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Κομματική
εμπάθεια
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Στον ΣΥΡΙΖΑ
πρέπει να βρουν
νέο αφήγημα

ΣΕΛ. 42

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 MAΡΤΙΟΥ 2021

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200.000 emails

ΔΙΟΝYΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔAΚΗΣ
Βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών της Ν.Δ.

ΒΛEΠΩ (ΠΛEOΝ)
ΤΗ ΖΩH ΠΟΛY
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚA!

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΕΛ. 16-17

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Τι συζήτησε ο πρωθυπουργός με τον Αμερικανό πρόεδρο

ΔΕΝ ΕIΜΑΣΤΕ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΜΠΑΧΑΛAΚΗΔΕΣ

ΤΑ
30
ΛΕΠΤΑ
Μπάιντεν - Μητσοτάκη

Βουλευτής Β’ Δυτικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΕΛ. 8

ΕΥΑΓΓΕΛIΑ ΛΙΑΚΟYΛΗ

Βουλευτής Ν. Λάρισας του ΚΙΝ.ΑΛ.

«ΣΚΙEΣ» ΣΤΗ ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜIΑΣ
ΣΕΛ. 9
Γράφουν

ΦIΛ. ΦOΡΤΩΜΑΣ
Η Ελλάδα προχωράει
μπροστά στον τομέα
των επενδύσεων
ΣΕΛ. 13

ΕΒ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Μια κλοπή
χωρίς τιμωρία
ΣΕΛ. 13

Πώς «κλείδωσε» το ταξίδι στην Ουάσιγκτον

ΣΕΛ. 2, 19

ΓΙAΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤAΚΗΣ
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Δίνουμε κίνητρα
για την ενίσχυση
της σημαίας μας
ΣΕΛ. 14-15

Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ
ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΕΛ.28

ΠΩΣ ΘΑ ΓIΝΟΝΤΑΙ
ΤΑ SELF TESTS ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΣΕΛ. 4, 21

ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΜΝΗΜΕΙΟ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΙΛΟΤΟ ΜΑΧΗΤΙΚΟΥ
ΣΕΛ. 18

P

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

K

2

ΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Editorial

OLITICAL

Να μη χαθεί η ευκαιρία

Η

Ελλάδα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν
μια ιστορική ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Θες γιατί τα έχει κάνει τόσο χάλια ο Ταγίπ
Ερντογάν στις σχέσεις του με τις ΗΠΑ, θες γιατί ο Τζο
Μπάιντεν είναι φιλέλληνας, μπορούμε αυτήν την περίοδο να κερδίσουμε όσα δεν είχαμε καταφέρει όλα
αυτά τα χρόνια.
Χωρίς να λησμονούμε ποτέ ότι η κάθε χώρα κινείται πρώτα με γνώμονα τα δικά της συμφέροντα, εκτιμούμε ότι ύστερα από χρόνια τα συμφέροντα ΗΠΑ Ελλάδας έχουν κοινή πορεία.
Ο «σουλτάνος», με τη συμπεριφορά του, το νεοοθωμανικό όνειρό του, αλλά κυρίως με τα παιχνίδια
του με Ρωσία και Κίνα έχει εξοργίσει την πάλαι ποτέ
μεγάλη του φίλη χώρα. Εάν σε αυτό προσθέσουμε
και ότι πλέον έχει εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο ο συνομιλητής του Ντόναλντ Τραμπ, τότε τα πράγματα

μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι δεν είναι καλά
για την Τουρκία, εάν δεν αλλάξει… τροπάριο. Και σε
ό,τι αφορά τα του οίκου μας, εάν δεν σταματήσει τις
προκλήσεις σε βάρος της χώρας μας και της Κύπρου.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το μήνυμα αυτό θα
φτάσει στον Ταγίπ Ερντογάν, όταν αποφασίσει ο Αμερικανός πρόεδρος να επικοινωνήσει μαζί του. Τα όσα
ειπώθηκαν στην τριαντάλεπτη συνομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τζο Μπάιντεν -και είμαστε σε
θέση να γνωρίζουμε- μπορούν να μας κάνουν να αισθανόμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για τα εθνικά
μας θέματα.
Το αν αυτή η αισιοδοξία θα επιβεβαιωθεί εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες, με κυριότερο όλων την
αξιοπιστία μας. Να αισθανθούν οι Αμερικανοί ότι
μπορούν στο πρόσωπο της Ελλάδας να βρουν έναν
αξιόπιστο συνομιλητή στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η άσκηση δεν είναι εύκολη, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία. Η στρατηγική μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη και χωρίς πισωγυρίσματα, που τα έχουμε πληρώσει κατά καιρούς
ακριβά.
Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ είναι θέμα χρόνου. Γι’ αυτό και πρέπει άπαντες στο διπλωματικό γραφείο του πρωθυπουργού αλλά και στο ΥΠ.ΕΞ.
να δουλέψουν και να ετοιμάσουν τους «φακέλους»
των θεμάτων.
Οι καιροί είναι δύσκολοι. Οι ισορροπίες αλλάζουν
και ο Μπάιντεν ανοίγει μέτωπα με χώρες όπως η Κίνα
και η Ρωσία (ακόμη και η Βόρεια Κορέα) που ο Τραμπ
δεν τολμούσε. Δεν πρέπει να βρεθούμε στη γωνία,
στέλνοντας «θολό» μήνυμα.
Γι’ αυτό και γράφουμε ότι δεν πρέπει να χαθεί αυτή
η ευκαιρία. Διότι ενδέχεται να μην υπάρξει άλλη…

«P»

Την Κυριακή 28 Μαρτίου οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μια ώρα μπροστά,
φέρνοντάς μας πιο κοντά στο καλοκαίρι. Στις 3.00, λοιπόν, τα ξημερώματα οι δείκτες θα πρέπει
να δείξουν 4.00. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή γίνεται αυτόματα σε κινητά και υπολογιστές.
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«Κλειδί» τα self-tests για σχολεία
αλλά και για λιανεμπόριο

Τ

α self-test, τα οποία θα ξεκινήσουν να διατίθενται τις
επόμενες ημέρες, θα είναι,
τελικά, το «κλειδί» για την
επανέναρξη δραστηριοτήτων τις επόμενες ημέρες, όπως φάνηκε από τις
χθεσινές κυβερνητικές ανακοινώσεις,
μετά τη συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων. Και μπορεί το lockdown να πήρε
νέα παράταση, έως τις 5 Απριλίου,
όμως τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης τόσο στα νούμερα της επιδημίας
όσο και στους δείκτες των εισαγωγών
στα νοσοκομεία επιτρέπουν κάποιες
σκέψεις για χαλάρωση δραστηριοτήτων το επόμενο διάστημα.
Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

Ειδικότερα, όπως τόνισε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης
Κοντοζαμάνης, τα τεστ στοχεύουν κυρίως στην εύρεση των ασυμπτωματικών.
Παράλληλα, το τεστ θα λειτουργεί
συμπληρωματικά και με όλες τις υπόλοιπες δράσεις, όπως ο καθημερινός, τυχαιοποιημένος και στοχευμένος έλεγχος. Τα τεστ πληρούν όλες τις προδιαγραφές και είναι ρινικά ή λήψης σιέλου.
Η διάθεσή τους θα ξεκινήσει στις αρχές Απριλίου από τα φαρμακεία. Θα είναι διαθέσιμο ένα τεστ την εβδομάδα
για διάστημα δύο μηνών, για όλους τους
πολίτες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες
της «Political», αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός που έχει προκηρύξει η Πολιτική Προστασία για την
προμήθεια των πρώτων 10 εκατ. selftests, προκειμένου να είναι έτοιμη η
πρώτη παρτίδα στις αρχές Απριλίου,
ώστε να διατεθεί μέσω των φαρμακείων.
Για να αποφευχθεί ο συνωστισμός,
εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί
προτεραιότητα στους πολίτες έως 67
ετών τις πρώτες ημέρες. Περισσότερες
λεπτομέρειες για τη διάθεση των τεστ
θα δοθούν τις επόμενες ημέρες.

