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H (μεγάλη) αλήθεια
του Νίκου Παπαθανάση

Το (απίθανο) επιχείρημα ότι τα έργα στο Ελληνικό καθυστερούν εμπνεύστηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να επιτεθούν στην κυβέρνηση. Ποια, όμως, είναι η αλήθεια; Την είπε
από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Παπαθανάσης: «Ίσως δεν το έχετε κατανοήσει, αλλά θα
πρέπει να το καταλάβετε τελικά. Το έργο του
Ελληνικού ξεκίνησε. Και ξέρετε πότε ξεκίνησε; Ξεκίνησε από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός επέλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη
και την κυβέρνησή του να κυβερνήσει αυτήν
τη χώρα. Από τότε ξεκίνησε το έργο του Ελληνικού». Για την ιστορία, να θυμίσουμε ότι ο
ανάδοχος, λίγες μέρες προτού αναλάβει τα ηνία της χώρας η Ν.Δ., είχε ουσιαστικά προαναγγείλει ότι αποχωρεί από το έργο, προσφεύγοντας στα
αρμόδια δικαστήρια…

Ποιος πρώην τραπεζίτης είναι έτοιμος να αγοράσει αλυσίδα σουπερμάρκετ; Η φήμη έχει αρχίσει να κάνει τον γύρο των δημοσιογραφικών
γραφείων και της οικονομικής πιάτσας. Μάλιστα, λένε ότι δεν θα κάνει μόνος του αυτό το άλμα, αλλά θα τον βοηθήσει και γνωστή κυρία με
μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Ιδρύουν κι άλλο κόμμα

Τουλάχιστον μέχρι να γίνουν εκλογές δεν θα πλήξουμε. Στα σκαριά είναι νέο κόμμα που έρχεται από
τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και θα φέρει τον
τίτλο «Πρώτα η Ελλάδα». Είναι, λένε, πολιτικός
σχηματισμός που δημιουργήθηκε από Έλληνες της
Ομογένειας, χωρίς προς το παρόν να ξέρουμε τα
ονόματα εκείνων που συμμετέχουν στην ιδρυτική
διακήρυξη. Προς το παρόν, το νέο κόμμα βρίσκεται
στο στάδιο της συλλογής υπογραφών. Η διακήρυξη
του κόμματος ίσως δοθεί στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες. Ίσως δεν είναι σίγουροι ακόμα…
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Κάποιος να ακούσει
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πως σας έχω ξαναγράψει, παρά την
όποια δυσφορία του κόσμου λόγω της
καραντίνας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κεφαλαιοποιεί τίποτα σε δημοσκοπικό επίπεδο. Και
όχι μόνο αυτό, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης
εξακολουθεί να είναι μπροστά στην καταλληλόλητα με συντριπτικά ποσοστά. Τα στοιχεία της νέας πανελλαδικής δημοσκόπησης
που διενήργησε η Interview (από 17 έως 22
Μαρτίου 2021) για τη Βεργίνα Τηλεόραση είναι αποκαλυπτικά, μια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ποσοστό 51% και ο Αλέξης Τσίπρας 24%. Για την ακρίβεια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
πείθει κανέναν και ένα τεράστιο ποσοστό
των πολιτών πιστεύει ότι, αν ήταν κυβέρνηση
ο ΣΥΡΙΖΑ, θα τα είχε κάνει χειρότερα στη
διαχείριση της πανδημίας. Το 53% των πολιτών εκτιμά ότι τα πράγματα θα ήταν χειρότερα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην εξουσία. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Το θρίλερ με την ΕΤΑΔ
και τον όμιλο ξενοδοχείων
Σε περιπέτεια χωρίς τέλος εξακολουθεί να εξελίσσεται για τον Όμιλο Mαντωνανάκη η υπόθεση της
πολυετούς κόντρας του με την ETAΔ, με φόντο τις
αγωγές των 626 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις από
το Δημόσιο αλλά και τα δάνεια των 350 εκατ. που
έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες. Στην προσπάθεια διευθέτησης της διαφοράς υπολογίζεται ότι θα
παιχτεί και το χαρτί των εξωδικαστικών διαδικασιών. Σημαντικό ρόλο θα παίξει, όπως μαθαίνουμε,
ο Γρηγόρης Δημητριάδης, διευθύνων σύμβουλος
της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), του νέου Υπερταμείου.

«Γυμνή» από ειδικούς επιστήμονες αναμένει την έναρξη των πλειστηριασμών η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κινδυνεύοντας να αφήσει ουσιαστικά
απροστάτευτους χιλιάδες δανειολήπτες την
κρίσιμη ώρα, με τον επικεφαλής της Λευτέρη
Ζαγορίτη να απευθύνει δραματική έκκληση
στα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να συνδράμουν στην ενίσχυσή της. Κι ενώ οι αναφορές προς την Αρχή αυξάνονται ραγδαία χρόνο με τον χρόνο,
καθώς ακόμα και το 2020, χρονιά κατά την
οποία μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων
παρέμεινε κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή δέχτηκε 13.689 αναφορές, όχι μόνο δεν είναι καλυμμένες όλες οι οργανικές θέσεις, αλλά
εξακολουθούν να αποχωρούν από την Αρχή
και ειδικοί επιστήμονες με κατά παρέκκλιση
αποσπάσεις. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα
πράγματα…

Είδες η ΔΕΗ;
Μια χαρά εξασφάλισαν εν μέσω πανδημίας
οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ τη νέα τους Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Εδώ κολλάει το
«μην το πεις ούτε του παπά». Την ώρα που η
ανεργία καλπάζει και η μισή Ελλάδα ζει με
επιδόματα, η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ κατάφερε να περάσει ΣΣΕ, η οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της
επιχείρησης ηλεκτρισμού. Δεν το κρίνω αρνητικά… Το αντίθετο. Είναι μια θετική εξέλιξη, που μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι κλάδοι προς αυτή την κατεύθυνση.

