεώνονται με απουσίες. 

Εν τω μεταξύ, στην τελική ευθεία μπαίνει ο εμβολιασμός
των εκπαιδευτικών, καθώς την ερχόμενη Τετάρτη ανοίγει η
πλατφόρμα για τον προγραμματισμό ραντεβού για τους δι-
δάσκοντες όλων των βαθμίδων, ανεξαρτήτως ηλικίας. Πη-
γές του υπουργείου Παιδείας επισημαίνουν πως «το πρώ-
το βήμα έγινε με την ένταξη κατά προτεραιότητα των εκ-

παιδευτικών Ειδικής Αγωγής στο πρόγραμμα εμβολια-
σμών. Το δεύτερο βήμα επικεντρώθηκε στην ένταξη κατά
προτεραιότητα των εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης
στο σύστημα αξιοποίησης αδιάθετων εμβολίων. Και τώρα,
το τρίτο και καθοριστικό βήμα: Η ένταξη όλων των εκπαι-
δευτικών γενικής εκπαίδευσης στην τρέχουσα εμβολια-
στική περίοδο». Από την πλευρά της, η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως σχολίασε ότι «θωρακίζουμε με αυτόν τον
τρόπο την εκπαιδευτική μας κοινότητα». Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι δεν θα υπάρξει ηλικιακή προτεραιοποίηση μεταξύ
των εκπαιδευτικών.

Εύη Πανταζοπούλου

Προαιρετική τηλεκπαίδευση για μαθητές θετικούς στον κορονοϊό

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Ο Άδωνις Γεωργιάδης 
εξέφρασε την αισιοδοξία του
ότι ο Μάιος θα είναι, τελικά, 
ο μήνας της επιστροφής 
στην κανονικότητα

Κατάργηση 
του click inside 
με «όπλο» 
τα self-tests



Η
καταγγελία μιας 25χρονης γυ-
ναίκας από την Κυψέλη -η
οποία βρίσκεται, μάλιστα, στον
τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης

της- ότι το βράδυ της Κυριακής δέχθηκε
επίθεση με καυστικό υγρό από άγνωστο
σε αυτήν άνδρα σήμανε συναγερμό στην
ΕΛ.ΑΣ. Εύλογα, στο μυαλό όλων ξύπνη-
σαν μνήμες από τη δραματική ιστορία της
Ιωάννας, που είδε τη ζωή της να αλλάζει,
μετά την επίθεση με βιτριόλι την οποία
δέχθηκε τον Μάιο του 2020.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 25χρο-
νης, λίγο μετά τις 23.30, ενώ έκανε περί-
πατο λίγα μέτρα μακριά από τον Ιερό Ναό
της Αγίας Κυριακής στα Τουρκοβούνια,
ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο σταμάτησε δίπλα της.
Κατέβηκε ένας άγνωστος σε αυτήν άν-
δρας, την ακινητοποίησε, την πέταξε κάτω
και της έβαλε στο στόμα ένα πανί με καυ-
στικό υγρό. Στη συνέχεια, το άτομο αυτό
επιβιβάστηκε στο όχημα και εξαφανίστη-
κε προς άγνωστη κατεύθυνση. Οι φωνές
της, όπως φέρεται να αναφέρει κατά την
πρώτη κατάθεση που έδωσε στις Αρχές,
κινητοποίησαν τους λιγοστούς κατοίκους
οι οποίοι υπήρχαν στο σημείο. Ασθενοφό-
ρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφε-
ρε στον «Ευαγγελισμό», όπου και νοση-
λεύεται, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή
της. 

Ωστόσο, εγείρονται πολλά ερωτήματα

στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Αθηνών, που ανέλαβαν να δια-
λευκάνουν την υπόθεση. Υπάρχουν πολλά
στοιχεία που δεν «κολλάνε» μεταξύ τους.
Πρώτο και κύριο, πώς βρέθηκε -ενώ μά-
λιστα έχει ξεκινήσει η απαγόρευση κυ-
κλοφορίας- η νεαρή γυναίκα σε μια από-
σταση αρκετά μακριά από το σπίτι της και
σε ένα σημείο όπου δεν υπάρχει συγκοι-
νωνία; Δεύτερον, για ποιον λόγο ένας
άγνωστος άνδρας να της επιτεθεί με τέτοι-
ον τρόπο; Μήπως τον γνώριζε, αλλά από
το σοκ δεν μπορεί να θυμηθεί το πρόσωπό
του; Μήπως τον γνώριζε, αλλά δεν θέλει
να τον αποκαλύψει για να μην τιμωρηθεί;
Το ενδεχόμενο να πρόκειται για κάποιο
διαταραγμένο ψυχολογικά άτομο που

χτύπησε στα «τυφλά» συγκεντρώνει σχε-
δόν μηδενικές πιθανότητες για την ΕΛ.ΑΣ.

Την ίδια ώρα, οι ένοικοι της πολυκατοι-
κίας όπου διαμένει στην Άνω Κυψέλη κά-
νουν λόγο για μια ήσυχη γυναίκα, η οποία
μετακόμισε πριν από περίπου ενάμιση
χρόνο και μένει με τον σύντροφό της. Οι
ίδιοι άνθρωποι, όμως, αναφέρουν ότι ο
άνδρας αυτός δεν έχει εμφανιστεί (σ.σ.: ή
τουλάχιστον αυτοί δεν τον έχουν δει) εδώ
και δύο μέρες. Γιατί αυτός ο άνθρωπος να
χαθεί από την πολυκατοικία; Πρόκειται
για ερωτήματα στα οποία θα κληθεί να
απαντήσει η εγκυμονούσα, που θα παρα-
μείνει για τουλάχιστον ένα 24ωρο ακόμη
στον «Ευαγγελισμό», λόγω των εγκαυμά-
των πρώτου και δεύτερου βαθμού τα

οποία έχει γύρω από το στόμα.
Όσον αφορά στις έρευνες για τον εντο-

πισμό του δράστη, αυτές συνεχίζονται, με
τους αστυνομικούς, πάντως, να έχουν
ελάχιστα στοιχεία στα χέρια τους.

Υπάρχουν πολλά στοιχεία 
που δεν κολλάνε μεταξύ τους,
σύμφωνα με τους άνδρες 
της Ασφάλειας που ερευνούν
την υπόθεση
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Δυσκολίες στην εύρεση στοιχείων ή «σιγή
ασυρμάτου» για να μη γνωρίζουν οι δράστες
τις κινήσεις των αστυνομικών του Τμήματος
Δίωξης Ανθρωποκτονιών; Ό,τι απ’ τα δύο κι
αν ισχύει, οι μέρες περνούν και οι έρευνες
για τους δολοφόνους του Γιώργου Καραϊβάζ
μοιάζουν, ουσιαστικά, να μην προχωρούν. 

Ένα νέο στοιχείο που έρχεται να προστεθεί
στα όσα γνωρίζουμε έχει να κάνει με την ταυ-
τότητα των εκτελεστών: Είναι «νοικιασμένοι
εκτελεστές» που ήρθαν από το εξωτερικό για
το χτύπημα ή «πληρωμένα πιστόλια» της
Greek Mafia; Από την πρώτη στιγμή η «Ρoliti-
cal» είχε επισημάνει ότι η «ενοικίαση» είναι
μία πιθανότητα, όχι όμως πολύ μεγάλη, κα-

θώς, λόγω των μέτρων τα οποία είναι σε ισχύ
για τον περιορισμό της διασποράς του κορο-
νοϊού, κάθε άτομο που εισέρχεται από τα ελ-
ληνικά σύνορα (είτε από τα αεροδρόμια είτε
από τους μεθοριακούς σταθμούς) επί της ου-
σίας «φακελώνεται». Αναλόγως δύσκολη εί-
ναι και η έξοδος από τη χώρα. Το τελευταίο,
λοιπόν, που θα ήθελαν φυσικοί και ηθικοί αυ-
τουργοί είναι να «μπλοκαριστούν» σε έναν
τυπικό έλεγχο για Covid-19 και να γίνει γνω-
στή η ταυτότητά τους.

Άλλωστε, από τη μέχρι στιγμής έρευνα
δεν έχουν προκύψει ενδιαφέροντα «αποτε-
λέσματα» από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
κατοικιών ή κάποιου ξενοδοχείου. Γι’ αυτό

και κερδίζει έδαφος οι εκτελεστές να είναι
«πληρωμένα πιστόλια» -κυρίως Αλβανοί,
μέλη συμμοριών που έχουν σκοτώσει κατά
το παρελθόν- τα οποία αμείφθηκαν καλά για
να σκοτώσουν τον Γιώργο Καραϊβάζ και τώ-
ρα κρύβονται χωρίς επαφή με τον έξω κό-
σμο, μέχρι να κοπάσει ο θόρυβος. Μάλιστα,
στο Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών έχουν
αρχίσει να «ξεσκονίζουν» φακέλους ατό-
μων με... βαρύ ποινικό βιογραφικό που τα
υψομετρικά τους χαρακτηριστικά ταιριά-
ζουν με των εκτελεστών, όπως τουλάχιστον
αποτυπώνονται στα βίντεο από τις κάμερες
ασφαλείας.

Κώστας Παπαδόπουλος 

Δολοφονία Καραϊβάζ: Στο μικροσκόπιο τα «πληρωμένα πιστόλια» της Greek Mafia

Επίθεση σε έγκυο με καυστικό υγρό 
papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Χρηματοδότηση 305 επενδύσεων 
και 139 έργων μέσω Leader

Πόροι από τα προγράμματα
Leader ύψους 102,5 εκατ. ευρώ
-23,8 εκατ. ευρώ για 139 δημό-
σια έργα και δράσεις και 78,7
εκατ. ευρώ για ιδιωτικές επεν-
δύσεις- κατανέμονται στην Κεν-
τρική Μακεδονία.

Ανά Περιφερειακή Ενότητα:
Θεσσαλονίκης (ΑΝΕΘ Α.Ε.): Συνολικά 25 εκατ. ευρώ. Ημαθίας
(ΑΝΗΜΑ Α.Ε.): Συνολικά 9 εκατ. ευρώ. Κιλκίς (ΑΝΚΙ Α.Ε.): Συ-
νολικά 7 εκατ. ευρώ. Πέλλας (ΑΝΠΕ Α.Ε.): Συνολικά 9,9 εκατ.
ευρώ. Πιερίας (Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.): Συνολικά 12,3
εκατ. ευρώ. Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.): Συνολικά 22,5 εκατ. ευ-
ρώ. Χαλκιδικής (ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε.): Συνολικά 16,8 εκατ. ευρώ. Η
κατανομή των πόρων έγινε από την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, σε συνεργασία με τις Αναπτυξιακές Εταιρείες
των επτά Περιφερειακών Ενοτήτων και τα προγράμματα
Leader, στα οποία αξιολογήθηκαν και εντάχθηκαν εκατοντά-
δες δημόσια έργα και ιδιωτικές επενδύσεις.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Αναστολή φορολογικών 
υποχρεώσεων των σεισμοπλήκτων

Υπουργική απόφαση για την «αναστολή των φορολογικών
υποχρεώσεων» των σεισμοπλήκτων της Θεσσαλίας πρόκει-
ται να ληφθεί εντός των αμέσως προσεχών ημερών. Ο περι-
φερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός είχε συζητήσεις
με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Θεόδωρο Λιβά-
νιο, τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο
και τον γενικό γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής Χρήστο
Τριαντόπουλο. Το αίτημα έγινε αποδεκτό και βρίσκεται σε
φάση υλοποίησης.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ειδικό καθεστώς ενίσχυσης 
του λιανεμπορίου;
Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Κοζάνη και Πτολεμαΐ-
δα διοργάνωσαν οι εμπορικοί σύλλογοι, ζητώντας από
την κυβέρνηση την ενίσχυση του κλάδου του λιανεμπο-
ρίου και το άμεσο άνοιγμα της αγοράς. Ιδιοκτήτες κατα-
στημάτων λιανεμπορίου και εστίασης συγκεντρώθηκαν
έξω από τα δύο δημαρχεία, όπου επέδωσαν το ψήφισμα
με τα αιτήματά τους στους δημάρχους Λάζαρο Μαλούτα
και Παναγιώτη Πλακεντά αντίστοιχα. Ο πρόεδρος του
Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης έκανε λόγο για «μεγάλη
αγανάκτηση στον κλάδο» και «απελπισία στον κόσμο».
Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η Κοζάνη είναι η μόνη
Π.Ε. σε όλη την Ευρώπη που για τόσο μεγάλο χρονικό
διάστημα παραμένει με κλειστά καταστήματα».

Το αίτημα για διορθώσεις-αναμόρφωση των δασικών χαρτών από το
Περιφερειακό Συμβούλιο, την Αυτοδιοίκηση και του φορείς αγρο-
τών και πολιτών μετέφερε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρ-

ναουτάκης στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα
Σκρέκα. Περιφερειάρχης και υπουργός επισκέφτηκαν μαζί την

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης στο Ηράκλειο και το Επιμελητή-
ριο Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο, όπου με αυτοδιοικητικούς και αρ-
μόδιους φορείς συζήτησαν τις μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές
της Κρήτης. Προς τούτο, συνέκλιναν στην ανάγκη για διορθώσεις,

αναμορφώσεις και άρση αδικιών στους δασικούς χάρτες, που μαζί
με το κτηματολόγιο θα δώσουν τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης.

«Οι απλοί πολίτες έχουν υποχρέωση να
καθαρίζουν τους χώρους που είναι νομείς
και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοι-
πών ακάλυπτων χώρων», υπενθυμίζουν όλοι
οι δήμοι της χώρας προς τους δημότες τους.
Σε διαφορετική περίπτωση, ισχύουν οι διοι-
κητικές και ποινικές κυρώσεις που απορρέ-
ουν από τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Προς τούτο, οι παραβάτες τιμωρούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433
του Ποινικού Κώδικα, που προβλέπει ότι «με
κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο
τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλλει
βαρύτερη ποινή, όποιος α) κάνει απερίσκε-
πτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέ-
σων φωτισμού κατά τρόπο που να μπορεί να
προκύψει από αυτή βλάβη σε άνθρωπο ή σε
ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις
που εκδίδει η αρμόδια Αρχή, και ιδίως η
αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου
εμπρησμού».

!ΟΤΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 

Καθαρίστε οικόπεδα και
ακάλυπτους χώρους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Κέντρο παρακολούθησης 
κλιματικής αλλαγής
Πρόταση για δημιουργία δομής παρακολούθησης της κλιμα-
τικής αλλαγής στην Πελοπόννησο κατέθεσαν ο αντιπρό-
εδρος της Επιτροπής Ερευνών και ο γενικός γραμματέας της
Ακαδημίας Αθηνών Χρήστος Ζερεφός. Η εν λόγω δομή θα
έχει στόχο τη δημιουργία ερευνητικού επιχειρησιακού πυ-
ρήνα που θα παρακολουθεί την κλιματική αλλαγή στην περι-
φέρεια. Με τα δεδομένα που θα συλλέγει θα είναι δυνατό να
μειώνονται οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής προς όφελος της οικονο-
μικής ανάπτυξης. Θετικά ανταποκρίθηκε η περιφέρεια και
αρχίζει άμεσα δημόσια διαβούλευση με την προοπτική έν-
ταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 21-27.
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Ο υπουργός Περιβάλλοντος σε Ηράκλειο και Λασίθι
για τους δασικούς χάρτες

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΚΡΗΤΗ
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Η
χωροθέτηση Πάρκου Κυκλικής Οι-
κονομίας στον Νότιο και τον Ανατο-
λικό Τομέα της Αττικής ήταν το αντι-

κείμενο της τηλεδιάσκεψης που είχε ο πε-
ριφερειάρχης Γιώργος Πατούλης με δημάρ-
χους του Νότιου και του Ανατολικού Τομέα.
Όπως επισήμανε ο κ. Πατούλης, «στο ζήτη-
μα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
έχουμε περάσει από τη θεωρία στην πράξη,
εφαρμόζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία
της Αυτοδιοίκησης έναν σαφή σχεδιασμό
με αρχή, μέση και τέλος».

Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν οι δήμαρ-
χοι Κρωπίας Δ. Κιούσης, Λαυρεωτικής Δ.
Λουκάς, Παιανίας Ισίδωρος Μάδης και
Σαρωνικού Π. Φιλίππου. Τον Δήμο Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγμένης εκπροσώπησε η
Ε. Πίτα, ειδική σύμβουλος διαχείρισης
απορριμμάτων, τον Δήμο Γλυφάδας η Άν-
νυ Καυκά, εντεταλμένη δημοτική σύμβου-
λος του σταθμού μεταμόρφωσης και

απορριμμάτων, και τον Δήμο Ελληνικού ο
αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Β. Κρητι-
κός.

Όσον αφορά στην ουσία του θέματος, ο
περιφερειάρχης τόνισε ότι «οφείλουμε όλοι
να συμβάλουμε στην επίτευξη του στόχου
να γίνει η Αττική μια πράσινη περιφέρεια-
πρότυπο» και πρόσθεσε ότι στον σχεδιασμό
της περιφέρειας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
αφενός σε δράσεις ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης των πολιτών, αφετέρου στην
παροχή εργαλείων προς τους δήμους με
στόχο να είναι σε θέση να συμβάλουν απο-
τελεσματικά στην προσπάθεια. Από την
πλευρά του, ο εκ των τεχνικών συμβούλων
σε θέματα Διαχείρισης Απορριμμάτων του
ΕΔΣΝΑ Δ. Μπούρκας έκανε σαφές ότι τα
Πάρκα Κυκλικής Οικονομίας, εκτός ότι θα
δώσουν λύση στα προβλήματα της διαχείρι-
σης των απορριμμάτων, θα δημιουργήσουν
και νέες θέσεις εργασίας.

Πρωτιά της «έξυπνης διάβασης»
Μια σημαντική πρωτιά κατέγραψε ο Δήμος

Νέας Σμύρνης, καθώς στην οδό Ομήρου, μετά
την ανάπλασή της, τοποθετήθηκε μια από τις
πιο… προηγμένες έξυπνες διαβάσεις στην Ευ-
ρώπη. Η διάβαση λειτουργεί χωρίς την ύπαρξη
φωτεινού σηματοδότη και προσφέρει μια σειρά
από λειτουργίες τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και
για τους πεζούς. Για την ακρίβεια, οι πολίτες
που θέλουν να διασχίσουν τη διάβαση πατούν το κουμπί που βρίσκεται στο κολονάκι επί του πε-
ζοδρομίου. Μετά τον χαρακτηριστικό ήχο ανάβουν πορτοκαλί φώτα για τέσσερα δευτερόλεπτα,
αμέσως μετά ανάβουν κόκκινα φώτα επί της ασφάλτου, λευκά φώτα στις πινακίδες προτεραιότη-
τας των πεζών, πράσινα φώτα στα πόδια των πεζών για να ξεκινήσουν και, ταυτόχρονα, ακούγεται
ένας χαρακτηριστικός ήχος, ο οποίος ενημερώνει τους πολίτες με προβλήματα όρασης. 

Διαδικτυακή δράση 
για την κατάθλιψη
Ο Δήμος Ιλίου συμμετέχει στη διαδι-
κτυακή Δράση Ευαισθητοποίησης και
Ενημέρωσης για την Κατάθλιψη, που
διοργανώνει το Εθνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής
Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) με γνώμονα την

καθοριστική
συμβολή της
π ρ ω τ ο β ά θ -
μιας φροντί-
δας υγείας
στην έγκαιρη
δ ι ά γ ν ω σ ή
της. 
Η δράση έχει
σκοπό την
ενημέρωση
και ευαισθη-

τοποίηση των πολιτών σχετικά με την
κατάθλιψη και συμπεριλαμβάνει τρεις
ενότητες ομιλιών, με ομιλήτρια την
ψυχολόγο Σμαράγδα Χρηστάκη. Η
πρώτη ενότητα πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 9 Απριλίου με θέμα
«Ενημέρωση - Ψυχοεκπαίδευση για
την κατάθλιψη: Κατηγορίες, συμπτώ-
ματα, αντιμετώπιση και συννοσηρότη-
τα». Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Ιλί-
ου Νίκος Ζενέτος (φωτό), «η διαδι-
κτυακή δράση ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης για την κατάθλιψη, μια
ασθένεια που παρουσιάζει ανησυχη-
τική εξάπλωση τα τελευταία χρόνια,
αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο ενημέ-
ρωσης των πολιτών, προκειμένου να
αναγνωρίζουν τα σημάδια και να λει-
τουργούν αποτελεσματικά». 

Μοχλός ανάπτυξης το Πάρκο 
Κυκλικής Οικονομίας Καλούν 

σε… ανταρσία  
Με βασικό αίτημα την απόσυρση του
σχεδίου νόμου για την αλλαγή του
εκλογικού νόμου και την κατάργηση
της απλής αναλογικής καλούν σε κι-
νητοποιήσεις οι περιφερειακές και
δημοτικές παρατάξεις της… εξω-
κοινοβουλευτικής Αριστεράς. Για
την ακρίβεια, 13 περιφερειακές και
49 δημοτικές παρατάξεις, οι περισ-
σότερες προερχόμενες από την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, επισημαίνουν ότι «οι αλλα-
γές που φέρνει το νομοσχέδιο της
κυβέρνησης για το εκλογικό σύστη-
μα αποτελεί το αναγκαίο θεσμικό
συμπλήρωμα της επιτελικής επιχει-
ρηματικής λειτουργίας των περιφε-
ρειών και δήμων, στο πλαίσιο των
μνημονιακών πολιτικών των κυβερ-
νήσεων (ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ., ΣΥΡΙΖΑ) και
των κατευθύνσεων της Ε.Ε. για την
“Ευρώπη των Περιφερειών”, μακριά
από κάθε λογική λαϊκής συμμετο-
χής και κάλυψης κοινωνικών αναγ-
κών». Έτσι, καλούν σε συγκέντρωση
έξω από το υπουργείο Εσωτερικών
την Πέμπτη 15 Απριλίου στις 5 μ.μ.
αλλά και σε συγκέντρωση έξω από
τη Βουλή την ημέρα ψήφισης του
νομοσχεδίου.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας
έχει καταφέρει να βάλει την
αντιπολίτευσή του με την πλά-
τη στον τοίχο με μια… επικεί-
μενη επιτυχία; Βρίσκονται
μπροστά σε ένα τεράστιο δί-
λημμα αν στο θέμα που θα έρ-
θει σύντομα στο Δημοτικό
Συμβούλιο θα υπερψηφίσουν
και θα του κάνουν ένα τερά-
στιο δώρο ή θα καταψηφίσουν
και θα έχουν μετά να λογοδο-
τήσουν στους πολίτες για μια
μεγάλη χαμένη ευκαιρία. 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ναι μεν, αλλά… 
Μπορεί η ΠΟΕ-ΟΤΑ να εκφράζει την
ικανοποίησή της γιατί ένα χρόνιο αί-
τημα των εργαζομένων ικανοποιείται,
αλλά πάντα υπάρχει μια διεκδίκηση
που μένει σε εκκρεμότητα. Συγκε-
κριμένα, η ικανοποίηση έρχεται για
το γεγονός ότι έστω και με μεγάλη κα-
θυστέρηση αποφασίστηκε να διατη-
ρηθεί η προσωπική διαφορά στον μι-
σθό των δημοτικών αστυνομικών που
επέστρεψαν στους δήμους και μάλι-
στα με αναδρομική ισχύ, με την πρό-
σφατη ρύθμιση του υπουργείου Εσω-
τερικών. Η γκρίνια που ακολούθησε
από την ομοσπονδία ήταν γιατί δεν
υπήρξε η αντίστοιχη ρύθμιση και για
τους σχολικούς φύλακες. Όπως επι-
σημαίνεται, «όπως οι δημοτικοί αστυ-
νομικοί, έτσι και οι σχολικοί φύλακες
που επέστρεψαν στην υπηρεσία τους
μετά τη διαθεσιμότητα πρέπει να τύ-
χουν εφαρμογής της ανωτέρω διάτα-
ξης». 
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Α
νήμερα την ηρωική Έξοδο και
το Ολοκαύτωμα του Μεσολογγί-
ου, στις 10 Απριλίου, οι μαθητές
του Γ2 Τμήματος του Αρσάκειου

Γυμνασίου Θεσσαλονίκης της Φιλεκπαι-
δευτικής Εταιρείας εξέδωσαν το 227ο φύλ-
λο της μεσολογγίτικης εφημερίδας «Ελλη-
νικά Χρονικά». Φέτος, συμπληρώθηκαν
195 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγί-
ου (10 Απριλίου 1826) και οι μαθητές, υπό
την εποπτεία του φιλολόγου τους, Λεωνίδα
Κατσικαρίδη, υλοποίησαν το εγχείρημα
αυτό για να τιμήσουν τη μνήμη και το έργο
των ηρώων της πόλης. Στο φύλλο αυτό, οι
μαθητές προσπάθησαν με ψηφίδες από
πρόσωπα και γεγονότα να ζωντανέψουν
όσα διαδραματίστηκαν -τότε- στην ιερή πό-
λη του Μεσολογγίου, αφιερώνοντας την
πρωτοβουλία τους στη μνήμη του αφανούς
ήρωα Δημητρίου Μεσθενέα.

«Θελήσαμε να κάνουμε κάτι για τα 200
χρόνια της Επανάστασης και σκεφτήκαμε
να βρούμε κάτι που να σχετίζεται με τη
Βόρεια Ελλάδα. Καταλήξαμε στην έκδοση
του 227ου φύλλου της εφημερίδας που
εκδιδόταν στο Μεσολόγγι, με συνδετικό
κρίκο τον Θεσσαλονικιό τυπογράφο Δη-
μήτριο Μεσθενέα. Είχαν εκδοθεί 226
φύλλα και, στη συνέχεια, βομβαρδίστηκαν

οι εγκαταστάσεις. Ο Δημήτριος Μεσθενέ-
ας και ο Ελβετός φιλέλληνας Ιωάννης- Ιά-
κωβος Μέγερ σκοτώθηκαν κατά την Έξο-
δο του Μεσολογγίου», εξηγεί στην «Ρoliti-
cal» ο κ. Κατσικαρίδης. Στις οκτώ σελίδες
της εφημερίδας, οι μαθητές με τις εργα-
σίες τους, σαν κομμάτια του παζλ, αποκα-
θιστούν την εικόνα όσων διαδραματίστη-
καν στο Μεσολόγγι. «Κάθε κείμενο στη-

ρίχθηκε σε πρωτότυπες μαρτυρίες της
εποχής εκείνης, αλλά υπήρξε και το κομ-
μάτι της δημιουργικής γραφής. Τα παιδιά
έβαλαν τη φαντασία τους να δουλέψει μέ-
σα από επιστολές και συνεντεύξεις», πε-
ριγράφει ο φιλόλογος. 

Στο εγχείρημα συμμετείχαν όλοι οι μα-
θητές του Γ2 Τμήματος του Αρσάκειου Γυ-
μνασίου Θεσσαλονίκης και, το επόμενο

διάστημα, η εφημερίδα, που προς το παρόν
είναι σε ηλεκτρονική μορφή, θα τυπωθεί.
«Το πιο σημαντικό είναι ο ενθουσιασμός
των παιδιών, όταν είδαν το τελικό αποτέλε-
σμα. Κάνανε κάτι δημιουργικό, που το επι-
κοινώνησαν και στο περιβάλλον τους, και
όλοι οι μαθητές συμφώνησαν ότι είναι ο
καλύτερος τρόπος για να μάθουν Ιστορία»,
λέει ο κ. Κατσικαρίδης. Όσον αφορά στο
μήνυμα που επιθυμούν να περάσουν οι μα-
θητές με την πρωτοβουλία αυτήν, είναι ότι,
πέρα από τους επώνυμους ήρωες, υπάρ-
χουν και οι αφανείς. «Ποιοι ήταν οι ήρωες
του Μεσολογγίου; Ξέρουμε τα ονόματά
τους; Ξέρουμε ποιοι οργάνωσαν την άμυνα;
Δυστυχώς, οι περισσότεροι δεν τους ξέ-
ρουμε με το όνομά τους και αυτό προσπα-
θήσαμε να κάνουμε: Να τους αναδείξουμε.
Η άλλη διάσταση είναι το γεγονός ότι το Με-
σολόγγι έπεσε. Ήταν μια ήττα, η οποία
όμως οδήγησε στον ξεσηκωμό των Φιλελ-
λήνων σε όλη την Ευρώπη. Ακολούθησαν η
Ναυμαχία του Ναβαρίνου, όπου καταστρά-
φηκε ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος και η
υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Ελληνι-
κής Ανεξαρτησίας. Δεν ήταν μόνο Ελεύθε-
ροι Πολιορκημένοι, αλλά και ηττημένοι νι-
κητές», καταλήγει ο εκπαιδευτικός. 

Εύη Πανταζοπούλου

Μαθητές «ζωντάνεψαν» 
την εφημερίδα 
των Ελεύθερων Πολιορκημένων 

Η ηρωική  Έξοδος του Μεσολογγίου
Επί 12 ολόκληρους μήνες, πολυάριθμα στρατεύματα Τούρκων και Αιγυπτίων
προσπαθούσαν να κάμψουν την αντίσταση των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Ο
στόχος τους επετεύχθη μόνο όταν έπεσαν τα στρατηγικής σημασίας νησάκια
στην είσοδο της λιμνοθάλασσας, που διασφάλιζαν τον από θαλάσσης ανεφοδια-
σμό, και οι ήρωες Μεσολογγίτες υπέκυψαν. Η είδηση συγκλόνισε όλον τον χρι-
στιανικό κόσμο, ο Φιλελληνισμός φούντωσε και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
πιέστηκαν να αναλάβουν δράση. Ο Ελβετός φιλέλληνας Ιωάννης - Ιάκωβος Μέ-
γερ και ο Θεσσαλονικιός Δημήτριος Μεσθενέας είχαν αναλάβει την ευθύνη, με
τα πενιχρά μέσα που διέθεταν, να τυπώνονται και να φτάνουν στους απανταχού
συνδρομητές τα «Ελληνικά Χρονικά». Η εφημερίδα κυκλοφόρησε την Πρωτο-
χρονιά του 1824 και τύπωσε το τελευταίο της φύλλο, με αριθμό 226, στις 20 Φε-
βρουαρίου 1826, όταν οι οβίδες από τα τουρκικά κανόνια κατέστρεψαν τις εγκα-
ταστάσεις της. Ο Μέγερ και ο Μεσθενέας έπεσαν από τους πρώτους κατά την
Έξοδο του Μεσολογγίου, μακριά από τις πατρίδες τους. Αν και το έργο τους δεν
είναι ιδιαίτερα γνωστό, υπήρξε αναμφίβολα σημαντικό. 
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Ασθενείς που νοσηλεύονταν με φυματίωση στο νοσο-
κομείο «Γ. Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης το έσκα-
σαν από τους θαλάμους, χωρίς να ειδοποιήσουν κανέ-
ναν, προκαλώντας συναγερμό στις υγειονομικές Αρχές.
Ο ένας εκ των δύο επέστρεψε το πρωί της Τρίτης, όμως
για τον δεύτερο συνεχίζονται οι έρευνες, ενώ παρενέβη
και ο εισαγγελέας.  Για το περιστατικό ενημερώθηκε η
Εισαγγελία Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Δευτέρας,
καθώς οι ασθενείς είχαν εξαφανιστεί το πρωί της ίδιας
ημέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ασθενείς που
νοσηλεύονταν με φυματίωση και ήταν επικίνδυνοι για τη

μετάδοση της ασθένειας σηκώθηκαν και έφυγαν από τα
κρεβάτια τους. Αμέσως άρχισαν αναζητήσεις. Ο ένας εκ
των δύο επέστρεψε το πρωί της επόμενης ημέρας.  Ο
δεύτερος, ωστόσο, 25 χρόνων, που έχει καταγωγή από το
Πακιστάν, δεν εντοπίστηκε και ήδη αναζητείται από την
Αστυνομία, καθώς υπάρχει φόβος μετάδοσης της ασθέ-
νειας. Μετά την ενημέρωση της Εισαγγελίας, ο προϊστά-
μενος ζήτησε να συνεχιστούν οι έρευνες για τον εντοπι-
σμό του αλλά και να σχηματιστεί σε βάρος του δικογρα-
φία για παράβαση των διατάξεων που σχετίζονται με τη
μετάδοση μολυσματικών ασθενειών. 