Αν είναι θετικό το πρώτο τεστ, θα γίνεται δεύτερο, rapid, σε δημόσιες δομές Υγείας, για να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα. Για τα σχολεία θα νομοθετηθεί
η υποχρεωτική διενέργειά τους για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Υποχρεωτικό θα είναι επίσης το τεστ για τους εργαζομένους σε ναυτιλία, εστίαση και
τουρισμό, αλλά και στο λιανεμπόριο, με
τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων να
πρέπει να δηλώνουν τα τεστ.

Το σχέδιο για άρση περιορισμών
Με εργαλείο τα self-tests, λοιπόν, η
κυβέρνηση θέλει το επόμενο διάστημα
να επαναλειτουργήσουν δραστηριότητες. Χθες, σύμφωνα με πληροφορίες,
«στο τραπέζι» της επιτροπής των λοιμωξιολόγων βρέθηκε το άνοιγμα των
σχολείων και κυρίως των Γυμνασίων
και των Λυκείων, σε όλη τη χώρα, άρα
και σε «κόκκινες» και σε «βαθιά κόκκι-

νες» περιοχές. Στη συνεδρίαση, μάλιστα, κατατέθηκε πρόταση του υπουργείου Παιδείας διά της Νίκης Κεραμέως, για επαναλειτουργία Γυμνασίων και
Λυκείων με self-tests σε μαθητές και
καθηγητές κάθε Δευτέρα πρωί, την
οποία και συζήτησαν, έστω σε αρχικό
βαθμό, οι ειδικοί. Πιο αναλυτική συζήτηση θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα,
μιας και το υπουργείο Παιδείας θα ήθελε να επαναλειτουργήσει η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στις 5 Απριλίου.
Την ίδια ώρα, όμως, στο τραπέζι είναι
και η επανέναρξη του λιανεμπορίου, με
κυβερνητικά στελέχη να εκτιμούν ότι
αυτό μπορεί να γίνει είτε στις 5 είτε στις
12 Απριλίου, ανάλογα με τις ευρύτερες
εξελίξεις. Μάλιστα, αρμόδιο στέλεχος
υπογραμμίζει ότι δεν μπορούν να επαναλειτουργήσουν όλες οι δραστηριότητες μαζί. Υπό αυτό το πρίσμα, την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει και ένας σχε-

διασμός για την προτεραιοποίηση επί
τάπητος. Παράλληλα, την ερχόμενη
εβδομάδα θα εξεταστεί και η απελευθέρωση των διαδημοτικών μετακινήσεων, ίσως αρχής γενομένης από τις 5
Απριλίου. Προς το παρόν δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις, καθώς δεν μπορεί να
υπάρξει πρόβλεψη της επιδημιολογικής εικόνας για διάστημα μεγαλύτερο
της μίας εβδομάδας.

Το υπουργείο Παιδείας
θα ήθελε να επαναλειτουργήσει
η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
στις 5 Απριλίου
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Πώς θα προστατευτεί η μυστικότητα της ψήφου στην Προανακριτική για Παππά
Διαδικαστικό «πάτημα» αναζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου… να δραπετεύσει πολιτικά από την ψηφοφορία της
προσεχούς Τρίτης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής εναντίον του Νίκου Παππά για τις τηλεοπτικές άδειες.
Η αξιωματική αντιπολίτευση ήδη «καλλιεργεί» τη ρητορική τής δήθεν μη μυστικότητας της ψήφου των βουλευτών,
διότι όσοι (λόγω πανδημίας) δεν βρίσκονται στην Ολομέλεια θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν επιστολικά.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, η
μυστικότητα της ψήφου είναι πλήρως διασφαλισμένη. Και
αυτό διότι είναι τέτοια η διαδικασία, που θεωρείται αδύνατο οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες να διαπιστώσουν τι ψήφισε κάθε βουλευτής.
Συν τοις άλλοις, υπάρχει η δυνατότητα να αποσταλεί
απευθείας ο φάκελος με το ψηφοδέλτιο στην ειδική Γραμ-

ματεία της Βουλής και όχι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα
στην οποία ανήκει, γεγονός το οποίο επί της ουσίας αναιρεί το επιχείρημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ακόμα, πάντως, και αν η επιλογή του βουλευτή είναι το
ψηφοδέλτιο να «περάσει» από την Κοινοβουλευτική του
Ομάδα, το προεδρείο της Βουλής έχει φροντίσει ώστε να
υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.
Συγκεκριμένα, κάθε βουλευτής θα πάρει μαζί με το ψηφοδέλτιό του έναν φάκελο, ο οποίος μαζί με την επιστολή
του (όπου αναγράφεται το όνομά του, προκειμένου οι ψηφολέκτες να γνωρίζουν ότι ψήφισε) θα τοποθετηθεί σε
έναν μεγαλύτερο φάκελο (μεγέθους Α4). Αφού τον παραδώσει στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα ή στην ειδική
Γραμματεία της Βουλής, οι ψηφολέκτες στη συνέχεια θα
ανοίξουν τον δεύτερο φάκελο, για να πάρουν το ψηφοδέλ-

τιο που είναι τοποθετημένο στον μικρότερο φάκελο, το
οποίο θα τοποθετήσουν στην κάλπη για να γίνει αργότερα
η καταμέτρηση.
Με άλλα λόγια, το ψηφοδέλτιο θα περικλείεται σε δύο
φακέλους. «Με αυτήν τη διαδικασία δεν προκύπτει κανένα
ζήτημα», υπογραμμίζουν αρμόδιες κοινοβουλευτικές πηγές, εξηγώντας ότι ακολουθείται προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός ακόμα και στην είσοδο της Ολομέλειας.
Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι αρκετοί βουλευτές θεωρούν ότι η ενδεδειγμένη διαδικασία θα ήταν να ψηφίσουν ανά ομάδες των 20 ή των 30 βουλευτών (όπως έχει
συμβεί στο παρελθόν), για να μην υπάρχει έστω η υπόνοια
ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε μεθόδευση.
Αλέξανδρος Διαμάντης

Στέλνει τον ΣΥΡΙΖΑ για (self) test

Σ

φοδρή σύγκρουση ξέσπασε
ανάμεσα στην κυβέρνηση και
την αντιπολίτευση, με αφορμή
την προμήθεια από την Πολιτεία
των self-tests, τα οποία θα διατεθούν δωρεάν στους πολίτες.
Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