Χωρίς τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των δημο-
τικών παρατάξεων «κύλησε» η τελευταία συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο λόγος; Ο πρόεδρος, Πέ-
τρος Λεκάκης, ζήτησε από το Σώμα να προταχθεί η
συζήτηση τριών βασικών θεμάτων: της παραχώρησης
της Βίλας Πετρίδη στο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεο-
λαίας, της παροχής μέσων ατομικής προστασίας
στους εργαζομένους και της ενημέρωσης από τον

πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ, Μιχάλη Γεράνη, για την πορεία
υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κ. Μακεδο-
νίας. Οι ώρες κύλησαν, το ρολόι έδειχνε ξημερώματα
και κάποια θέματα της ημερήσιας διάταξης εξακολου-
θούσαν να παραμένουν σε εκκρεμότητα. Έτσι, οι επι-
κεφαλής των παρατάξεων αποχώρησαν από τη συνε-
δρίαση, αφήνοντας τις όποιες ανακοινώσεις για την
επόμενη φορά...

Μαραθώνια συνεδρίαση για τη Βίλα Πετρίδη

Έκανε καζούρα
στους φίλους του Άρη… 
Ο βουλευτής της Ν.Δ. Α’ Θεσσαλονίκης Στράτος
Σιμόπουλος εισέπραξε την έντονη αντίδραση των
φίλων του Άρη στα social media, με αφορμή το-
ποθέτησή του σε συνέντευξη με πολιτική ατζέντα
στον Real FM. Όπως λέει ο βουλευτής της Ν.Δ.,
«στο τέλος μιας καθαρά πολιτικής συζήτησης κά-
ποιος φίλος αρειανός έστειλε στον σταθμό το πα-
ρακάτω μήνυμα: “Αν η άμυνά μας για τον κορο-
νοϊό είναι σαν την άμυνα του ΠΑΟΚ, καήκαμε”.
Και απάντησα χαλαρά: Είχαν να χαρούν 30 χρό-
νια. Χαίρονται τώρα τελευταία, αλλά έχουμε ακό-
μη δρόμο. Να μη χαίρονται, να μην προτρέχουν». 

Ενδιαφέρον για 
επενδυτικά προγράμματα
Επενδυτικά προγράμματα αναζητούν ακόμη και
μέσα στην πανδημία επιχειρήσεις από τη Βόρεια
Ελλάδα. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Μακεδο-
νίας - Θράκης Σταύρο Καλαφάτη στο πρόγραμμα,
το οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων του υπουργείου Εσωτερικών - Το-
μέας Μακεδονίας και Θράκης, υποβλήθηκαν 17
προτάσεις από ισάριθμες επιχειρήσεις της Μα-
κεδονίας και της Θράκης από την υλοποίηση των
οποίων αναμένεται να προκύψουν 144 νέες θέ-
σεις εργασίας, με συνολικό ποσό ενίσχυσης στα
55.824.230 ευρώ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βρήκαν 1.000 ευρώ
και τα παρέδωσαν
Μια τσάντα που περιείχε περί-
που 1.000 ευρώ και προσωπι-
κά έγγραφα εντόπισε κατά τη
διάρκεια της εργασίας της
υπάλληλος της Καθαριότητας
του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο
συγκεκριμένος υπάλληλος, ο
οποίος εργάζεται στον δήμο
μέσω του προγράμματος κοι-
νωφελούς εργασίας, ενημέ-
ρωσε τον επόπτη του και άμε-
σα φρόντισαν να επιστρέψουν
τα χρήματα και τα έγγραφα στη
γυναίκα η οποία τα είχε χάσει.
Γι’ αυτήν τους την πράξη αν-
θρωπιάς και αξιοπρέπειας
έλαβε γνώση ο δήμαρχος
Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποί-
ος αναζήτησε τους υπαλλή-
λους για να τους εκφράσει από
κοντά τις ευχαριστίες του.

Αγωνία για τον 
Μιχάλη Τρεμόπουλο 
Διασωληνωμένος με κορονοϊό νο-
σηλεύεται στο νοσοκομείο «Παπα-
νικολάου» ο επικεφαλής της πα-
ράταξης «Οικολογία - Αλληλεγ-
γύη» του Δήμου Θεσσαλονίκης,
Μιχάλης Τρεμόπουλος. Τη δυσά-
ρεστη είδηση για τη μάχη που δίνει
ο συνάδελφός τους με τον ιό ανα-
κοίνωσε στη διάρκεια της συνε-
δρίασης του Δημοτικού Συμβουλί-
ου ο δημοτικός σύμβουλος και
πνευμονολόγος Δρόσος Τσαβλής,
διευκρινίζοντας πως προχώρησε
στη σχετική ενημέρωση ύστερα
από άδεια της οικογένειας. Το Σώ-
μα ευχήθηκε περαστικά και ταχεία
ανάρρωση στον κ. Τρεμόπουλο.

Ερώτηση για 
τις συμβασιούχες
μητέρες 

Ερώτηση στον υπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστή Χατζηδάκη απηύθυνε η Άν-
να Ευθυμίου, με αντικείμενο την
προστασία της μητρότητας. Η βου-
λευτής Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. ρώ-
τησε τον υπουργό εάν είναι στις
άμεσες προτεραιότητές του η τρο-
ποποίηση του υπάρχοντος νομο-
θετικού πλαισίου, ώστε να υπάγον-
ται στις διατάξεις για την ειδική
άδεια προστασίας της μητρότητας
και οι εργαζόμενες στο Δημόσιο
και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ). 

…αλλά παραδέχθηκε 
το λάθος του

Τα μηνύματα ήταν πολλά και τα αναθέματα πε-
ρισσότερα, με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης να
μιλά για προβοκάτσια: «Πού είναι η έλλειψη σε-
βασμού; Θεωρώ ότι πίσω από την υπερπροβολή
αυτής της ατάκας γίνεται από κάποιους συστη-
ματική προβοκάτσια εναντίον μου. Ειρήνη ημίν!
Το λάθος μου ήταν ότι μια ατάκα καζούρας που
κάνουμε όλοι με φίλους την εξέφρασα δημό-
σια». 

Θα τιμηθεί η μνήμη 
του Ιάκωβου Τσούνη 
Δρόμος ή πλατεία του Δήμου Θεσσαλονίκης θα
πάρει το όνομα του εφοπλιστή και εθνικού ευερ-
γέτη Ιάκωβου Τσούνη, βετεράνου του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου, ο οποίος χάρισε όλη του την πε-
ριουσία στις Ένοπλες Δυνάμεις, στις οποίες ήδη
από τη δεκαετία του 1950 έως πρόσφατα είχε
προσφέρει περίπου 23 εκατ. ευρώ, εκ των οποί-
ων τα 7 εκατ. ευρώ τα τελευταία δύο έτη. Το όνομα
του εκλιπόντος θα δοθεί κατόπιν σχετικής εισή-
γησης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας - Μετονο-
μασίας Οδών, Πλατειών ή Συνοικιών του κεντρι-
κού δήμου. 

Απίστευτο! Ασθενείς με φυματίωση 
το έσκασαν από το νοσοκομείο 
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ΝΟΡΑ ΑΛ ΜΑΤΡΟΥΣΙ

E
να ισχυρό βήμα προς την πραγματική
ισότητα των δύο φύλων αποτελεί η
επιλογή της Νόρα αλ Ματρούσι, η
οποία θα γίνει η πρώτη γυναίκα από

χώρα της Αραβίας (τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα) η οποία θα περάσει εκπαίδευση για αστρο-
ναύτης στη NASA. Άρα, θα γίνει η πρώτη γυναί-
κα από αραβική χώρα που θα πάει στο Φεγγάρι!

Η Νόρα αλ Ματρούσι έχει σπουδάσει και εξα-
σκεί το επάγγελμα της μηχανολόγου μηχανι-
κού. Σήμερα εργάζεται στην Εθνική Πετρελαϊκή
Κατασκευαστική Εταιρεία του Άμπου Ντάμπι
και από εκεί αξιολογήθηκε και θα ενταχθεί στη
φετινή τάξη υποψήφιων αστροναυτών της Αμε-
ρικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA),
όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Η αξιολόγηση και η επιλογή της Ματρούσι
κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν, καθώς έπρεπε
να διακριθεί ανάμεσα σε 4.300 υποψηφίους
που αξιολογήθηκαν, έχοντας υποβληθεί σε
σειρά από εξειδικευμένα τεστ, σύμφωνα με το

Διαστημικό Κέντρο Μοχάμεντ Μπιν Ρασίντ
(MBRSC) του Ντουμπάι.

Η υποψήφια αστροναύτης είναι μόλις 28
ετών, καθώς γεννήθηκε το 1993 στο Σαρζάχ, ένα
μικρό Εμιράτο πληθυσμού μόλις 1,4 εκατομμυ-
ρίου κατοίκων, στα βορειοανατολικά της χώρας.
Το πρώτο πτυχίο της μηχανικού το έλαβε από το
Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά-
των και στη συνέχεια φοίτησε με μεγάλη επιτυ-
χία στη Φινλανδία, όπου παρακολούθησε τα μα-
θήματα του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων
Επιστημών Vaasa (VAMK). Όμως, δεν σταμάτη-
σε εκεί. Στα 28 της χρόνια έχει να επιδείξει και
τρίτο πτυχίο, καθώς σπούδασε Κορεατικά στο
Πανεπιστήμιο Hanyang της Σεούλ.

Η Νόρα αλ Ματρούσι εργάζεται από τα 23 της
χρόνια (2016) ως μηχανικός σωληνώσεων στην
κρατική εταιρεία πετρελαϊκών κατασκευών των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ το 2011, σε
ηλικία μόλις 18 ετών, πήρε μέρος και διακρίθη-
κε στην Παγκόσμια Μαθηματική Ολυμπιάδα
που διεξήχθη στο Άμστερνταμ.

Το Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα των Εμι-
ράτων, στο οποίο θα μετάσχει η Αλ Ματρούσι,
ξεκίνησε το 2017. Τον Φεβρουάριο η χώρα αυτή
πέτυχε να θέσει σε τροχιά γύρω από τον Άρη το
σκάφος «Hope» (Ελπίδα), κάτι που επίσης απο-
τελεί πρωτιά για τον αραβικό κόσμο, ενώ τα Εμι-
ράτα σχεδιάζουν να στείλουν ένα ακόμα σκά-
φος στη Σελήνη το 2024.

Παθιασμένη με το Διάστημα
Όσοι γνωρίζουν τη νεαρή επιστήμονα, συμ-

φωνούν ότι από την παιδική της ηλικία ήταν πα-
θιασμένη με το Διάστημα. Παράλληλα, θεωρεί
ότι η επιλογή της αποτελεί μία ακόμα απόδειξη
πως οι γυναίκες μπορούν να διαπρέψουν ακόμα
και σε αποστολές που έως τώρα ήταν κυρίως
ανδρικές, όπως το ταξίδι στο Διάστημα. Άλλω-
στε, πολλές γυναίκες, όπως λέει, έχουν διακρι-
θεί με το επιστημονικό τους έργο που αφορά σε
δορυφόρους οι οποίοι τίθενται σε τροχιά και σε
εφαρμογή ανάλογων σχεδίων.

Η πρώτη γυναίκα αραβικής
καταγωγής εκπαιδεύεται για

αστροναύτης στη NASA

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



«Η
σημαντική ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμε-
ων εκ μέρους της Ρωσίας δεν δικαιολογείται
και είναι εξαιρετικά ανησυχητική», δήλωσε

απερίφραστα χθες ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς
Στόλτενμπεργκ μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό
Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κούλεμπα. Με την
έμφαση στις δηλώσεις του ο επικεφαλής της Ατλαντικής
Συμμαχίας έδειξε τη βαθιά ανησυχία της Δύσης για τους
ρωσικούς σχεδιασμούς αλλά και τη δεδομένη απόφαση
να μην επιτραπεί κανενός είδους στρατιωτική κίνηση της
Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ δεν ανα-
γνωρίζει την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και
κάλεσε η Μόσχα να προχωρήσει αμέσως σε αποκλιμά-
κωση, αντί να συνεχίζει την ανάπτυξη στρατιωτικών δυ-
νάμεων. Προηγήθηκε μια μέρα νωρίτερα η συνάντηση
του γ.γ. της Συμμαχίας με τον νέο υπουργό Εξωτερικών
των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, κεντρικό θέμα της οποίας
ήταν οι εξελίξεις στα σύνορα Ρωσίας - Ουκρανίας, οι
οποίες αποτέλεσαν αφορμή για κοινές δηλώσεις απο-
φασιστικότητας, ώστε να σταματήσουν οποιαδήποτε πι-
θανή προσπάθεια του Βλαντιμίρ Πούτιν για κατάληψη
ουκρανικών εδαφών. Και για να μη μείνει καμία αμφιβο-
λία, ο Μπλίνκεν έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter

«είμαστε ισχυρότεροι όταν εργαζόμαστε από κοινού»,
συνοδεύοντάς το με το hashtag #WeAreNATO.