Η κυβέρνηση, διά της Αριστοτελίας Πελώνη, σήκωσε το γάντι, κατηγορώντας την
Κουμουνδούρου ότι διαστρεβλώνει, παραμορφώνει και κατασκευάζει ειδήσεις
και μάλιστα κάλεσε τον Αλ. Τσίπρα να
απαντήσει εάν συμφωνεί η χώρα να προμηθευτεί τα εν λόγω tests. Σύμφωνα με
την ίδια, οι προδιαγραφές πληρούν τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ανταποκρίνονται
στις άμεσες υγειονομικές ανάγκες της
χώρας, ενώ παράλληλα «δεν ευνοούν καμία εταιρεία ούτε βεβαίως τη Siemens,
που δεν προκύπτει αν πληροί καν τις προδιαγραφές οι οποίες έχουν τεθεί».
Φυσικά, η κυρία Πελώνη υπογραμμίζει
ότι η επιτροπή των ειδικών εισηγήθηκε την
αγορά των tests: «Σεβόμενοι τη μεγάλη
γιορτή του Ελληνισμού, δεν απαντήσαμε
χθες. Αλλά, δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη
Τσίπρα δεν αλλάζει. Διαστρεβλώνει, παραμορφώνει και κατασκευάζει “ειδήσεις”,
πέφτοντας όλο και πιο χαμηλά. Λέει ψέματα για τον πρωθυπουργό και για τα τεστ οικιακής χρήσης που θα προστεθούν στη
στρατηγική για τα τεστ με κρατική δαπάνη,
ενώ αποκαλεί την επιστημονική Επιτροπή

του υπουργείου Υγείας που εισηγήθηκε τα
μαζικά τεστ και τις προδιαγραφές “πελάτες” της Siemens. Δείχνει έτσι την “εμπιστοσύνη” με την οποία περιβάλλει την επιστήμη από την πρώτη στιγμή».
Εξαπολύοντας, δε, αιχμές για τη στάση
του ΣΥΡΙΖΑ, αναρωτιέται αν αφενός συμφωνεί να προμηθευτεί η χώρα άμεσα οικιακά τεστ, πρώτη απ’ όλη την Ευρώπη
και πριν η προμήθειά τους να καταστεί
εξαιρετικά δύσκολη λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού και αφετέρου αν συμφωνεί να ανοίξουν δραστηριότητες με τη
χρήση των νέων εργαλείων που παρέχει η
επιστήμη.
Κλείνοντας, η κυβερνητική εκπρόσω-

πος υπενθυμίζει ότι υπάρχει διαγωνισμός
με ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, με
διαφάνεια και συγκεκριμένες προδιαγραφές. «Ας κάνει λίγη υπομονή ο ΣΥΡΙΖΑ και
ας περιμένει το αποτέλεσμα», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά η κυρία Πελώνη.
Για «δωράκι» μιλάει, από την πλευρά
της, η αξιωματική αντιπολίτευση. Μάλιστα, κατήγγειλε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκμεταλλεύεται την πανδημία για
να κάνει «δωράκια» δεκάδων εκατομμυρίων, «αυτήν τη φορά στην αγαπημένη του
Siemens, επιμένοντας στην ανάγκη να
συνταγογραφούνται μαζικά μοριακά
τεστ», όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση. Μεταξύ άλλων, η Κουμουνδούρου

αφήνει να εννοηθεί ότι τα self-tests έχουν
σημαντικά μειωμένη αξιοπιστία σε σχέση
με τα μοριακά και ρωτά σκωπτικά γιατί η
κυβέρνηση αγνοεί ότι η αγορά γίνεται
άρον - άρον και δεν υπάρχει καμία απολύτως οργάνωση για τη διανομή τους, ενώ οι
φαρμακοποιοί δηλώνουν πλήρη άγνοια.
Την ίδια ώρα, το Κίνημα Αλλαγής χαρακτηρίζει «πρόκληση» τον διαγωνισμό για
την προμήθεια των 10 εκατομμυρίων selftests και κάνει λόγο για μια προθεσμία
«αδικαιολόγητα ασφυκτική και προφανώς προσχηματική, όταν όλο το project
των self-tests είναι ακόμη στον αέρα».
«Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά στη σκιά
της πανδημίας στήνονται διαγωνισμοί για
να εξυπηρετηθούν σκοπιμότητες και συμφέροντα», προσθέτουν χαρακτηριστικά
από τη Χαριλάου Τρικούπη.

H κυβερνητική εκπρόσωπος
υπενθυμίζει ότι υπάρχει διαγωνισμός
με ανοικτή πρόσκληση
ενδιαφέροντος, με διαφάνεια
και συγκεκριμένες προδιαγραφές
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εν λέμε ότι είναι όλα τέλεια
στις αστικές συγκοινωνίες,
γιατί δεν είναι. Το αναγνωρίζουμε. Έχουμε επίγνωση
της κατάστασης. Κάθε μέρα από πάνω είμαστε
και κάνουμε διαχείριση κρίσης. Δεν δέχομαι με
τίποτα, όμως, και την κακόπιστη κριτική, ότι δήθεν δεν έχει γίνει τίποτα. Ιδίως, μάλιστα, απ’
όσους, όταν ήταν κυβέρνηση, επί 4,5 χρόνια
δεν πήραν ούτε ένα λεωφορείο, δεν έκαναν ούτε μία πρόσληψη», σημειώνει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι έχει αλλάξει στα μέσα
μαζικής μεταφοράς

Οι τελευταίες εξελίξεις
με το Ελεγκτικό Συνέδριο
• Την Τρίτη 23 Μαρτίου το Ελεγκτικό Συνέδριο ανακάλεσε την πράξη του έκτου
κλιμακίου του, που είχε προσωρινά παγώσει τον διαγωνισμό για τα 300 λεωφορεία
με leasing. Αποφάνθηκε, δηλαδή, οριστικά ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με
τις συμβάσεις και μπορεί να προχωρήσει
η υπογραφή τους.
• Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο Απριλίου θα αρχίσουν να προστίθενται άλλα 300 λεωφορεία στον στόλο
του ΟΣΥ. Πρώτα θα πρέπει να προχωρήσουν η υπογραφή των συμβάσεων και οι
διαδικασίες για τη μετατροπή των παραθύρων και τις πινακίδες των οχημάτων.
• Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ήταν έτοιμο για τη
διαδικασία του leasing από τον Νοέμβριο,
καθώς και ότι όλες οι συμβάσεις περνούν
από το Ελεγκτικό Συνέδριο για λόγους
διαφάνειας. Ως γνωστόν, η διαδικασία είχε παγώσει προσωρινά εξαιτίας μιας παρανόησης για τα παράθυρα των λεωφορείων. Ξεκαθαρίζεται ότι το Δημόσιο δεν
θα παραλάβει κανένα όχημα χωρίς ανοιγοκλειόμενα παράθυρα.

Η εικόνα στα ΜΜΜ σε αριθμούς
• Παραλάβαμε 850 λεωφορεία στον
δρόμο και σήμερα έχουμε μέχρι και 1300.
Αύξηση 53%.
• Σήμερα έχουμε 3.000 περισσότερα
δρομολόγια λεωφορείων την ημέρα.
• Ενισχύσαμε τον στόλο ήδη με 200 λεωφορεία μέσω της σύμπραξης με τα
ΚΤΕΛ.
• Έρχονται και άλλα 300 λεωφορεία με
leasing, τα οποία θα ενισχύσουν 16 συγκεκριμένες γραμμές, όπου παρουσιάζονται προβλήματα, όπως, π.χ., το 040.
• Στη Θεσσαλονίκη: Παραλάβαμε 235
λεωφορεία στον δρόμο και σήμερα είμαστε στα 454. Σχεδόν τα διπλασιάσαμε.

Η αλήθεια για τις επισκευές
• Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι για κάποιον
ακατανόητο λόγο η κυβέρνηση θα μπορούσε να ανατάξει περισσότερα οχήματα

και δεν το κάνει. Η αλήθεια είναι πως τα
λεωφορεία της Αθήνας είναι κατά μέσο
όρο ηλικίας 18 και 19 ετών. Όσα ήταν δυνατόν να επισκευαστούν, έχουν βγει στον
δρόμο. Χωρίς εκπτώσεις στην ασφάλεια
των επιβατών.
• Επί κυβέρνησης Ν.Δ. αυξήθηκαν μάλιστα οι δαπάνες συντήρησης κατά 200%
σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019.
• Αντίθετα, επί ΣΥΡΙΖΑ οι αγορές ανταλλακτικών για τον στόλο της ΟΣΥ είχαν μειωθεί σημαντικά (κατά 26,63%), σε σχέση
με τον αρχικό προϋπολογισμό.

αφορά σε διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 372 εκατ. ευρώ (με
ΦΠΑ) για την προμήθεια:
• 200 αστικών λεωφορείων 12m υβριδικής τεχνολογίας EURO VI,
• 200 αστικών λεωφορείων 12m συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO VI,
• 100 αρθρωτών αστικών λεωφορείων
18m συμπιεσμένου φυσικού αερίου
(CNG) EURO VΙ και
• 300 αστικών ηλεκτρικών λεωφορείων
12m και των παρελκόμενων αυτών (φορτιστών βραδείας φόρτισης).

Η αγορά νέων λεωφορείων
• Ύστερα από 13 χρόνια, προχωράμε
στην προμήθεια νέων, σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον λεωφορείων
(σημαντικό μέρος των οποίων θα είναι
ηλεκτροκίνητα) για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε δύο φάσεις.
Ξεκίνησε ήδη η ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για την πρώτη φάση ενίσχυσης
του στόλου με 800 λεωφορεία. Θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση, εντός του
έτους, για την προμήθεια άλλων 500 λεωφορείων.
H διαβούλευση για την πρώτη φάση

Η κατάσταση σε Μετρό - ΗΣΑΠ - Τραμ
• Στη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) οι χρονοαποστάσεις έχουν μειωθεί από τα 8 με 9 λεπτά τον
Ιούλιο του 2019 στα 6 με 6,5 λεπτά (βελτίωση κατά 2,5 με 3 λεπτά).
• Στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό οι χρονοαποστάσεις μειώθηκαν από τα 6 με 7
λεπτά (Ιούλιος 2019) στα 4 με 4,5 λεπτά
(βελτίωση κατά 2,5 με 3 λεπτά).
• Επισκευάστηκαν έξι συρμοί και έτσι
πλέον είναι σε κυκλοφορία 38, δηλαδή
αύξηση 19% σε σχέση με τον Ιούλιο του
2019.

• Επαναλειτούργησε η γραμμή ΤΡΑΜ
μέχρι το Σύνταγμα, ενώ αποκαταστάθηκε
και η λειτουργία μέχρι το Φάληρο, μετά
την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης στην περιοχή.
• Παρελήφθησαν 25 νέοι, σύγχρονοι
συρμοί τραμ, με τους οποίους θα αναβαθμιστεί το υφιστάμενο δίκτυο.

Πρόσληψη προσωπικού
• Σημειώνεται ότι επί 11 χρόνια δεν έχει
γίνει ούτε μία πρόσληψη στο μετρό και επί
13 χρόνια δεν έχει γίνει ούτε μία πρόσληψη στα λεωφορεία.
• Προχώρησε η πρόσληψη 609 οδηγών
και τεχνιτών σε ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ.
• Από τη συμφωνία με τα ΚΤΕΛ προστέθηκαν και άλλοι 550 νέοι οδηγοί.

Καραμανλής:
«Μιλούν αυτοί που
επί 4,5 χρόνια
δεν έκαναν τίποτε»

P
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«Δεν είμαστε με τους μπαχαλάκηδες»

Ο

ένα προνομιακό πεδίο κριτικής
για την κυβέρνηση απέναντι στον
ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά, τι συμβαίνει;
«Κλείνετε το μάτι» σε αυτές τις
ομάδες ή δεν έχετε βρει ακόμη
τις πειστικές απαντήσεις για να
σταματήσει αυτή η κριτική;
Η δράση τέτοιων ομάδων όχι μόνο
δεν μας είναι αδιάφορη, αλλά δρουν
προκαλώντας την καταστολή της
Αστυνομίας και έτσι ζημιώνουν μια
ειρηνική διαμαρτυρία και τη μαζικότητά της, γιατί ο κόσμος φοβάται. Συνεπώς, έχουμε περισσότερους λόγους από την κυβέρνηση να είμαστε
αντίθετοι στους «μπαχαλάκηδες».
Όμως, η κυβέρνηση επιδιώκει ακριβώς αυτό. Ορέγεται προβοκατόρικες
συμπεριφορές, γιατί, με πρόφαση
την καταστολή τέτοιων ομάδων, επιτίθεται επί δικαίους και αδίκους και
εξαπολύει ένα γενικευμένο κύμα
αστυνομικής αυθαιρεσίας. Όποιον
εναντιώνεται σε αυτήν την αντιδημοκρατική πρακτική η κυβέρνηση τον
κατηγορεί ως προστάτη των «μπαχαλάκηδων». Σε αυτό το άθλιο παιχνίδι
όντως χάνουμε.

Βουλευτής Β’ Δυτικής Αττικής

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Γιώργος Τσίπρας, βουλευτής
Β’ Δυτικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζει παραλογισμό την απόφαση για χαλάρωση των μέτρων στην παρούσα συγκυρία και υποστηρίζει πως αυτά «συμβαίνουν όταν το Α και το Ω γι’ αυτήν την
κυβέρνηση είναι το φαίνεσθαι». Θεωρεί ότι αυτήν τη στιγμή η επίταξη του
ιδιωτικού τομέα αποτελεί μονόδρομο
και εκφράζει την άποψη πως η «ψυχρή
υποδοχή» στο ρωσικό εμβόλιο έχει να
κάνει περισσότερο με γεωπολιτικούς
λόγους. Θεωρεί «αστεία» τα στοιχεία
που επικαλείται η κυβερνητική πλειοψηφία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ενώ αίσθηση προκαλεί
η οπτική του για τη σχέση «μπαχαλάκηδων» και ΣΥΡΙΖΑ.
Πώς εξηγείτε την απόφαση της κυβέρνησης να χαλαρώσει κάπως τα
μέτρα, την ώρα που ο αριθμός των
κρουσμάτων παραμένει υψηλός;
Η Ελλάδα εφάρμοσε το πιο σκληρό lockdown. Το επιβεβαιώνουν επιστημονικές
διεθνείς συγκρίσεις. Αυτό το lockdown
απέτυχε και το παραδέχονται μέλη της
Επιτροπής των Ειδικών που το είχε εισηγηθεί. Απέτυχε γιατί δεν ήταν στοχευμένο εκεί που έπρεπε. Αντίθετα, ήταν αυστηρό εκεί που δεν έπρεπε. Η χαλάρωση τώρα, τη
στιγμή που έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα,
μοιάζει πράγματι παράλογη, χωρίς να είναι, γιατί αποφεύγουν να αναγνωρίσουν ευθέως την αποτυχία του
lockdown. Αυτά συμβαίνουν όταν το Α και το Ω για αυτήν την κυβέρνηση είναι το φαίνεσθαι. Εξοργίζομαι
ως πολίτης να παρακολουθώ μια κυβέρνηση που αρνιόταν πεισματικά επί 12 μήνες να πολλαπλασιάσει τα
τεστ, τώρα που επιτέλους το κάνει, αντί να αναγνωρίσει το λάθος της, να επαίρεται ότι εφαρμόζει πρωτοποριακές μεθόδους…