Ήδη υπάρχουν δύο περιοχές (Λουγκάνσκ και Ντα-
νιέσκ) στα σύνορα Ρωσίας - Ουκρανίας που είναι διαφι-
λονικούμενες και ελέγχονται από αυτονομιστές της
επιρροής Πούτιν. Από την άλλη πλευρά, η Μόσχα αντέ-
δρασε εξίσου αποφασιστικά και συνέστησε στις ΗΠΑ να
μείνουν μακριά από τη Ρωσία και την Κριμαία. Όπως εί-
πε ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, οι
ΗΠΑ «θα πρέπει να κατανοήσουν ότι ο κίνδυνος ενός
συμβάντος είναι πολύ μεγάλος. Είδαμε κάτι αντίστοιχο
σε μια εντελώς διαφορετική θάλασσα φέτος. Προειδο-
ποιούμε τις ΗΠΑ ότι καλά θα κάνουν να μείνουν μακριά
από την Κριμαία, από τις ακτές μας στη Μαύρη Θάλασσα.
Είναι για το δικό τους καλό». Παράλληλα, ο υπουργός
Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ζήτησε από τρίτες χώρες
(ανέφερε την Τουρκία) να σταματήσουν τις πωλήσεις
όπλων στην Ουκρανία, επικαλούμενος «τις μιλιταριστι-
κές ανακοινώσεις του Κιέβου».

Το αξίωμα της διεθνούς επενδυτικής γλώσσας
«όταν κάτι κατεβαίνει, κάτι άλλο ανεβαίνει» επα-
ληθεύεται με τη μαζική στροφή των Τούρκων προς
το ψηφιακό νόμισμα bitcoin, σε μια προσπάθεια να
γλιτώσουν τα κεφάλαιά τους από την κατάρρευση
της τουρκικής λίρας. Όπως παρατηρεί ο βρετανι-
κός «Guardian», κυρίως είναι οι νεότερες γενιές
που επενδύουν στο κρυπτονόμισμα, ενώ οι μεγα-
λύτεροι παραμένουν επιφυλακτικοί.

Η τουρκική λίρα υφίσταται απώλειες την τελευ-
ταία περίοδο, ωστόσο μετά την απόλυση του διοι-
κητή της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας Νατσί
Ακμπάλ από τον πρόεδρο της χώρας Ταγίπ Ερντο-
γάν το εθνικό νόμισμα της Τουρκίας έχει χάσει το
50% της αξίας που είχε πριν από μόλις δύο χρόνια.

Χθες, πάντως, το bitcoin κατέγραψε νέο υψηλό
ρεκόρ 62.741 δολαρίων και στη Μεγάλη Βρετανία,

εν όψει της σημερινής εισαγωγής της Coinbase,
της μεγαλύτερης πλατφόρμας συναλλαγών με ψη-
φιακά νομίσματα, στον δείκτη Nasdaq. Εμβληματι-
κές εταιρείες όπως η Mastercard και η Tesla
έχουν επενδύσει σε κρυπτονομίσματα, κυρίως στο
bitcoin.

Μια από τις κλασικότερες διεθνείς διενέξεις, η σύγκρουση μεταξύ
Κίνας και Δύσης για την Ταϊβάν, που χρονολογείται από την εποχή
του Μάο και του Τσάνγκαϊ Σεκ, ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα
χθες, όταν το Πεκίνο, μέσω του εκπροσώπου του υπουργείου Εξω-
τερικών Τζάο Λιτζιάν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι προχώρησε
σε «αυστηρή διαμαρτυρία» προς τις ΗΠΑ, επειδή η Ουάσιγκτον
αποφάσισε να εμβαθύνει τις σχέσεις του με το νησί που η Κίνα θε-
ωρεί δική της επικράτεια και κάλεσε τα στελέχη της διοίκησης να
συναντιούνται πιο ελεύθερα με αξιωματούχους της Ταϊβάν.
Συγκεκριμένα, ο Λιτζιάν υπογράμμισε ότι πρέπει «να σταματήσει
αμέσως κάθε μορφή επίσημων επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ταϊβάν,
ενώ οι ΗΠΑ πρέπει να διαχειριστούν το θέμα με προσεκτικό και
προσήκοντα τρόπο και να μη στέλνουν λάθος μηνύματα στις δυνά-
μεις ανεξαρτησίας της Ταϊβάν, ούτως ώστε να μην υπονομεύσουν
και πλήξουν τις σινοαμερικανικές σχέσεις και την ειρήνη και τη
σταθερότητα στα Στενά της Ταϊβάν».

Προειδοποίηση την Κίνας 
προς τις ΗΠΑ για την Ταϊβάν
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Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Δεν αναγνωρίζουμε
την προσάρτηση της
Κριμαίας από τη Ρωσία

Κ

Στροφή των Τούρκων προς το bitcoin - Νέο ρεκόρ
για το κρυπτονόμισμα ενώ καταρρέει η λίρα

Ν Α Τ Ο :  
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Συμπληρωματικό προϋπολογισμό 3 δισ. ευρώ κατέθεσε η κυβέρνηση
Τη θεσμοθέτηση συμπληρωματικού προϋπολογισμού 3

δισ. ευρώ για να χρηματοδοτηθούν δράσεις που σχετίζονται
με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συ-
νεπειών του κορονοϊού προβλέπει διάταξη η οποία περιλαμ-
βάνεται στο νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Οικο-
νομικών στη Βουλή.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που προ-
βλέπουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
� Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους

επιτηδεύματος και για το φορολογικό έτος 2020 οι αγρότες
κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα
πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και
ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι
αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά
σκάφη μέχρι 12 μέτρων, μεταξύ καθέτων.
� Θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης ενίσχυσης, ως μέ-
τρου στήριξης με τη μορφή «αυξημένης αποζημίωσης ειδι-
κού σκοπού», σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά

λόγω της εμφάνισης και της διάδοσης του κορονοϊού, σύμ-
φωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα. Ορίζεται ότι η εν λόγω
ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιοδή-
ποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου,
συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα
χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δι-
καίου ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ε
ως την επόμενη εβδομάδα αναμέ-
νονται οι ανακοινώσεις από το οι-
κονομικό επιτελείο σε ό,τι αφορά
το πότε ξεκινά η υποβολή των φο-

ρολογικών δηλώσεων και πότε ολοκληρώ-
νεται, σε πόσες δόσεις θα είναι, αν θα υπάρ-
χει έκπτωση και πόση θα είναι αυτή για εφά-
παξ καταβολή και, βέβαια, τι θα γίνει με τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές και τα τεκμήρια.
Μετά το Πάσχα αναμένεται να ανοίξουν οι
ηλεκτρονικές πύλες του Taxisnet για την
υποβολή των δηλώσεων από 6,5 εκατ. φο-
ρολογουμένους.

Μεταξύ άλλων, θα προβλέπονται παράτα-
ση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσε-
ων τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουλίου, εξό-
φληση του φόρου εισοδήματος σε οκτώ ίσες
μηνιαίες δόσεις αντί για τρεις και χορήγηση
έκπτωσης φόρου στους φορολογουμένους
που θα επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ το
εκκαθαριστικό της Εφορίας. Σημειώνεται
πως οι ηλεκτρονικές πύλες του TAXISnet για
την υποβολή των δηλώσεων από 6,5 εκατ.
φορολογουμένους αναμένεται να ανοίξει
μετά το Πάσχα.

Οι κερδισμένοι
Ανάμεσα στους κερδισμένους των φετι-

νών φορολογικών δηλώσεων είναι χιλιάδες
ιδιοκτήτες ακινήτων που το 2020 εισέπρα-
ξαν υποχρεωτικά «κουρεμένα» κατά 40%
ενοίκια, οι οποίοι θα εμφανίσουν φέτος μι-
κρότερα εισοδήματα, για τα οποία θα πλη-
ρώσουν λιγότερο φόρο. Μάλιστα, όσοι απο-
κτούν εισοδήματα από ακίνητα που υπερ-
βαίνουν τις 12.000 ευρώ θα διαπιστώσουν
μείωση του φόρου λόγω της «κατάργησης»
της εισφοράς αλληλεγγύης, με το «ψαλίδι»
να ξεκινάει από 22 ευρώ για εισόδημα
13.000 ευρώ και να φθάνει έως και 1.000 ευ-
ρώ για εισόδημα ύψους 35.000 ευρώ.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι
να μην επιβαρυνθούν να νοικοκυριά που
έχουν πληγεί από την πανδημία με έξτρα και
άδικους φόρους για τα εισοδήματα τα οποία
απέκτησαν το 2020 αλλά και ταυτόχρονα να
δοθούν ταμειακές ανάσες και διευκολύν-
σεις για την εξόφληση του φετινού «λογα-
ριασμού» της Εφορίας.

Αναφορικά με τις ηλεκτρονικές αποδεί-
ξεις, το υπουργείο Οικονομικών προσανα-
τολίζεται στο να μην ισχύσει για φέτος το
«πέναλτι» 22% για όσους φορολογουμέ-
νους δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν με
ηλεκτρονικές συναλλαγές το 30% του εισο-

δήματός τους. Παρεμβάσεις εξετάζει η κυ-
βέρνηση και για τα τεκμήρια. Όπως σημει-
ώνουν φοροτεχνικοί, οι αποζημιώσεις ει-
δικού σκοπού και η επιστρεπτέα προκατα-
βολή φέτος θα είναι η «σωτήρια λέμβος»,
καθώς θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυ-
ψη τεκμηρίων και ως βοήθεια, κατά συνέ-
πεια, στους φορολογουμένους να μην πλη-
ρώσουν φόρο. Για όσους εργαζόμενους
βγήκαν σε αναστολή μέχρι και 10 μήνες το
2020, τα ποσά της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού των 534 και 800 ευρώ αποτελούν
εισόδημα το οποίο όχι μόνο δεν θα φορο-
λογηθεί, αλλά θα μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί για την κάλυψη των τεκμηρίων δια-
βίωσης και για να μην πληρώσουν άδικο
φόρο για ανύπαρκτα εισοδήματα.

Μετά το Πάσχα αναμένεται 
να ανοίξει το Taxisnet για 

την υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων από 6,5 εκατ. 

φορολογουμένους...

Σε 8 μηνιαίες δόσεις θα
πληρώσουμε την Εφορία

Α Λ Λ Α Γ Ε Σ  Σ Ε  Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Α ,  e - Α Π Ο Δ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου



Τ
ο εέλικτο ωράριο εργασίας
με 10ωρο ή 6ωρο, ρεπό και
άδειες, χωρίς να καταστρα-
τηγείται το 8ωρο, αποτελεί

τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου για τις
εργασιακές σχέσεις, το οποίο θα έρ-
θει μετά το Πάσχα στη Βουλή.

Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χα-
τζηδάκης, μιλώντας χθες στην τηλεό-
ραση του ΣΚΑΪ, ξεκαθάρισε ότι δεν τί-
θεται θέμα αλλαγής των εργασιακών
σχέσεων, αλλά προσαρμογής στις
ανάγκες της επιχείρησης. Πρακτικά
σημαίνει ότι αν ο εργαζόμενος απα-
σχολείται με 8ωρη εργασία, 40 μέρες
την εβδομάδα ή 160 ώρες τον μήνα,
στο τέλος του εξαμήνου ο συνολικός
χρόνος εργασίας δεν θα μπορεί να
ξεπεράσει τις 960 ώρες. Όπως διευ-
κρίνισε ο κ. Χατζηδάκης, δεν τίθεται
θέμα κατάργησης του 8ώρου, αλλά
γίνεται ρύθμιση του χρόνου με βάση
τον νόμο που ισχύει εδώ και 30 χρό-
νια και είναι προσαρμοσμένος σε
σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία
εφαρμόζεται από πολλές χώρες. Δι-
ευκρίνισε, δε, ότι απαγορεύεται να
εφαρμοστεί μια τέτοια διάταξη, αν
δεν συμφωνεί και ο εργαζόμενος. Ο
κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι δεν τί-
θεται θέμα μείωσης εισοδήματος και

ανέφερε το παράδειγμα ενός φοιτητή
που δουλεύει και μπορεί να δίνει
εξετάσεις, ο οποίος, αντί για άδεια
άνευ αποδοχών, θα μπορεί να πάρει
άδεια με αποδοχές, δουλεύοντας με-
ρικές ώρες παραπάνω τις άλλες μέ-
ρες.

Ο υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε
και στην εισαγωγή της ψηφιακής
κάρτας εργασίας, η οποία θα ξεκινή-
σει από τις μεγάλες επιχειρήσεις
(τράπεζες και βιομηχανίες) και στα-
διακά θα επεκταθεί παντού, έτσι ώστε
να ελέγχεται ο χρόνος προσέλευσης
και αποχώρησης. Στόχος είναι η κα-
ταγραφή των υπερωριών, ώστε να
μην πέφτει θύμα εκμετάλλευσης ο
εργαζόμενος. Όσον αφορά στην τη-
λεργασία, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε
ότι θα εφαρμοστεί με συμφωνία ερ-
γοδοτών και εργαζομένων με την ίδια
αμοιβή, με υποχρέωση του εργοδότη
να εξασφαλίζει τον εξοπλισμό, με σε-
βασμό των κανόνων του GDPR και με
το λεγόμενο δικαίωμα αποσύνδεσης.

«Δηλαδή, ρητώς θα ορίζεται ότι από
ένα σημείο και πέρα, που ισχύει με
βάση τη συμφωνία των συνδικάτων
και των εργοδοτών, ο εργαζόμενος
θα αγνοεί emails κ.λπ.», όπως κατέ-
ληξε.

Τέλος, με ανακοίνωσή του ο
υπουργός Εργασίας καταφέρεται κα-
τά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διακινεί fake
news περί κατάργησης του 8ώρου,
επισημαίνοντας ότι με το νομοσχέδιο
προστατεύονται οι εργαζόμενοι από
την αδήλωτη εργασία και τις απλήρω-
τες υπερωρίες μέσω της ψηφιακής
κάρτας, καθώς και οι εργαζόμενοι σε
εταιρείες courier και delivery. Επί-
σης, θεσπίζεται για πρώτη φορά η
άδεια πατρότητας και στηρίζεται ο
θεσμός της γονικής άδειας. 

Με ατομική συμφωνία
εργοδότη - εργαζομένου
η απασχόληση για 
περισσότερες ώρες 
και με αντάλλαγμα 
ρεπό ή άδειες

Το oκτάωρο παραμένει, 
αλλά γίνεται πιο… ευέλικτο

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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Εξοικονομώ: Νέο πρόγραμμα
θα ξεμπλοκάρει τα ΑΦΜ 
διαχειριστών πολυκατοικιών

Νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο θα αντιμε-
τωπίζει τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προ-
κληθεί με τους ΑΦΜ των διαχειριστών, αναμένεται
να προωθήσει μέσα στο προσεχές διάστημα το
υπουργείο Οικονομικών. Μέχρι στιγμής, η έκδοση
ΑΦΜ για όποιον διαχειριστή θέλει να εντάξει την
πολυκατοικία στο πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτο-
νομώ βρίσκει αξεπέραστα εμπόδια, τα οποία δεν
περιορίζονται μόνο στον αποκλεισμό από το συγ-
κεκριμένο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, αλλά θέτουν σο-
βαρότατα εμπόδια στην είσπραξη των κοινοχρή-
στων μέσω τραπεζών. Η ισχύουσα νομοθεσία προ-
βλέπει τη συμφωνία του συνόλου της γενικής συ-
νέλευσης της πολυκατοικίας, προκειμένου ο δια-
χειριστής να μπορέσει να βγάλει ΑΦΜ, ενώ ένα
επιπλέον πρόβλημα έχει να κάνει με τη δήλωση
των κοινόχρηστων χώρων στο Ε-9, οι οποίοι πρέ-
πει να δηλωθούν στον ΑΦΜ του διαχειριστή. Μάλι-
στα, είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις διαχειριστών, οι
οποίοι φορολογούνται για τα κοινόχρηστα από την
Εφορία, σαν να πρόκειται για ατομικό εισόδημα! Οι
διαχειριστές ζητούν να ισχύει το παλιό καθεστώς,
δηλαδή η φορολογία κάθε εισοδήματος με συντε-
λεστή 25%, κάτι που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα
ξεκαθαρίσει προσεχώς.