Υπάρχουν ρεαλιστικές προτάσεις που θα εμποδίσουν την επέλαση της πανδημίας μέχρι
να ολοκληρωθεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα;
Και γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη από την κυβέρνηση;
Προτάσεις υπήρξαν από την άνοιξη του 2020 που δεν
εισακούστηκαν. Μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι
λοιμωξιολόγοι που έχουν κοινωνική ευθύνη δεν πρότειναν στην κυβέρνηση από τον περασμένο Μάιο ακόμη τις Πρωτοβάθμιες Μονάδες Υγείας και πόσες ΜΑΦ
και ΜΕΘ και πόσο προσωπικό θα χρειαζόμασταν εν
όψει ενδεχόμενου δεύτερου κύματος. Αυτά δεν έγιναν. Δεν μπορεί σε εποχή χωρίς καμιά πανδημία, εν
μέσω μνημονίου, ο ΣΥΡΙΖΑ να προσθέτει άλλες 160 σε
400 κλίνες ΜΕΘ και η κυβέρνηση Μητσοτάκη πριν από

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos10@gmail.com

την πανδημία να μην προσθέτει ούτε μία και σε έναν
ολόκληρο χρόνο πανδημίας να προσθέτει μόνο άλλες
τόσες και λίγες παραπάνω. Το ίδιο έγινε και με τα τεστ.
Ποια ήταν η απάντηση στην ερώτηση γιατί δεν γίνονται
μαζικότερα τεστ; Ότι «τα τεστ δεν αποτελούν πανάκεια». Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι απάντηση σε
πολίτες ευρωπαϊκού κράτους. Σήμερα πια, όχι στο και
πέντε, αλλά πολύ αργά, το μόνο που μπορούν ακόμη
να κάνουν είναι να επιτάξουν τον ιδιωτικό τομέα, τον
οποίο προστατεύουν προκλητικά. Αλήθεια, τι είδους
πόλεμος είναι αυτός; Πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουν συστηματικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται
αποτελεσματικά σε άλλες προηγμένες χώρες. Σε ό,τι
αφορά τα εμβόλια, έχω διατυπώσει εδώ και πολλούς
μήνες την άποψη ότι η ψυχρή υποδοχή άλλων εμβολίων, όπως το ρωσικό, σχετίζεται με γεωπολιτικούς
και όχι με ιατρικούς λόγους.
Όπως φαίνεται, το πεδίο των «μπαχαλάκηδων» και τα παρελκόμενα αυτού αποτελούν

Συμμερίζεστε την αισιοδοξία της
κυβέρνησης για την οικονομία
και ποιοι είναι οι φόβοι σας για την επόμενη
μέρα μετά την πανδημία;
Η χώρα περνά μια δεύτερη μεγάλη κρίση και απώλεια ΑΕΠ μετά το 2009-2014. Ανοίγονται μπροστά
μας δύο δρόμοι: Ο ένας είναι της κυβέρνησης Μητσοτάκη που αντιμετωπίζει την κρίση ως ευκαιρία
να αποτελειώσει το έργο της κυβέρνησης Σαμαρά,
κλείνοντας δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εφαρμόζοντας νέα μνημόνια. Ο άλλος
είναι ο δρόμος της γενναίας στήριξης της οικονομίας, ώστε να επανεκκινήσει, διαγράφοντας μεγάλο μέρος του ιδιωτικού χρέους εκεί όπου αυτό καθιστά βιώσιμη μια επιχείρηση και επιβάλλοντας μια
τραπεζική πολιτική η οποία στηρίζει την πραγματική οικονομία.
Από την επερχόμενη σύσταση της προανακριτικής επιτροπής θεωρείτε ότι μπορεί να
προκληθούν εσωκομματικοί κραδασμοί;
Όποιος πολίτης είχε παρακολουθήσει την τελική συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την προηγούμενη Προανακριτική για τον Παπαγγελόπουλο, θα είχε πειστεί ότι πρόκειται για εκδικητική, χωρίς στοιχεία και κανόνες, απόφαση της πλειοψηφίας. Στη νέα
Προανακριτική που ετοιμάζουν τα «στοιχεία» είναι
ακόμη πιο αστεία. Εσωκομματικό κραδασμό μπορεί
να προκαλέσει μόνο όποιος «ψάχνεται»…
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΕΥΑΓΓΕΛIΑ
ΛΙΑΚΟYΛΗ

Βουλευτής Ν. Λάρισας του ΚΙΝ.ΑΛ.

«Βλέπω σκιές»
στη διαχείριση
της πανδημίας

Η

βουλευτής Λάρισας του Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία
Λιακούλη «διακρίνει» σκιές
στους κυβερνητικούς χειρισμούς όσον αφορά στη διαχείριση της
πανδημίας, σημειώνοντας με νόημα πως
«η ανικανότητα και οι “σκιές” δεν είναι έννοιες αντιθετικές και αλληλοαποκλειόμενες». Θεωρεί ότι χρειάζεται «χειρουργική
ακρίβεια» για να μπορέσει να επανέλθει
σε κανονικότητα η οικονομία, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προστατεύεται η δημόσια
υγεία, αμφισβητώντας ευθέως ότι η κυβέρνηση έχει αυτές τις ικανότητες για να
λυθεί αυτή η δύσκολη εξίσωση. Ο κυβερνητικός μηχανισμός μπαίνει στο στόχαστρό της και για την αίσθηση εγκατάλειψης που, όπως λέει, έχουν οι πολίτες της
Λάρισας μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου.

Η αποτυχία που καταλογίζετε στην
κυβέρνηση για τη διαχείριση της
πανδημίας θεωρείτε ότι είναι θέμα
ανικανότητας ή πως κρύβει
«σκιές»;
Κατ’ αρχάς, δεν θεωρώ ότι η ανικανότητα
και οι «σκιές» είναι έννοιες αντιθετικές
και αλληλοαποκλειόμενες. Μπορούν
κάλλιστα να συνυπάρχουν στο ίδιο κυβερνητικό σχήμα. Και, ατυχώς, στην περίπτωσή μας φοβάμαι ότι αυτή είναι και η αλήθεια. Ολιγωρίες, «θολά» μηνύματα, αλλεπάλληλα «μπρος πίσω», ξαφνικές αλλαγές αποφάσεων, δειλά και μη οραματικά
μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και
τους εργαζομένους από πλευράς της κυβέρνησης συμπληρώνονται από χιλιάδες
άσχετες προσλήψεις, π.χ. ειδικών φρουρών και διοικητικών υπαλλήλων, από αδικαιολόγητες ως προς το κόστος κατά πα-

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο

τελικό κράτος» του να διαθέτουν τέτοιες
ικανότητες;

aantonopoulos10@gmail.com

ρέκκλιση δαπάνες υπουργείων, φορέων,
ΟΤΑ κ.ά., χρησιμοποιώντας σαν «όχημα»
μια κατά το δοκούν νομοθέτηση, η οποία
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ιδεοληψίες
και στις εξυπηρετήσεις «ημετέρων». «Τι
χρείαν έχομεν (άλλων) μαρτύρων»;
Η αγορά έχει ξεπεράσει τα όριά της.
Πόσο μπορεί ακόμη η κυβέρνηση
να έχει «διασωληνωμένη» την οικονομία και ταυτόχρονα να μην κινδυνεύει η δημόσια υγεία;
Πρόκειται για μια πραγματικά δύσκολη
εξίσωση και η παρούσα κυβέρνηση, όπως
σας έλεγα και πριν, δεν βοηθάει καθόλου
τον εαυτό της. Κακά τα ψέματα, αν δεν
επιτευχθεί η περίφημη «ανοσία της αγέλης», με εμβολιασμούς της τάξης του 70%
επί του συνολικού πληθυσμού, με προτεραιότητα σε ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και μεσήλικες, η αγορά δεν θα μπορέσει να ανοίξει με τρόπο συνεχόμενο.
Ωστόσο, μόνο αν ανοίξει συνεχόμενα,
μπορούμε να βάλουμε επιτέλους μια τάξη
στην ολοένα και βυθιζόμενη οικονομική
δραστηριότητα και να βγάλουμε την αγορά από την «Εντατική». Συνεπώς, το έργο
των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης,
Υγείας, καθώς και του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας είναι όχι μόνο δύσκολο,
αλλά και θα πρέπει να συντονιστεί με «χειρουργική» ακρίβεια… Βλέπετε εσείς τον
πρωθυπουργό ή, έστω, το περίφημο «επι-

Στο μέσον αυτής της έντασης βρίσκεται το ΚΙΝ.ΑΛ., που διαφοροποιεί τη θέση του, αλλά δεν ακούγεται η
φωνή του. Πέρα από τα τετριμμένα
περί επικοινωνιακών αποκλεισμών, μήπως τελικά δεν έχει βρεθεί
ο σωστός τρόπος για να προσεγγίσετε τον παλμό της κοινωνίας;
Εκτιμώ ότι ο ορθολογικός, μετριοπαθής
και αντιλαϊκίστικος λόγος που εκφέρεται
από το Κίνημα Αλλαγής μια χαρά προσεγγίζει τον παλμό της κοινωνίας και των πολιτών. Αυτό που δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε είναι η ουσία αυτού που τα περισσότερα ΜΜΕ, σήμερα, θεωρούν επικοινωνία
και ενημέρωση. Μια επικοινωνία «θέσεων» και μια ενημέρωση που στηρίζονται
στην πόλωση, ακόμη και την τεχνητή, προκειμένου να τραβήξουν -υποτίθεται- το ενδιαφέρον των πολιτών. Πρόκειται κυριολεκτικά για έναν φαύλο κύκλο, όπου πολιτικό
σύστημα και ΜΜΕ ανατροφοδοτούνται,
παίζοντας συγκεκριμένους ρόλους κάθε
φορά. Όποιος προσπαθεί να βγει από αυτόν τον κύκλο αυτομάτως καθίσταται επικοινωνιακά «παρίας». Άρα, είναι «τετριμμένα», όπως τα χαρακτηρίζετε, οι επικοινωνιακοί αποκλεισμοί ή είναι μια πραγματικότητα -τη βιώνουμε καθημερινά, άλλωστε!- που επιβάλλεται από συγκεκριμένες
επιλογές, οι οποίες υπηρετούν την πόλωση
και τη σταθερή… εμπορικότητά της;
Είστε βουλευτής του Ν. Λάρισας,
που πρόσφατα χτυπήθηκε από τον

σεισμό. Πώς αξιολογείτε την αντίδραση του κυβερνητικού μηχανισμού και ποιο είναι το κλίμα που κυριαρχεί στον κόσμο;
Δυστυχώς, η υπομονή των σεισμόπληκτων του Ν. Λάρισας εξαντλείται καθημερινά. Θυμίζω ότι μεγάλος αριθμός διαμένει σε κοντέινερ και ορισμένοι ακόμη σε
σκηνές, εν μέσω χειμερινών -κατ’ ουσίαν- συνθηκών. Το κλίμα που διαπιστώνω από τις καθημερινές μου επισκέψεις
στις χτυπημένες από τον Εγκέλαδο περιοχές είναι ακραία εναλλασσόμενο και κυμαίνεται από την αίσθηση της εγκατάλειψης μέχρι την ανησυχία και ορισμένες
φορές την οργή. Όλη αυτή η «παλέτα» συναισθημάτων των σεισμοπλήκτων είναι
ανησυχητική, όπως βέβαια και ενδεικτική
της στάσης της Πολιτείας απέναντι στις
ανάγκες των ανθρώπων αυτών. Ανθρώπων που, σημειωτέον, έχουν να αντιμετωπίσουν και τις υγειονομικές όπως και τις
οικονομικές συνέπειες της πανδημίας,
όπως όλοι οι υπόλοιποι, και συνεπώς είναι πολλαπλά επιβαρυμένοι. Ο μεγάλος
φόβος τους, όπως σε κάθε παρόμοια περίπτωση, είναι πως, μόλις «φύγουν οι κάμερες», το κυβερνητικό ενδιαφέρον θα
εξασθενήσει. Σε αυτό το πλαίσιο, πρότεινα
και συνυπογράφηκε από σύσσωμη την
Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος
Αλλαγής κοινοβουλευτική παρέμβαση,
με την οποία προτείναμε στην κυβέρνηση
να φέρει στη Βουλή συνολικό πολυνομοσχέδιο, κατά το πρότυπο του νόμου «για
την αντιμετώπιση των συνεπειών του “Ιανού”», υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονομικών.

P

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

10
Τι σημαίνει
το τηλεφώνημα
Μπάιντεν
στον Μητσοτάκη;

Συμβουλές από
τον μπαμπά της Έφης…
Κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο ένα ηχητικό ντοκουμέντο εις το οποίο ακούγεται ο πατέρας
της κυρίας Έφης Αχτσιόγλου να δίνει συμβουλές προς διαδηλωτές εν μέσω πανδημίας,
αλλά και σε μέλη του κόμματος, πώς να εκπαιδεύονται προτού βγουν στους δρόμους…
Απίστευτα πράγματα! Ο μπαμπάς της πρώην
υπουργού, που είναι και δικηγόρος στο επάγγελμα, παραδίδει, λοιπόν, μαθήματα έξυπνων
κινήσεων, ώστε να μην την πατήσουν οι «σύντροφοί» τους από τους αστυνομικούς, σε περίπτωση που τους συλλάβουν σε κάποια πορεία. Τους καθοδηγεί τι έγγραφα να έχουν,
πώς να κλείνουν το κινητό τους και διάφορα
άλλα όμορφα και προοδευτικά…

Ισχύουν, άραγε, οι πληροφορίες
που θέλουν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο να είναι αγανακτισμένος
επειδή δεν εκλήθη στις εκδηλώσεις
για την επέτειο των 200 ετών από την
Επανάσταση του 1821; Ρωτώ γιατί ακούω γκρίνιες σε πολλά πηγαδάκια, ότι έπρεπε να προσκληθεί και η Εκκλησία, καθότι στην Επανάσταση είχε
σημαίνοντα ρόλο και η Ορθοδοξία…