Έξτρα αποζημίωση 
έως  4.000 ευρώ για 
100.000 επιχειρήσεις     
Επιπλέον... δώρο έως και 4.000 ευρώ θα λάβουν
100.000 επιχειρήσεις μέσα στον Μάιο και, μάλι-
στα, μετά τα ποσά της Επιστρεπτέας 7, στο πλαίσιο
της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα
Απρίλιο. Αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο του
υπουργείου Οικονομικών για τον συμπληρωματι-
κό προϋπολογισμό και αφορά στις επιχειρήσεις
που πλήττονται περισσότερο από τα περιοριστικά
μέτρα του Απριλίου. Η αποζημίωση είναι ακατά-
σχετη και αφορολόγητη και ανέρχεται σε 1.000 ευ-
ρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 0 έως 5
εργαζομένους, στα 2.000 ευρώ για όσες απασχο-
λούν από 6 έως 20 εργαζομένους και 4.000 ευρώ
για αυτές που απασχολούν από 21 έως 50 εργαζο-
μένους. Για τις επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές
15 μέρες μέσα στον Απρίλιο θα δοθεί το μισό ποσό.



Με την υλοποίηση των έργων κατασκευής του Συγκροτήματος του
Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο (ΕΚΘΠ) να έχουν ολο-
κληρωθεί επιτυχώς, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΡ-
ΓΟΣΕ Χρήστος Βίνης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις, όπου συναν-
τήθηκε με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ και εκ-

προσώπους της Αναδόχου Κοινοπραξίας του έργου
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Alstom Transport SA, με σκοπό τον
συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών για την υπο-
γραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από
τον διαχειριστή της υποδομής, ΟΣΕ Α.Ε. «Είμαστε
έτοιμοι να υπογράψουμε την παράδοση ενός εμβλη-
ματικού έργου, που αποτελεί τον σημαντικότερο
κόμβο συνδυασμένων μεταφορών στη χώρα μας»,
τονίζει ο CEO της ΕΡΓΟΣΕ Χρ. Βίνης.

Η
ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή νέας σύμβασης
προμήθειας πέντε Γερανογεφυρών Στοιβασίας (E-RTG), οι
οποίες θα εγκατασταθούν στον Προβλήτα Ι του Σταθμού

Εμπορευματοκιβωτίων. Σημειώνεται ότι τα νέα ηλεκτρικά E-RTG
είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον σε σχέση με τα συμβατικά και
η χρήση τους θα βελτιώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του λι-
μένος Πειραιώς. Επιπλέον των ανωτέρω, για την περαιτέρω ενί-
σχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Προβλήτα Ι βρίσκονται
σε εξέλιξη και ολοκληρώνονται μέχρι το καλοκαίρι τα παρακάτω:
α) Η προμήθεια και εγκατάσταση μίας καινούργιας Γερανογέφυ-
ρας Φορτοεκφόρτωσης Πλοίων Super Post Panamax, η οποία θα
μπορεί να εξυπηρετεί mega container πλοία 20.000 TEU. β) Το
έργο Επισκευή Δαπέδων και Σιδηροτροχιών των Γερανογεφυρών
Στοιβασίας (RMG), στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Επένδυσης 02
που έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση του Προβλήτα Ι, με σκοπό την εύρυθμη και σύγχρονη λειτουργία του Container Termi-
nal. Οι παραπάνω επενδύσεις θα αυξήσουν τη δυναμικότητα του Προβλήτα Ι κατά 30%, σε 1,3 εκατ. TEU ανά έτος.

Σε εξέλιξη το Greek - French 
Alternative Tourism 
& Gastronomy Workshop
Το Greek - French Alternative Tourism &
Gastronomy Workshop 2021 διεξάγεται με
απώτερο στόχο την ανάδειξη των εναλλακτι-
κών μορφών τουρισμού της Ελλάδας καθώς
και την προώθηση των τροφίμων και των πο-
τών στην ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα
μας γαλλική αγορά, η οποία αποτελεί μία
από τις βασικές πηγές εισερχόμενων ταξι-
διωτών για την Ελλάδα. Η εκδήλωση θα ολο-
κληρωθεί στις 15 Απριλίου, μετά το πέρας
εκατοντάδων B2B προκαθορισμένων virtual
συναντήσεων. Κύριοι Χορηγοί της εκδήλω-
σης είναι ο ΕΟΤ, η Aegean Airlines και χορη-
γοί η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια
Στερεάς, το Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρή-
σεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο
Δήμος Αθηναίων, το New Hotel και το Ελλη-
νικό Πρωινό.

Το Robotsafe περνά 
με «άριστα» τον έλεγχο 
Μια πολύ σημαντική πιστοποίηση ελέγχου
ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας κατέ-
κτησε το Robotsafe, το πρώτο αυτόνομο ελ-
ληνικό και ευρωπαϊκό ρομπότ απολύμανσης
χώρων με σύστημα εκνέφωσης που ανέπτυ-
ξε η Gizelis Robotics. Σε ελέγχους μέτρη-
σης της μείωσης του μικροβιακού φορτίου
αέρα, μετά την εφαρμογή του ρομποτικού
εκνεφωτή απολύμανσης χώρων, που πραγ-
ματοποιήθηκαν στο τμήμα Ποιοτικού Ελέγ-
χου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, επι-
τεύχθηκε μείωση της τάξης του 94%. 

Επενδύσεις 540 εκατ. ευρώ στο
10ετές πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ
Εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας το δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης
του ΔΕΣΦΑ 2021-2030 που περιλαμβάνει
επενδύσεις προϋπολογισμού άνω των 540
εκατ. ευρώ για την επέκταση του δικτύου
φυσικού αερίου σε νέες περιοχές της χώ-
ρας, τη διαφοροποίηση των πηγών προμή-
θειας και την ασφάλεια εφοδιασμού της χώ-
ρας και της ευρύτερης περιοχής.

Έρευνα Παπαστράτος 
Εκατόν πενήντα τρεις καπνιστές, ενώ είχαν

διακόψει το κάπνισμα, το άρχισαν ξανά μέσα
στην πανδημία. Αυτό αναδεικνύει έρευνα της
MARC που παρουσιάστηκε σήμερα από την
Παπαστράτος. Σύμφωνα με αυτήν, έξι στους
δέκα νέους δεν έχουν επαρκή ενημέρωση για
τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, ενώ
διαπιστώνεται ότι από το σύνολο των συστη-
ματικών καπνιστών στη χώρα μας, που ξεπερ-
νούν τα 3,5 εκατ., μόνο 440.000 αξιοποιούν τα
εναλλακτικά προϊόντα καπνού. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Παραδίδεται το έργο κατασκευής 
του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο

Athens Metropolitan Expo A.E., Be Best, Exposystem A.E., Forum
A.E., Interform Α.Ε., MEC Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο, ROTA A.E.,
ΔΕΘ - Ηelexpo A.E. και Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε. σε ανακοίνωσή
τους εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον του κλάδου. Οι απώ-
λειες από την αναστολή των εκθεσιακών δραστηριοτήτων ξεπερνούν
τα 200 εκατ. ευρώ. Με όλες τις εκθέσεις να έχουν ακυρωθεί και την
απαγόρευση της διοργάνωσης νέων να εξακολουθεί να ισχύει, το
μέλλον του κλάδου φαντάζει αβέβαιο. Διοργανωτές εκθέσεων, εκθε-
σιακά κέντρα και κατασκευαστές περιπτέρων έχουν περιέλθει σε
δεινή θέση, καταγράφοντας σχεδόν μηδενικά έσοδα επί 12 μήνες,
χωρίς, μάλιστα, να έχει προβλεφθεί να ενταχθούν σε κάποιο από τα
προγράμματα ενίσχυσης που εφαρμόζονται για άλλους κλάδους. Την
ίδια ώρα, περισσότεροι από 9.000 εργαζόμενοι του κλάδου ζουν με
την αβεβαιότητα για το τι μέλλει γενέσθαι.

Εκθεσιακός κλάδος: Ζημίες άνω των 200 εκατ. ευρώ

ΟΛΠ: Νέα σύμβαση για πέντε 
γερανογέφυρες στον Προβλήτα Ι



Αττικό Μετρό
Τέσσερις προσφορές 
στον διαγωνισμό 
για τεχνικό σύμβουλο ΣΙΔΜΑ: Αύξηση όγκου πωλήσεων

και λειτουργικής κερδοφορίας
Αύξηση του όγκου πωλήσεων και της λειτουργι-
κής τους κερδοφορίας, σε σχέση με την προ-
ηγούμενη χρήση, παρουσίασαν η εταιρεία και ο
όμιλος της ΣΙΔΜΑ το 2020. O ενοποιημένος κύ-
κλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2020 διαμορφώθη-
κε περίπου στα περσινά επίπεδα. Συγκεκριμένα,
σε 133,3 εκατ. ευρώ, έναντι 133,7 εκατ. ευρώ το
2019, μειωμένος οριακά κατά 0,3%, επηρεασθείς
από την πτώση της μέσης τιμής πώλησης των
προϊόντων χάλυβα μέσα στο 2020, κατά 5,2% σε
σχέση με το 2019. Μαζί με τις πωλήσεις αντιπρο-
σωπείας διαμορφώθηκε στα 162,8 εκατ. ευρώ,
έναντι 166,6 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο,
μειωμένος, δηλαδή, κατά 2,3%. Αντίθετα, τα κέρ-
δη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
ανήλθαν σε 6,3 εκατ. ευρώ από 4,6 εκατ. ευρώ το
2019, καταγράφοντας αύξηση κατά 39%, κυρίως
λόγω της αύξησης κατά 23,64% του περιθωρίου
μικτού κέρδους.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για 
την Ελληνική Χρωματοβιομηχανία

Η διαδικασία για την εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Βιομηχανιών
Χρωμάτων, Βερνικιών και Μελανιών πραγματοποι-
ήθηκε τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, κατά τη διάρκεια
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με σχετι-
κή ανακοίνωση. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι η εξής: Πρόεδρος: Γεώργιος Κα-
ραβασίλης - Ντρούκφαρμπεν Ελλάς ΑΕΒΕ, αντιπρό-
εδρος: Θάλεια Κωνσταντινίδη - Berling ABEE, γεν.
γραμματέας: Γεωργία Κουτλή - ER Lac Γ.Δ. Κουτλής
ΑΒΕΕ, ταμίας: Γεώργιος Βαρσαμής - Βερνιλάκ Α.Ε.
Μέλη: Δημήτριος Τσιμπούκης - ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε., Γεώρ-
γιος Βλαχάκης - ΝΕΟΚΕΜ Α.Ε., Αικατερίνη Χατζηνι-
κόλα - ΒΕΧΡΩ Α.Ε. Στόχος του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου είναι να συνεχίσει και παράλληλα να
ενισχύσει τη δυναμική παρουσία του κλάδου παρα-
γωγής χρωμάτων και βερνικιών, αναδεικνύοντας τη
συμβολή του στην ανάπτυξη πράσινης καινοτομίας
και στην εθνική οικονομία συνολικά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου:
Επένδυση 5,7 εκατ. ευρώ 

Η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου ΑΒΕΕ ανακοί-
νωσε την έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης
του επενδυτικού της πλάνου, ύψους 5,7 εκατομ-
μυρίων ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό και την επέ-
κταση της παραγωγικής της μονάδας στον Λυγιά
Ναυπάκτου. Μέσω της επένδυσης αυτής η εται-
ρεία θα διευρύνει την προϊοντική της γκάμα με
την παραγωγή νημάτων compact και θα εκσυγ-
χρονίσει τον υφιστάμενο μηχανολογικό και κτι-
ριακό εξοπλισμό του κλωστηρίου. Η νέα επένδυ-
ση θα αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα της
επιχείρησης κατά 35% και θα βελτιώσει το ενερ-
γειακό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, ως
ανταπόκριση στη διεθνώς αυξανόμενη απαίτηση
για παραγωγή προϊόντων με σεβασμό στις αρχές
της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης.

Quest: Δεν πωλείται η ACS
Την ύπαρξη οιασδήποτε συμφωνίας σχετικά με

την Cardlink διαψεύδει η Quest, επαναλαμβάνον-
τας, ωστόσο, ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής της επί
των υφιστάμενων και νέων επενδύσεων, καθώς και
της ανάπτυξης της επιχειρηματικής της δραστηριό-
τητας, πράγματι εξετάζει, μεταξύ άλλων, τις εναλλα-
κτικές στρατηγικές για τη θυγατρική της. Όσον αφο-
ρά στην ACS, τονίζει ότι ούτε συζήτησε ούτε έχει συ-
νάψει οιαδήποτε συμφωνία για πώληση.

Yπογράφηκαν 20 συμβάσεις 
323,5 εκατ. ευρώ του «Σύζευξις ΙΙ»
Στην υπογραφή 20 εκτελεστικών συμβάσεων του
«Σύζευξις ΙΙ», έργου του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, προχώρησε η «Κοινωνία της
Πληροφορίας ΜΑΕ». Συγκεκριμένα υπεγράφη-
σαν από τους Σταύρο Ασθενίδη, διευθύνοντα σύμ-
βουλο της ΚτΠ ΜΑΕ, Λυκούργο Αντωνόπουλο, δι-
ευθυντή Πωλήσεων ICT σταθερής και κινητής τη-
λεφωνίας της ΟTΕ Α.Ε., Χέρμαν Ριντλ, γενικό δι-
ευθυντή εταιρικών πελατών και Ψηφιακού Μετα-
σχηματισμού της Wind ΑΕΒΕ, Παναγιώτη Γεωρ-
γιόπουλο, αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβου-
λο της Forthnet Α.Ε. και Αικατερίνη Σταθάκη, γε-
νική διευθύντρια Vodafone Business, οι είκοσι
εκτελεστικές συμβάσεις του έργου «Σύζευξις ΙΙ»
για το υποέργο «Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
Νησίδων 1-8», συνολικού προϋπολογισμού 323,5
εκατ. ευρώ. 

Τ
έσσερις είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι προ-
σφορές που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό της Ατ-
τικό Μετρό για την αναζήτηση συμβούλων μηχανι-

κών που θα υποστηρίξουν τα έργα των επεκτάσεων. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σχήματα που υπέβαλαν

προσφορά είναι: η κοινοπραξία ΣΑΛΦΩ και Συνεργάτες
Μελετητική Α.Ε. - EGIS Railway, το σχήμα Aecom Limited
- Artelia SAS, η ένωση οικονομικών φορέων Hill Interna-
tional NV - Nama Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές -
Concept Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. και η ένωση φορέων
Indra Sistemas S.E. - Sener Ingeniera Sistemas S.E. -
ADT Ωμέγα ΑΤΕ. Ο διαγωνισμός, ύψους 43 εκατ. ευρώ,
αφορά σε επίπεδο συμβούλου στην υλοποίηση των έρ-
γων «Γραμμή 4 - τμήμα α’: Άλσος Βεΐκου - Γουδή», «Επέ-
κταση της γραμμής 3, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς», αλλά
και των λοιπών έργων του μετρό και του τραμ στην Αττική,
καθώς και στην υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων
που απαρτίζουν το τεχνικό αντικείμενο της Αττικό Μετρό
και εμπεριέχονται στις αρμοδιότητές της.