Οι δύο κυρίες και
ο άναυδος υπουργός
Η κατάσταση, μου λένε, στο υπουργείο είναι
ένα βήμα πριν από το μεγάλο «μπαμ»! Η υφυπουργός είναι καθημερινά στα μαχαίρια με
μία εκ των γενικών γραμματέων. Δεν συνεννοούνται για κανένα θέμα απολύτως… Ο δε
υπουργός έχει πάθει σοκ ο άνθρωπος. Προσπαθεί να λειτουργεί πυροσβεστικά, αλλά
είναι αδύνατον. Οι κυρίες είναι αποφασισμένες να συνεχίσουν το powergame μέχρις
εσχάτων. Προβλέπω μαλλιοτραβήγματα…

Χρονικό

του

Χρόνου

OLITICAL
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τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Αμερικανό πρόεδρο δεν ήταν μόνο
λόγω της επετείου των 200 ετών από την
25η Μαρτίου του 1821. Ήταν κάτι παραπάνω ακόμα και από τις παραδοσιακές σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ. Ο Τζο Μπάιντεν, μέσω αυτής της επικοινωνίας με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, στέλνει ένα μήνυμα όχι μόνο
προς την Τουρκία, αλλά και προς τις Βρυξέλλες για τη μεγάλη επιστροφή των ΗΠΑ
στην Ευρώπη. Ο κ. Μπάιντεν, σε αντίθεση
με τον προκάτοχό του, που είχε εγκαταλείψει την Ε.Ε. στους Γερμανούς, θέλει να
δείξει από εδώ και πέρα ποιος είναι το
«αφεντικό ανάμεσα σε ίσους ηγέτες». Σας
θυμίζω απλώς ότι ο υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είπε στον Γερμανό ομόλογό του ότι η ιστορία με τον ρωσικό Nord Stream, αν συνεχιστεί, θα είναι
μια δραματική εξέλιξη… Κοινώς, οι ΗΠΑ
είναι εδώ, αδέρφια!

P
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Τα photoshop
του Βαρουφάκη
και ο Παπαχελάς

Εγώ σας προειδοποίησα εγκαίρως: Ο άνθρωπος έχει απασφαλίσει. Τώρα τα έχει με το
συγκρότημα Αλαφούζου. Άγνωστο γιατί… Ο
Βαρουφάκης, λοιπόν, έκανε ένα δικό του κολάζ και το ανάρτησε στο Τwitter. Έφτιαξε ένα
πρωτοσέλιδο με το λογότυπο της «Καθημερινής» -με αφορμή την 25η Μαρτίου-, αναφέροντας ότι η εφημερίδα θα κάλυπτε την
Επανάσταση του 1821 ως κατάλυση του νόμου (των Τούρκων)! «Να πώς θα ήταν το πρωτοσέλιδο της “Καθημερινής” (υπό τη σημερινή της ιδιοκτησία - διεύθυνση) την 25η Μαρτίου 1821...», έγραψε ο Βαρουφάκης στη λεζάντα, ενώ στο υποτιθέμενο πρωτοσέλιδο
μπλέκει και τους Μπάμπη Παπαδημητρίου,
Πάσχο Μανδραβέλη και... Κατερίνα Ακριβοπούλου. Ποιος ξέρει; Μήπως του είχαν υποσχεθεί καμιά συνέντευξη και δεν τον έχουν
καλέσει ακόμα;

Ο υπασπιστής του Καρόλου
Τις εντυπώσεις στην
επέτειο των 200 χρόνων
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
έκλεψε ο υπασπιστής
του πρίγκιπα Καρόλου.
Είναι ο άνθρωπος που
διακρίνεται με την παραδοσιακή ενδυμασία
της Σκωτίας, το κιλτ, και ήταν συνεχώς δίπλα στον
Κάρολο. Εντυπωσίασε όντως, με την πράσινη καρό
ταρτάν φούστα και τις κοκκινόμαυρες καρό κάλτσες,
τον βρετανικό τρόπο στρατιωτικού χαιρετισμού και
όταν έδωσε τη λευκή κουβέρτα στη δούκισσα της
Κορνουάλης για να προφυλαχτεί από το κρύο, κατά
τη διάρκεια της παρέλασης. Μάλιστα χαιρέτησε
στρατιωτικά τους άντρες της Προεδρικής Φρουράς.

Δένδιας και Κικίλιας
σταθερά στην κορυφή
Παρά τα τεράστια προβλήματα τόσο στα εθνικά θέματα όσο και στη διαχείριση της πανδημίας, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Metron
Analysis δημοφιλέστεροι υπουργοί της κυβέρνησης είναι ο Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με 18 μονάδες, ενώ ακολουθεί ο Υγείας
Βασίλης Κικίλιας με 15. Τα υψηλά ποσοστά
δημοτικότητάς τους προφανώς δείχνουν ότι
κατά την κρίση του κόσμου αντιμετωπίζουν
με επιτυχία τις δυσκολίες. Ή, τουλάχιστον,
δείχνουν ότι οι άνθρωποι προσπαθούν και
αυτό αναγνωρίζεται από τους πολίτες.
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Θετικές εντυπώσεις για τη Σοφία Κορμά
Εκτός από όμορφη, είναι και καταξιωμένη γυναίκα, καλλίγραμμη και γυμνασμένη. Κέρδισε τις θετικές εντυπώσεις
στο πλευρό του Νίκου Αλιάγα, στην παρουσίαση της παρέλασης. Σοβαρή και μετρημένη, η Σοφία Κορμά, που κατάγεται από την Καλαμάτα, έχει σπουδάσει στην ΑΣΟΕΕ και εργάζεται στη Διεύθυνση Ενημέρωσης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η 31χρονη αρχισμηνίας παρουσιάζει στην Κρατική Τηλεόραση την εκπομπή «Με αρετή και
τόλμη». Το αποτέλεσμα της μετάδοσης δικαίωσε τόσο την ίδια όσο και τους ανθρώπους που την επέλεξαν να παρουσιάσει την ιστορικότερη στρατιωτική παρέλαση. Με σεμνότητα και σεβασμό, η όμορφη αρχισμηνίας μετέφερε
σε κάθε σπίτι την εικόνα, τον παλμό και τους συμβολισμούς αυτής της ιερής μέρας για τον Ελληνισμό.

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Οι Γερμανοί
είναι… φίλοι μας
Θυμάστε την επική κινηματογραφική ατάκα «οι Γερμανοί είναι φίλοι
μας, θέλουν το καλό μας», από την
ταινία «Η Χαραυγή της Νίκης»; Πήρε σάρκα και οστά στη γερμανική
Βουλή. Η πλειοψηφία της γερμανικής Βουλής απέρριψε προτάσεις
των Πρασίνων για επιστροφή του
κατοχικού δανείου και της Αριστεράς για ευρύτερες επανορθώσεις.
Τα ψηφίσματα που είχαν φέρει στη
γερμανική Βουλή οι Πράσινοι και η
Αριστερά και αφορούσαν στην επιστροφή του κατοχικού δανείου αλλά
και σε ευρύτερες επανορθώσεις
απορρίφθηκαν ύστερα από ψηφοφορία με τους Χριστιανοδημοκράτες, τους Βαυαρούς Χριστιανοκοινωνιστές, τους Σοσιαλδημοκράτες,
τους Φιλελεύθερους και το κόμμα
Εναλλακτική για τη Γερμανία να
τάσσονται κατά.