Intralot: Πουλά 500.000 ίδιες μετοχές
Την πρόθεσή της να προβεί σε πώληση έως 500.000
ιδίων μετοχών (0,32%) επί συνόλου 9.200.033 που κατέ-
χει η εταιρεία και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,86%
του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου, με σκοπό να
μην ακυρωθούν λόγω συμπληρώσεως τριετίας από την
απόκτησή τους, γνωστοποίησε η Intralot, σε εφαρμογή
της από 12/4/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβου-
λίου της. Οι ίδιες μετοχές αγοράσθηκαν εντός του
2018, σε εκτέλεση των από 26/5/2016 και 16/5/2018
αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των
Μετόχων. Οι ανωτέρω μετοχές θα διατεθούν στο χρονι-
κό διάστημα από 13/4/2021 έως 16/4/2021, με κατώτα-
τη τιμή πώλησης 0,16 ευρώ.



TETAΡΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

OLITICALP PORTSS28
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Α πρίλης μήνας ήταν το 1924, Απρίλης μή-
νας και το 1926, όταν στη χειμαζόμενη ελ-
ληνική κοινωνία μετά τον εθνικό όλεθρο

της καταστροφής της Σμύρνης (το 1922) προστέθη-
καν επτά γράμματα από την ιεροσύνη του Βυζαντί-
ου ως παρακαταθήκη μνήμης. Αθλητική Ένωσις
Κωνσταντινουπόλεως (ΑΕΚ) και Πανθεσσαλονί-
κειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών
(ΠΑΟΚ). Η 13η Απριλίου 1923 αναφέρεται επίσημα
ως μέρα ίδρυσης της ΑΕΚ, μία μέρα νωρίτερα, το
1924, του ΠΑΟΚ, αν και η ιστορία αναφέρει την 20ή
Απριλίου, όταν έγινε και η ανακοίνωση. Ουδεμία
σημασία, ωστόσο, έχουν οι ημερομηνίες, αλλά το
ίδιο το γεγονός που συντελέστηκε τα χρόνια εκεί-
να. Μία μείξη μυθοπλασίας και πραγματικότητας
από ανθρώπους που έζησαν στην Πόλη και μετέ-
φεραν στη σάρκα τους και τον νου τους στην Αθήνα

και τη Θεσσαλονίκη την Αγια-Σοφιά - το Μέγα Μο-
ναστήρι, τις γειτονιές του Πέρα, τα βακούφια τους,
τα γράμματα, τον πολιτισμό τους, την προκοπή
τους. 
Με την ίδρυση της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ ξαναζωντά-
νεψε η ιστορία τους στη Νέα Φιλαδέλφεια, τη Χαλ-
κηδόνα, την Τούμπα και όπου ανθούσε και συνεχί-
ζει να μοσχοβολάει το προσφυγικό στοιχείο στην
πατρίδα μας. Έμβλημά τους, φυσικά, ο δικέφαλος
αετός του Βυζαντίου, κίτρινο και μαύρο για την
ΑΕΚ, ασπρόμαυρο για τον ΠΑΟΚ. Το κίτρινο συμβο-
λίζει την ελπίδα της ξεριζωμένης γενιάς για την
επιστροφή στην πατρίδα τους. Το μαύρο είναι…
μαύρο, ο συμβολισμός του πόνου. Ακριβώς 100
χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή η ΑΕΚ
αποκτάει τη δική της Αγια-Σοφιά στα Φιλαδέλφεια,
όπως ακόμα αποκαλούν την περιοχή οι παλιότεροι.

Το γήπεδο, «μετενσάρκωση» της Αγια-Σοφιάς
στην Πόλη, αυτού που ο νεοσουλτάνος Ερντογάν
μετέτρεψε σε τζαμί, λες και το σύμβολο των αι-
ώνων του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας είναι μό-
νο ο τρούλος και τα υλικά οικοδομών και όχι το
πνεύμα. Ο ΠΑΟΚ επίσης είχε το μαύρο στο έμβλη-
μά του, ως ένδειξη πένθους για τις χαμένες πατρί-
δες, και το άσπρο, το οποίο από μόνο του είναι το
χρώμα της ελπίδας. Τα χρόνια πέρασαν, η ΑΕΚ και ο
ΠΑΟΚ έγιναν ομάδες «επαγγελματικές», αλλά το
ιστορικό υπόβαθρο τους καλεί μέρα με τη μέρα σε
νοερή σύνδεση με τον Μαρμαρά και την Πέργαμο
και τους ποιητικούς θρήνους για την πτώση του Βυ-
ζαντίου: «Ισείς πουλιά μ’ πιτούμενα, πιτάτι στουν
αέρα, χαμπέρ να πάτι στο Μοριά, χαμπέρι στην Ελ-
λάδα: “Τούρκοι την Πόλη πήρανε”, πήραν τη Σαλλο-
νίκη. Πήραν και την Αγιά Σοφιά, το μέγα μοναστή-

Γενέθλια για τους δικέφαλους αετούς
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Τ
έσσερις αγωνιστικές πριν από το τέ-
λος των πλέι άουτ της Super League
(οι αγώνες είναι μονοί) και μετά τη

μεγάλη νίκη 2-1 της Λαμίας επί του ΠΑΣ
Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες» τα συμπερά-
σματα είναι τα εξής: Η Λαμία απέκτησε αέρα
σωτηρίας. Η ΑΕΛ ξεκόλλησε από την τελευ-
ταία θέση, στην οποία βρίσκεται πλέον ο Πα-
ναιτωλικός, και θα παλέψει με τον ΟΦΗ για
το ποιος θα αποφύγει την προτελευταία θέ-
ση της τελικής βαθμολογίας, η οποία οδηγεί
σε μπαράζ παραμονής με τη 2η ομάδα της
τελικής βαθμολογίας της Super League 2.
Οι Κρητικοί έχουν έναν βαθμό περισσότερο
από τους Θεσσαλούς. Ο τελευταίος της βαθ-
μολογίας υποβιβάζεται κατευθείαν στη Super League 2. Βαθμολογία (29 αγ.): Βόλος 38, ΠΑΣ Γιάννινα 34, Λαμία 30,
Απόλλων Σμ. 30, Ατρόμητος 29, ΟΦΗ 24, ΑΕΛ 23, Παναιτωλικός 21. Ο Παναιτωλικός έχει να παίξει: Εντός με Απόλλω-
να Σμ., εκτός με ΠΑΣ Γιάννινα, εντός με Ατρόμητο, εκτός με ΟΦΗ. Η ΑΕΛ: Εκτός με Λαμία, εντός με ΟΦΗ, εκτός με Βό-
λο, εντός με ΠΑΣ Γιάννινα. Ο ΟΦΗ: Εντός με Ατρόμητο, εκτός με ΑΕΛ, εντός με Λαμία, εντός με Παναιτωλικό.

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός αποφάσισε να αποσύρει τη φανέλα του Σωτήρη Παντελέοντα, ο οποίος στα-
μάτησε το βόλεϊ και μάλιστα έπειτα από νίκη 3-2 επί του Ολυμπιακού. Πρόκειται για τον μακροβιότερο
αθλητή βόλεϊ στην ιστορία του συλλόγου, καθώς φόρεσε τα πράσινα χρώματα για 27 χρόνια, ενώ ήταν και
192 φορές διεθνής με την Εθνική ομάδα, με την οποία αναδείχτηκε Ολυμπιονίκης το 2004.

Άρωμα… σωτηρίας για τη Λαμία Γυναίκα-προπονητής 
στο ποδόσφαιρο;
Η Φόρεστ Γκριν, ομάδα της αγγλικής League
Two, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η πρώτη
ομάδα που θα έχει γυναίκα προπονήτρια στον
πάγκο της. Ο πρόεδρος των Ρόβερς, Ντέιλ Βινς,
σχολίασε: «Σκεφτόμαστε να πάρουμε μια νέα
κατεύθυνση, ίσως να ταράξουμε τα νερά. Δεν
θέλω να προλογίσω τίποτα, αλλά θα μπορούσε
να είναι μια γυναίκα προπονήτρια».

Ο Σισέ στον… Παναθηναϊκό

Ο Τζιμπρίλ Σισέ επιστρέφει στον Παναθηναϊκό!
Όχι, όμως, της Αθήνας, αλλά του… Σικάγου. Ομο-
γενείς ίδρυσαν στον Καναδά τον δικό τους Πανα-
θηναϊκό και παίρνουν μέρος στο ερασιτεχνικό
πρωτάθλημα του Σικάγο. Ο Σισέ είναι 39 ετών, δέ-
χτηκε να παίξει και κατά πληροφορίες θα εκτελεί
και χρέη προπονητή.

Τσιμίκας: Τώρα 
μαθαίνω τον Κλοπ
Επειδή στην Ελλάδα θεωρούμε ότι ο προπονη-
τής είναι απλώς ένα αναλώσιμο πρόσωπο με λι-
γοστή επιδραστικότητα, ας ακούσουμε τον Κώ-
στα Τσιμίκα, ο οποίος από τον Ολυμπιακό μετα-
γράφηκε στη Λίβερπουλ: «Στις αρχές ήταν δύ-

σκολο να καταλάβω τον τρόπο που παίζει η
Λίβερπουλ. Αλλά τώρα, έπειτα από αρ-

κετούς μήνες, γνωρίζω ακριβώς
τι θέλει ο προπονητής και το πλά-
νο που έχει».

Γελούσαν παρά 
τον διασυρμό
Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ γνώρισε την

τρίτη πιο ντροπιαστική ήττα της ιστορίας
του στη EuroLeague, 112-83 από τη Ζενίτ στην
Αγία Πετρούπολη, και η κάμερα συνέλαβε τους
Χάουαρντ Σαντ Ρος και Ζακ Όγκαστ να γελούν
στον πάγκο βλέποντας τα συνεχή καρφώματα των
Ρώσων. Είναι σίγουρο ότι θα αποχωρήσουν και οι
δύο με τη λήξη του πρωταθλήματος.

Πάσχα του ’22 στην 
«ΟΠΑΠ Arena - Αγια-Σοφιά»
Το Πάσχα του 2022 η ΑΕΚ θα μπει στην «ΟΠΑΠ Arena
- Αγια-Σοφιά», σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου
της Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας Γιάννη Βού-
ρου στην ιστοσελίδα aek365.com αλλά και στη Nova.
Ο δήμαρχος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τα 
συνοδά έργα, όχι για το κυρίως γήπεδο, το οποίο θα
είναι έτοιμο πιο σύντομα, αλλά, όπως είπε, θα είναι
δύσκολο να πάρει άδεια λειτουργίας. 

Αποσύρει 
τη φανέλα

του Πανταλέοντα



Τ
ον κορυφαίο Έλληνα εικαστικό Takis τι-
μούν το Μέγαρο Μαξίμου και η ανακαινι-
σμένη Εθνική Πινακοθήκη. Δύο από τα μα-
γικά και επιβλητικά «Αιολικά» έργα του

πρωτοπόρου δημιουργού, γνωστά και ως «Σινιάλα»,
πήραν θέση στον προαύλιο χώρο της πρωθυπουργι-
κής έδρας αλλά και στην είσοδο της Εθνικής Πινα-
κοθήκης, εντυπωσιάζοντας επισκέπτες αλλά και
πολίτες. Πρόκειται για κάθετους μεταλλικούς άξο-
νες που συγκρατούν στις άκρες της κορυφής τους
μεγάλα ημισφαίρια ή άλλους σχηματισμούς, που
περιστρέφονται με τη δύναμη του αέρα, κινητικά έρ-
γα που έχουν παρουσιαστεί σε μεγάλες εκθέσεις σε
όλο τον κόσμο.

Το παγκοσμίου φήμης μαγνητικό γλυπτό, το οποίο
εγκαταστάθηκε στον κήπο του Μεγάρου Μαξίμου, έγι-
νε στο πλαίσιο της ανάδειξης της πλούσιας ελληνικής
καλλιτεχνικής παραγωγής, με αφορμή τη 200ή επέ-
τειο της Ελληνικής Επανάστασης, και εντάσσεται στο
πρόγραμμα δανεισμού έργων Τέχνης από εθνικές
συλλογές, μουσεία και προσωπικά αρχεία καλλιτε-
χνών με μηδενικό κόστος για το Δημόσιο. Στόχος της
πρωτοβουλίας αυτής, που ήδη υιοθετείται στο εξωτε-
ρικό, είναι οι ξένοι επισκέπτες στην έδρα του πρωθυ-
πουργού να έρχονται σε επαφή με την ελληνική καλλι-
τεχνική παραγωγή.

Τα έργα θα ανανεώνονται τακτικά, καλύπτοντας δια-
φορετικές χρονικές περιόδους και πολλές μορφές τέ-

χνης, όπως η ζωγραφική, η γλυπτική και η φωτογρα-
φία, ενώ προβλέπεται να φιλοξενηθούν και αντικείμε-
να του σύγχρονου ντιζάιν, όπως και δείγματα λαϊκής
τέχνης από διαφορετικές γενιές καλλιτεχνών, με έμ-
φαση στις Ελληνίδες δημιουργούς. Στην πρωτοβου-
λία, μεταξύ άλλων, συνεισφέρουν με έργα από τις συλ-
λογές τους: η Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάν-
δρου Σούτζου, η Βουλή των Ελλήνων, το Εθνικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης, το MOMus - Μουσείο Άλεξ
Μυλωνά, το Μουσείο Μπενάκη, το Ίδρυμα Takis, ο Δή-
μος Αργοστολίου, ο Οργανισμός Ελληνικής Διασποράς
και το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδο-
νίας - Θράκης.

Ο Takis υπήρξε ο πρώτος καλλιτέχνης που φιλοξε-
νήθηκε στο ΜΙΤ ως «artist in residency» και γλυπτά
του κοσμούν ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, ενώ
πολλά κοσμούν τους κήπους της UNESCO, καθώς και
μόνιμες συλλογές στα σπουδαιότερα Μουσεία του κό-
σμου στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη, το Χιούστον, το Λονδί-
νο και το Τόκιο. Το όνομά του έγινε γνωστό στα πέρατα
του κόσμου πριν από αρκετές δεκαετίες, όταν το 1950
δέχτηκε επιρροή από τις πρώτες εξερευνήσεις των
αστρονόμων στις δυνάμεις του σύμπαντος!

Το 1971, όταν ο Τζον Λένον ρωτήθηκε από το περιο-
δικό «Rolling Stone» πώς γνώρισε τη Γιόκο Ονο, ο αξέ-
χαστος «Beatle» είχε απαντήσει: «Είχα πάει να δω μια
έκθεση του Takis, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εν-
νοώ…».

•• Πάσχα στην Κρήτη για τους Βάσω
Λασκαράκη και Τάσο Σουλτάτο, οι
οποίοι αναχώρησαν για τη Μεγαλόνη-
σο άρον άρον! 

• «Μαθήματα φλερτ» παρέ-
δωσε το Twitter στον «Sur-
vivor» Αλέξη Παππά, ο οποί-
ος απέφυγε άγαρμπα το στε-
νό μαρκάρισμα Τουρκάλας
παίκτριας!

• Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο από
τον θάνατο του σημαντικού μαέστρου
Νίκου Δανίκα και πατέρα του πρωτα-
γωνιστή στις «Άγριες μέλισσες» Κων-
σταντίνου Δανίκα. Ο δημιουργός ήταν
ο αγαπημένος συνεργάτης του Γιώρ-
γου Μαρίνου, του Κώστα Μακεδόνα
αλλά και του Τάκη Ζαχαράτου.

• Νέο λουκ για τη Σμαράγδα
Καρύδη, η οποία τόλμησε
την trendy καλοκαιρινή τά-
ση του καρέ!

• Η Νάντια Μπουλέ διανύει τον έκτο
μήνα της εγκυμοσύνης της και έχει πά-
ρει μόλις 6,5 κιλά!

• Καθαρός από ναρκωτικά
είναι τον τελευταίο χρόνο ο
εγγονός του αείμνηστου
ηθοποιού Γιάννη Γκιωνάκη,
Λευτέρης. Την αποκάλυψη
για τη μάχη με τις ουσίες και
το αίσιο τέλος από τις εξαρ-
τήσεις αποκάλυψε ο ίδιος
σε συνέντευξή του.

• Επιστρέφει στο Mega με νέα σειρά ο
Χριστόφορος Παπακαλιάτης. 

• Καλοκαιρινή περιοδεία με
το θεατρικό έργο «Νυφικό
κρεβάτι» ετοιμάζουν η Πη-
νελόπη Αναστασοπούλου
και ο Ορέστης Τζιόβας.

• Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ζήτησε
από παίκτη του «MasterChef» να του
ρίξει Ταρώ για να δει αν θα παντρευ-
τεί!

• Η Ολυμπία Χοψονίδου δη-
μοσίευσε χθες το πρωί φω-
τογραφία της από ιδιωτική
κλινική, όπου νοσηλεύεται,
καθησυχάζοντας τους fol-
lowers της. «Όλα είναι κα-
λά», έγραψε. 
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Τα «Αιολικά» του Takis
στο Μέγαρο Μαξίμου



Αυτοσαρκάστηκε 
και προκάλεσε χαμό! 

Γέννησε η Μαρία Ματσούκα 

Ιt’s a boy! H Mαρία Ματσούκα το βράδυ της Κυ-
ριακής έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδά-
κι, ένα υγιέστατο αγοράκι. Η αδελφή της πρω-
ταγωνίστριας Δήμητρας Ματσούκα ανακοίνω-
σε τα ευχάριστα νέα στο Διαδίκτυο. «Καλώς
ήρθες, μπεμπάκο μας, σε αγαπάμε! Έπειτα από
εννέα μήνες αναμονής επιτέλους σε κρατήσαμε
στην αγκαλιά μας! Σε λατρεύουμε», έγραψε η
χαρούμενη μαμά, με τον αναπληρωτή υπουργό
Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη να στέλνει
στην τραγουδίστρια και τον σύζυγό της Θέμη
Γιαννίτσα τις καλύτερες ευχές του.

Μήνυμα αισιοδοξίας 
από το νοσοκομείο 

Η Νανά Παλαιτσάκη συνεχίζει να νοσηλεύεται σε
ιδιωτική κλινική μετά το καρδιακό επεισόδιο
που υπέστη στο σπίτι της. «Είναι αδύνατον να
απαντώ στις χιλιάδες κλήσεις ενδιαφέροντος
και στα μηνύματα που μου στέλνετε, καθώς είμαι
συνδεδεμένη με μηχανήματα. Είμαι πολύ τυχερή
που το Σάββατο ήρθα στο νοσοκομείο αμέσως
μετά το περιστατικό και θα μείνω όσο οι θερά-
ποντες κρίνουν. Αυτό που θέλω πολύ είναι ένα
freddo cappuccino μέτριο», ανακοίνωσε (κάνο-
ντας και χιούμορ!) η δημοσιογράφος μέσω του
Facebook.

«Κολάζει» η Ζοζεφίν
Διαδικτυακό «σεισμό» προκάλεσε το αποκαλυπτικό μπικίνι της Ζο-
ζεφίν Βέντελ. Η ποπ τραγουδίστρια και οι φίλες της πέταξαν τα ρού-
χα τους και πόζαραν στο Instagram με ανεβασμένη διάθεση, με την
ξανθιά διάσημη καλλονή να «κολάζει» τον κυβερνοχώρο με το μι-
κροσκοπικό μαγιό που άφηνε σε κοινή θέα το σημάδι από το μαύρι-
σμά της. «Let the summer time begin», αναφώνησε το sexy girl και
το πάρτι ξεκίνησε!

Η Όλγα Φαρμάκη δεν χορταί-
νει να κοιτάζει την κορούλα
της να μεγαλώνει! Η μικρή
κατέφθασε πριν από σχεδόν
δύο μήνες και έχει ξετρελάνει
τη διάσημη μαμά της αλλά και
τον επιχειρηματία Σταύρο
Μαντόπουλο, οι οποίοι ζουν
ένα όνειρο. Η γνωστή influ-
encer πόζαρε δίπλα στο παι-
δικό καροτσάκι και σχολίασε
με τρυφερότητα: «75 ημέρες
μαζί! Πόσο γρήγορα περνάει ο
καιρός».

Και της έκανε ένα μαλλί! 
Η Μαρία Καβογιάννη επισκέφτηκε τον
κομμωτή των διασήμων Πάνο Καλλίτση
για βαφή και κούρεμα, υιοθετώντας ένα
νέο λουκ που της ταιριάζει άψογα. Η πρω-
ταγωνίστρια έκανε ξανθές ανταύγειες και
έκοψε τα μαλλιά της σε ένα ασύμμετρο
καρέ. Χαρούμενη με το αποτέλεσμα πό-
ζαρε με τον hairstylist, τηρώντας όλα τα
μέτρα ασφαλείας που επιβάλλουν τη χρή-
ση μάσκας! 

Λιώνει για 
την κορούλα της

Η
αυτοσαρκαστική διαδικτυακή δημοσίευση της ηθοποιού
Κατερίνας Βρανά, η οποία βρίσκεται καθηλωμένη σε αμαξί-
διο, προκάλεσε σάλο στο Twitter. Η πιο «αστεία γυναίκα

στον κόσμο» ανάρτησε στα προσωπικά της social media φωτογρα-
φία της με τους Τζένη Μπότση και Κώστα Μακεδόνα, γράφοντας
στη λεζάντα: «Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει η ανάπηρη;». Οι fol-
lowers της δεν είδαν με καλό μάτι το ποστ και το χαρακτήρισαν απο-
κρουστικό, ενώ «επίθεση» δέχτηκε και η Τζένη Μπότση, η οποία
αναδημοσίευσε με τη σειρά της το ενσταντανέ, προκαλώντας νέο
γύρο οργισμένων σχολίων. Η δημοφιλής stand up comedian, θορυ-
βημένη από το χάος που προκλήθηκε, επανήλθε με νέο μήνυμα για
να ηρεμήσει τα πνεύματα: «Εγώ το έγραψα αυτό. Είμαι ανάπηρη και
μου αρέσει να αυτοσαρκάζομαι. Μην προσβάλλεστε εκ μέρους μου
για αυτά. Να προσβληθείτε με την έλλειψη πρόσβασης για ανάπη-
ρους στην Ελλάδα».
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Ο
ι εμβοές είναι ένα εξαιρετικά
ενοχλητικό σύμπτωμα για
όποιον το έχει βιώσει. Κάποι-
ες φορές μπορεί να συμβεί

σε ένα άτομο παροδικά, άλλες, όμως,
είναι μια κατάσταση μόνιμη. Υπάρχουν
ασθενείς που έχουν μάθει να ζουν με
τις εμβοές, αλλά υπάρχουν κι άλλοι οι
οποίοι υποφέρουν και χρειάζονται
ακόμα και ψυχολογική υποστήριξη για
να ξεπεράσουν αυτήν την ενόχληση. 

Τα βουητά ή εμβοές είναι θόρυβοι
που μοιάζουν με κουδούνισμα, βούι-
σμα, σφύριγμα και μπορεί να επικεν-
τρώνεται στα αυτιά ή στο κεφάλι ενός
ατόμου, χωρίς, όμως, να υπάρχει κά-
ποια εξωτερική πηγή που να παράγει
αυτόν τον θόρυβο. Το 17% του γενικού
πληθυσμού εμφανίζει εμβοές. Περί-
που το 30% του γενικού πληθυσμού άνω
των 65 ετών πάσχει από εμβοές. 

«Οι εμβοές αποτελούν μια πολύ συ-
νήθη ωτολογική διαταραχή, εντούτοις
είναι ένα φαινόμενο ελάχιστα κατανοη-
τό για το οποίο υπάρχουν περιορισμέ-
νες θεραπευτικές επιλογές», εξηγεί ο
ειδικός παθολόγος Ηλίας Μούτσιος.
Πιθανές αιτίες είναι η έκθεση σε πολύ
δυνατούς ήχους, φλεγμονές του αυτιού
(ωτίτιδα), τραυματισμοί του αυτιού ή και
της γύρω περιοχής, πρόβλημα στον λα-
βύρινθο του αυτιού, αρτηριακή υπέρτα-
ση, στρες. Σε κάθε περίπτωση από τις

παραπάνω απαιτείται ιατρική γνωμά-
τευση από ειδικό γιατρό. Οι επιπτώσεις
στη ζωή ατόμων που υποφέρουν από
εμβοές είναι αρκετές και μπορεί να εί-
ναι: έντονη δυσφορία, κατάθλιψη, συ-
χνές εναλλαγές της διάθεσης, ένταση
και ευερεθιστότητα, μειωμένη συγκέν-
τρωση και προβλήματα ύπνου. Η θερα-
πεία των εμβοών δεν είναι μια απλή
υπόθεση. «Η έλλειψη γνώσης για τον
ακριβή παθοφυσιολογικό μηχανισμό
των ιδιοπαθών εμβοών περιορίζει τις
δυνατότητές μας για τη χορήγηση απο-
τελεσματικής θεραπείας. Διάφορες
φαρμακευτικές μέθοδοι έχουν κατά
καιρούς εφαρμοσθεί στους ασθενείς
με εμβοές, όπως χορήγηση φαρμάκων
και ουσιών, θεραπεία επανεκπαιδεύ-
σεως των εμβοών, ηχοκάλυψη των εμ-
βοών, θεραπεία βιοανάδρασης, ενδο-

τυμπανικές εγχύσεις και άλλες θερα-
πείες με ειδικές συσκευές. Εντούτοις,
μια αναδρομή στη βιβλιογραφία απο-
δεικνύει ότι τα αποτελέσματα είναι αμ-
φιλεγόμενα για τις περισσότερες θερα-
πείες», αναφέρει ο κ. Μούτσιος.

Οι άνθρωποι που υποφέρουν από
εμβοές νιώθουν ένταση και αμηχανία,
καθώς κάποιες φορές δεν μπορούν να
εξηγήσουν τι τις προκαλεί. Μέχρι να
βρουν λύση ή να γίνει διάγνωση ίσως
χρειαστεί χρόνος, ενώ σε κάθε περί-
πτωση απαιτείται υπομονή, καθώς το
πρόβλημα μπορεί να λυθεί, αλλά μπο-
ρεί να είναι και χρόνιο. Άλλες φορές οι
εμβοές γίνονται πιο έντονες την ώρα
του ύπνου, όταν στο δωμάτιο υπάρχει
ησυχία. Υπάρχουν άνθρωποι που προ-
σπαθούν χρόνια να συνηθίσουν να ζουν
με τις εμβοές και να προσαρμόσουν τον

ύπνο τους, είτε αγνοώντας τες είτε βά-
ζοντας, για παράδειγμα, χαμηλή μουσι-
κή, η οποία να τις καλύπτει. Οι εμβοές,
σύμφωνα με τους νευροωτολόγους
που ειδικεύονται σε αυτές, μπορεί να
είναι και ορμονοεξαρτώμενες, καθώς
αρκετές φορές γίνονται πιο έντονες λί-
γο πριν από την έλευση της περιόδου
της γυναίκας. Κάποιοι πάσχοντες από
εμβοές επηρεάζονται και από τις εναλ-
λαγές του καιρού, δηλαδή τις νιώθουν
πιο έντονα όταν, για παράδειγμα, φυσά-
ει δυνατός αέρας ή έχουν μείνει για
ώρα εκτεθειμένοι στον αέρα. Υπάρχουν
περίοδοι που οι εμβοές καταλαγιάζουν
κι άλλες φορές που ο πάσχων τις νιώθει
πιο έντονα. Εκεί χρειάζονται υπομονή,
τήρηση της αγωγής του γιατρού και εκ-
μάθηση τρόπων ώστε ο ασθενής να χα-
λαρώνει και να μην εστιάζει σε αυτές.
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Γιατί βουίζει το αυτί μου; 
kpapakosto@yahoo.gr

Υπάρχουν ασθενείς που
έχουν μάθει να ζουν με το
πρόβλημα, αλλά υπάρχουν κι
άλλοι οι οποίοι υποφέρουν
και χρειάζονται ακόμα και
ψυχολογική υποστήριξη

Οι δύο βασικοί τύποι εμβοών  
Υπάρχουν δύο τύποι εμβοών: Α) Οι υποκειμενικές εμβοές. Εί-
ναι ήχοι που μπορεί να ακουστούν μόνο από τον ασθενή. Είναι ο
πιο κοινός τύπος των εμβοών και συνήθως συνδέεται με προ-
βλήματα που επηρεάζουν το σύστημα της ακοής. Β) Αντικειμε-
νικές εμβοές. Είναι ήχοι που μπορούν να ακουστούν από τον
ασθενή ή τον ιατρό όταν αυτός τοποθετεί το στηθοσκόπιο κοντά
στο αυτί του ασθενούς. Αυτό το είδος είναι λιγότερο συχνό και
συνήθως προκαλείται από ένα φυσικό πρόβλημα που παράγει
ήχο μέσα ή κοντά στο αυτί.

Ηλίας Μούτσιος, 
ειδικός παθολόγος
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Μουτ (22-31 Ιανουαρίου, 
8-22 Σεπτεμβρίου)

Χαρακτηριστικά: Ειρωνικοί και κυνικοί. Τυχε-
ρά χρώματα: Κόκκινο για άνδρες, καφέ για γυ-
ναίκες. Συσχετισμένο ζώδιο: Σκορπιός. Συμβα-
τότητα: Άμμων Ρα και Θωθ.

Σύμφωνα με τη μυθολογία των αρχαίων Αιγυ-
πτίων, η θεά Μουτ ήταν η δεύτε-
ρη πιο σημαντική αιγυπτιακή
θεότητα μετά την Ίσιδα για τους
Αιγυπτίους. Συμβολίζει τη δί-
καιη Μητέρα. Γύρω από το κε-
φάλι της απεικονίζονται δύο
κορώνες: Άνω και Κάτω Αίγυ-
πτος. 

Χαρακτήρας. Τα παιδιά της
Μουτ είναι πολύ απαιτητικά τό-
σο από τον εαυτό τους όσο και
από τους άλλους. Φοβούνται
τον ρομαντισμό, αλλά είναι πάν-
τα έτοιμοι να βοηθήσουν στην
πράξη και όχι στα λόγια. Η τάση
για τις επιστήμες είναι εγγενής:

ανάμεσά τους υπάρχουν πολλοί μηχανικοί και
εφευρέτες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι προικισμέ-
νοι με εξαιρετική υγεία, αντοχή, αντίσταση στις
ασθένειες και τα χτυπήματα της μοίρας. Ωστόσο,
χαρακτηρίζονται από μελαγχολία ή απότομη αλ-
λαγή της διάθεσης. Είναι εξαιρετικά κριτικοί και
μόνο οι υπομονετικοί άνθρωποι, με αυτοπειθαρ-

χία και μεγάλη υπομονή, μπο-
ρούν να τα πάνε καλά μαζί
τους. Ωστόσο, δεν επιδιώκουν
ιδιαίτερα να ζουν με κάποιον/α
σύντροφο. Συχνά προτιμούν τη
μοναξιά και πιστεύουν ότι αυτό
παρατείνει τη ζωή τους. Αν
αγαπούν πραγματικά κάποιον,
θα κινήσουν βουνά για την ευ-
τυχία του/της αγαπημένου/η
τους. Είναι οι ίδιοι πολύ πιστοί,
αλλά οι σύντροφοί τους συχνά
τους υποπτεύονται για απιστία.
Πάνω απ’ όλα, στις σχέσεις
εκτιμούν την αρμονία και την
ηρεμία.

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

Κριός
(21/3-20/4)
Οι κοινωνικές σας δραστηριό-
τητες θα αυξηθούν. Η Σελήνη
σήμερα σας φέρνει κάποιο ει-
σόδημα ή χρήματα από άλλες
πηγές. Η καριέρα σας είναι πολ-
λά υποσχόμενη. Οι ευκαιρίες
σταδιοδρομίας είναι ανοικτές
για εσάς.  

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μπορείτε να έχετε τώρα μια αρμο-
νική σχέση. Οι ευκαιρίες απασχό-
λησης ή οι αλλαγές στην εργασία
δεν θα σας φέρουν ακόμα περισ-
σότερο εισόδημα. Ήρθε η ώρα για
μια άνοδο στην καριέρα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Έχετε την τάση να είστε πολύ κτη-
τικοί και, δυστυχώς, απολαμβάνε-
τε την εξουσία σας. Πρέπει να μά-
θετε πώς να είστε πιο συναινετικοί
και να δείξετε πιο τρυφερή στάση.
Βρείτε νέους φίλους. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κά-
ποιες ευκαιρίες για να επεκτείνετε
τα όρια της δύναμης και της επιρ-
ροής σας, βήμα προς βήμα. Θα
επενδύσετε χρήματα στην εξέλιξη
της σταδιοδρομίας σας. Μπορεί,
ακόμα, να δαπανήσετε χρήματα για
την εκπαίδευσή σας.  

Λέων
(23/7-22/8)
Εάν έχετε μια ευκαιρία προώθη-
σης ή αλλαγής εργασίας, τότε θα
πρέπει να επιδιώξετε τη νέα θέση.
Η νέα δουλειά θα έχει καλές ευ-
καιρίες να δείξετε τα ταλέντα σας,
ενώ θα σας φέρει πολύ καλύτερα
εισοδήματα. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Η τύχη σας στον τομέα του χρήμα-
τός σας είναι εξαιρετική. Η Αφρο-
δίτη θα φέρει ευκαιρίες για νέα ει-
σοδήματα. Κάποιοι θα έχετε επι-
στροφή χρημάτων και άλλοι θα
κάνετε μια επένδυση αργή, αλλά
σταθερή. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Ευκαιρίες ίσως έχετε από ένα
ακίνητο, το οποίο ίσως φέρει
απροσδόκητα μετρητά. Τα χρή-
ματα τα κερδίζετε, όμως, μέσα
από «κακουχίες». Παρ’ όλα αυ-
τά, ανεβαίνει ο μισθός σας και η
τύχη σας είναι καλή.

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Θα σας ενδιαφέρει περισσότερο ο
τομέας των οικονομικών, παρά η
αγάπη. Εάν είστε ανύπαντροι, τότε
το ταίρι σας μπορεί να κρύβεται
στο οικονομικό, επιχειρηματικό
περιβάλλον σας. . 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Μπορεί εύκολα να προκληθούν
τριβές με άλλους ανθρώπους. Αν
έχετε μια διαμάχη ή αγωγή με κά-
ποιον, θα κερδίσετε την υπόθεση.
Ωστόσο, πρέπει να έχετε αρκετά
λογικά και δικαιολογημένα επιχει-
ρήματα και στοιχεία. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Καλύτερη τύχη θα έχετε στην κα-
ριέρα και τον πλούτο. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την ενέργειά σας
για να εστιάσετε στην καριέρα σας.
θα δείξετε καλύτερη απόδοση πολύ
σύντομα. Τυχερό σας χρώμα είναι
το πράσινο. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις αγάπης,
ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή
για να βρείτε τον/η σύντροφό
σας, στο πρόσωπο ενός πιστού
ατόμου. Αυτό σημαίνει πως θα
δώσετε τον αγώνα σας, αλλά η
ευτυχία είναι δυνατή. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Θα είστε απασχολημένοι με κοι-
νωνικές δραστηριότητες, με τους
φίλους, τα αδέλφια ή τους συγ-
γενείς σας. Η κοινωνική σας ζωή
και οι σχέσεις σας θα σας κρατή-
σουν σε καλή διάθεση. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

HΑιγυπτιακή Αστρολογία είναι πολύ ιδιαίτερη, καθώς
συνδυάζει πλανητικές κινήσεις, ημερομηνίες και ώρες.
Το ποιο ζώδιο είσαι εξαρτάται από το ποια θεότητα βρί-
σκεται στη Γη εκείνη την ώρα, για να σου ανοίξει… την
πόρτα της εισόδου σου στον πλανήτη, τη στιγμή της γέν-
νησής σου. Ο συσχετισμός με τα σημερινά, δυτικά ζώδια
γίνεται περισσότερο με βάση τον χαρακτήρα.
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«Α
πελπισία», «φόβος», «ανασφάλεια»,
«απόγνωση», «αγωνία», «ανησυχία».
Μέσα σε μόλις μιάμιση παράγραφο

στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, που για αλλού
κίνησε και αλλού η ζωή την πάει, μπορείτε να συ-
ναντήσετε έξι λέξεις που φιλοτεχνούν την εικόνα
της καταστροφής. Από τον κορονοϊό - θα πείτε.
Όχι. Από τα δεινά που σώρευσε η, κατά τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ανικανότητα της κυβέρνησης στην αντιμετώ-
πιση του κορονοϊού. Τι και αν βρισκόμαστε στην
κορύφωση του τρίτου κύματος; Τι και αν φάνηκε
στον ορίζοντα η σταθεροποίηση στον αριθμό των
κρουσμάτων; Αν τα σχολεία άρχισαν να λειτουρ-
γούν και το εμπόριο ξεκινά και πάλι, έστω και δι-
στακτικά, να δουλεύει; Αν οι εμβολιασμοί ξεκόλ-
λησαν και τα self-tests δείχνουν πως κάνουν τη
δουλειά τους; Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βρει στην καταστρο-
φολογία τη λυδία λίθο της αντιπολίτευσης.

Είναι και αυτή μια άποψη. Μια άποψη που βα-
σίζεται στη θεωρία ότι ο ιός είναι παράγων πολιτι-
κών εξελίξεων. Και ας ελλοχεύει ο κίνδυνος οι
εξελίξεις αυτές να έχουν μάλλον αντισυστημικό
παρά αντιπολιτευτικό χαρακτήρα. Μια βόλτα στην
πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι, την οποία εκα-
τοντάδες, αν όχι χιλιάδες, νέοι έχουν μετατρέψει
σε θέατρο ιδιότυπης διαμαρτυρίας, ίσως πείσει
τους δύσπιστους. Χωρίς μάσκες, χωρίς κανένα
προστατευτικό μέτρο, με μπίρες στο χέρι εκφρά-

ζουν τη δυσαρέσκειά τους. Για τον αποκλεισμό
που υφίστανται ή τον φόβο που νιώθουν. Όχι
επειδή η κυβέρνηση δεν έκανε αρκετές προσλή-
ψεις στο ΕΣΥ ή επειδή επικρατεί το αδιαχώρητο
στις ΜΕΘ. Επειδή είναι αμέριμνοι - η νιότη δεν
φοβάται τον ιό. Ή θυμωμένοι - έξι μήνες αποκομ-
μένοι από τη ζωή είναι πάρα πολλοί.

Σε αυτήν τη δεξαμενή των νεο-αγανακτισμέ-
νων απλώνει τα δίχτυα του ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως, μια
φορά και έναν καιρό, τα άπλωνε στην πλατεία
Συντάγματος, όπου «η χούντα δεν είχε τελειώσει
το ’73». Αλλά τότε μπορούσε να τάξει πως με έναν
νόμο και ένα άρθρο θα καταργούσε τα μνημόνια.
Σήμερα τι μπορεί να υποσχεθεί; Ότι θα εξαπολύ-
σει τον Πολάκη κατά του κορονοϊού για να του
δείξει πόσα απίδια πιάνει ο σάκος; Στην αναμέ-
τρησή της με την πραγματικότητα χάνει η αντιπο-
λιτευτική τακτική της Κουμουνδούρου. Και αυτός

είναι ο λόγος που μαζεύει ψίχουλα από την κυ-
βερνητική φθορά. Ακόμη και αν πλασάρει, καβά-
λα σε ένα μηχανάκι, τη θεωρία ότι επί Μητσοτάκη
η Ελλάδα έγινε Κολομβία ή ότι το νομοσχέδιο για
τα εργασιακά είναι επιστροφή στον Μεσαίωνα.
Απέναντι σε αυτού του τύπου την αντιπολίτευση,
κυρίως, όμως, για να απαντήσει στις προκλήσεις
της επόμενης μέρας, η κυβέρνηση αναζητά ένα
νέο αφήγημα. 

Σίγουρα η χώρα δεν πρόκειται να βρεθεί στην
ίδια θέση που βρισκόταν προτού ξεσπάσει η παν-
δημία. Ασφαλώς οι όροι στην εργασία, στην υγεία
και στην εκπαίδευση θα έχουν αλλάξει. (Άλλαξαν
ήδη.) Και ασφαλέστερα, δίπλα από το Ταμείο
Ανάκαμψης θα ανοίξει το ταμείο επιστροφής των
δανεικών. Πρόκειται για τους βασικούς παράγον-
τες τους οποίους μαζί με την εξέλιξη της τεχνο-
λογίας πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του ο νέος οδικός
χάρτης, ο οποίος θα πείσει για τον ρεαλισμό του
μόνο αν περιλαμβάνει χρονοδιαγράμματα και με-
τρήσιμους στόχους. Και εφόσον υπηρετηθεί από
πολιτικό προσωπικό τύπου Πιερρακάκη και όχι
παρωχημένου πρωταγωνιστή τηλεοπτικών πα-
ραθύρων. Το νέο αφήγημα δεν μπορεί παρά να
απαντά στις ανάγκες του πολίτη για ασφάλεια και
ποιότητα ζωής. Περισσότερο, όμως, οφείλει να
απαντά στις προσδοκίες των θυμωμένων (και
αμέριμνων) νέων της πλατείας Βαρνάβα.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Η κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει 
ένα νέο αφήγημα. Τον οδικό χάρτη 
για τη μετά τον κορονοϊό εποχή, 
που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των πολιτών, ιδίως των νέων, 
για εργασία, εκπαίδευση και υγεία...

Θυμωμένοι στην πλατεία Βαρνάβα

Μ
άλλον κάποιοι τα έχουν εντελώς χα-
μένα. Διότι ειλικρινά δεν μπορώ να
καταλάβω όλους αυτούς τους φωνα-

σκούντες και, μάλιστα, από τον… προοδευτι-
κό χώρο, οι οποίοι διαφωνούν με το δικαίωμα
των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν
στις εθνικές εκλογές. Δηλαδή, όλοι αυτοί που
φωνάζουν -και εν μέρει δικαίως- να ψηφί-
ζουν οι μετανάστες που βρέθηκαν στη χώρα
μας και ζουν σε αυτή ζητούν να μην έχουν το
δικαίωμα να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτε-
ρικού, γιατί είναι δεξιοί, άντε το πολύ ΠΑΣΟΚ!

Έχει λογική αυτό; Θα μου πείτε τώρα «έχουν
λογική τα άλλα που ισχυρίζονται;», αλλά ας εί-
ναι. Να δούμε, λοιπόν, τα επιχειρήματά τους.
Το πρώτο είναι και το πιο… χαριτωμένο. Ισχυ-
ρίζονται ότι η Ν.Δ. χάνει στο εσωτερικό, για
αυτό και παίζει παιχνίδια με τους Έλληνες του
εξωτερικού.

Πρώτον, δεν καταγράφεται πουθενά ότι η
Νέα Δημοκρατία χάνει στις εκλογές, τουλάχι-
στον με βάση τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι
στη φαντασία του ΣΥΡΙΖΑ και των εντύπων
που προβάλλουν αυτές τις απόψεις. Τα ίδια τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εξάλλου παραδέχονται

δημοσίως ότι, αν και η κυβέρνηση έχει φθο-
ρά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την εισπράττει. Ακόμα και
στη δημοσκόπηση που δημοσίευσε έντυπο
που στηρίζει την Κουμουνδούρου, η διαφορά
είναι 9% υπέρ της Ν.Δ., ενώ το 78% στην ίδια
δημοσκόπηση δεν είναι ικανοποιημένο από
τον ΣΥΡΙΖΑ!  Δεύτερον, πού ξέρει η Κουμουν-
δούρου ότι οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερι-
κό θα ψηφίσουν μόνο Ν.Δ.; Τους έχουν ήδη
κατατάξει με βάση τις ιδεοληψίες τους ή
έχουν κάποια στοιχεία που δεν τα γνωρίζου-
με; Οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό -δεύ-
τερης, τρίτης ή τέταρτης γενιάς- δεν μπορούν

να πειστούν από τα επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ; 
Αν δεν υπάρχουν, όπως φαίνεται, οι αντι-

δράσεις της Κουμουνδούρου στην πρόταση
της δικής τους βουλευτίνας Θεοδώρας Τζά-
κρη και στην πρωτοβουλία του κ. Βορίδη να
νομοθετήσει, τότε καλό θα είναι να ψαχτούν οι
ίδιοι και όχι οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερι-
κό. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. 

Θέλουν ή όχι στην Κουμουνδούρου να ψη-
φίζουν οι Έλληνες που είναι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους, άσχετα με το
πού ζουν; Θέλουν ή όχι να έχουν δεσμούς με
τη μητέρα πατρίδα; Θέλουν ή όχι να έχουν τα
ίδια δικαιώματα που έχουν οι πολίτες μιας
οποιασδήποτε δημοκρατικής χώρας, άσχετα
με το πού ζουν; Τι φοβούνται τελικά τόσο πολύ
και βγάζουν καντήλες, ακούγοντας ότι δεν θα
υπάρχουν κόφτες στην ψήφο των αποδήμων;
Γιατί να μην μπορούν να ψηφίζουν ακόμα και
με επιστολική ψήφο; 

Διότι οι γελοιότητες περί αλλοίωσης της
ψήφου, επειδή θα ψηφίσουν οι Έλληνες από-
δημοι, ούτε προοδευτικές είναι ούτε δημο-
κρατικές. Ο Τραμπ ήταν κατά της επιστολικής
ψήφου, αν σας λέει αυτό κάτι…

Τι φοβάται ο ΣΥΡΙΖΑ με τους αποδήμους;

Θέλουν ή όχι στην 
Κουμουνδούρου να ψηφίζουν 
οι Έλληνες που είναι 
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς
καταλόγους, άσχετα 
με το πού ζουν;