Τριακόσια λεωφορεία ρίχνονται στους δρόμους…
Την επόμενη εβδομάδα έρχονται τα 300 λεωφορεία στις
συγκοινωνίες της Αθήνας. Ο
Γιάννης Κεφαλογιάννης, υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μίλησε στα
Παραπολιτικά 90,1 και, αναφερόμενος στο θέμα των μεταφορών, σημείωσε πως την ερχόμενη εβδομάδα θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους της Αθήνας τα πρώτα από τα 300 λεωφορεία leasing, καθώς
ξεμπλόκαραν οι διαδικασίες από το ελεγκτικό συνέδριο. Ανέφερε, παράλληλα, πως
είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός για 800 νέα λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι
παραδόσεις των οποίων θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο χρόνο, ενώ τόνισε πως ολοκληρώνονται οι προσλήψεις οδηγών και ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Κυριάκος
αποφεύγει
πολλούς…
Το τελευταίο διάστημα ο πρωθυπουργός κάποιους δεν θέλει να τους βλέπει καθόλου.
Μάλιστα, όπως μου λένε, όταν ακούει ορισμένα ονόματα, παθαίνει αλλεργικό σοκ.
Όχι κατ’ ανάγκη υπουργούς… Σε στελέχη
της Δημόσιας Διοίκησης αναφέρομαι. Τρέχουν από πίσω του να του σφίξουν το χέρι ή
να βγάλουν καμιά φωτογραφία μαζί του και,
μόλις τους δει, αλλάζει πεζοδρόμιο. Έχει
δώσει ήδη εντολές να «εξαφανιστούν» στο
κατάλληλο timing, οπότε θα απαλλαγεί απ’
όλους αυτούς τους σαλτιμπάγκους.

LOCK
Ανοίγει ο δρόμος
Πέραμα - Σαλαμίνα

Το ξέπλυμα μαύρου
χρήματος οργιάζει…

Π

άντως, μην ανησυχείτε καθόλου: Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος γίνεται
κανονικά, παρά την πανδημία! Μη σας πω ότι αυξήθηκε κιόλας. Ο κορονοϊός ανάγκασε τις τράπεζες να μετακινήσουν τις συναλλαγές των πελατών τους στο Διαδίκτυο και οι επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τις δυσκολίες στην επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών. Κατά τη διάρκεια της κρίσης
άνοιξαν περισσότεροι από 60 εκατομμύρια νέοι λογαριασμοί στο Διαδίκτυο, των
οποίων η ψηφιακή ταυτότητα είναι πολύ δύσκολο να ταυτοποιηθεί. Μέχρι να τις
ελέγξουν, τα χρήματα θα έχουν ταξιδέψει και θα έχουν ξεπλυθεί στην αγορά…
Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος!

Επιτέλους, ύστερα από δεκαετίες,
άλλο ένα μεγάλο έργο ξεμπλοκάρει. Στη μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για την υποθαλάσσια
οδική αρτηρία Περάματος - Σαλαμίνας προχώρησε το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών, εν
όψει της διαδικασίας συμβασιοποίησης του μεγαλόπνοου έργου. Η
έγκριση των περιβαλλοντικών
όρων, εξάλλου, θα προλειάνει το
έδαφος για την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα. Το
project θα έχει κατασκευαστική
διάρκεια πέντε ετών, ενώ θα είναι
συνολικού προϋπολογισμού 350
εκατ. ευρώ.

P
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O Ντράγκι ξιφουλκεί τώρα υπέρ του ευρωομολόγου.
Βρε, πώς αλλάζουν οι καιροί!

Α
του

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

ην ώρα που στον ευρωπαϊκό Τύπο τα φώτα
πέφτουν στις συγκρούσεις των Ευρωπαίων
ηγετών στο χθεσινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το
ζήτημα της διανομής των εμβολίων, στον ιταλικό
Τύπο προβάλλεται έντονα τις τελευταίες ώρες η
παρέμβαση του Μάριο Ντράγκι για το ευρωομόλογο και το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας.
Την είδηση έδωσαν αργά χθες το βράδυ η RAI
και ορισμένα ιταλικά sites, ομολογουμένως όχι
πρώτης σειράς, για να ακολουθήσει η εφημερίδα
«La Repubblica». Στη συνέχεια, η παρέμβαση
Ντράγκι για το ευρωομόλογο έγινε πρωτοσέλιδο
στην οικονομική εφημερίδα «Il Sole 24 Ore»
(26/3/2021) με τίτλο «Ο Ντράγκι επαναφέρει τα ευρωομόλογα» με μνεία στο αμερικανικό μοντέλο,
για να ακολουθήσουν οι εφημερίδες «La Stampa»
και «Wall Street Italia» το μεσημέρι της Παρασκευής 26/3/2021. Εντύπωση, πάντως, προκαλεί
το γεγονός ότι το ζήτημα αυτό δεν έχει ακόμη αναδειχτεί στον διεθνή Τύπο (ούτε και στον ελληνικό)
μέχρι και την ώρα που γράφονται αυτές οι σκέψεις, περίπου 24 ώρες μετά την τοποθέτηση
Ντράγκι. Και όλα αυτά γιατί στο παρελθόν αρκούσε
ένα «φτέρνισμα» του Ντράγκι, προκειμένου να
προκληθεί «κρυολόγημα» στα διεθνή χρηματιστήρια. Έτσι, ο Ντράγκι αρχίζει και αυτός με τη σειρά
του να νιώθει τον μεροληπτικό αποκλεισμό της
προβολής θέσεων και απόψεων από τον διεθνή
Τύπο, όταν οι απόψεις δεν είναι αρεστές στο ιερα-

τείο της διεθνούς τάξης πραγμάτων.Σε πρόσφατο
δημοσίευμά μας στην «Political» στις 12 Μαρτίου
με τίτλο «Η πανδημία ανοίγει τον δρόμο για αλλαγές στην Ευρωζώνη» είχαμε αναφερθεί στην αναγκαιότητα μεταρρύθμισης της Ευρωζώνης, με ιδιαίτερη έμφαση στην έκδοση ευρωομολόγων και
στην κατάργηση του δρακόντειου Συμφώνου Σταθερότητας. Η χθεσινή παρέμβαση Ντράγκι επιβεβαιώνει με τον πιο καταλυτικό τρόπο την ανάγκη
αλλαγών στην Ευρωζώνη, κάτι το οποίο επιζητά
πλέον ο Ιταλός από το τιμόνι του πρωθυπουργού,
καθώς αρχίζει να συνειδητοποιεί αυτά που επανειλημμένως του θέταμε στην Ευρωβουλή, όταν
εκείνος τότε κρατούσε το τιμόνι της ΕΚΤ. Τότε, βέβαια, επέμενε στην αναγκαιότητα τήρησης των
σκληρών κανόνων λειτουργίας της Ευρωζώνης,
τώρα όμως από τη θέση του πρωθυπουργού της
Ιταλίας αρχίζει να βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. «Ανάγκα και θεοί πείθονται», έλεγαν οι αρχαίοι
ημών πρόγονοι.
Έτσι, «ενώ τα δημόσια χρέη των χωρών της Παλιάς Ηπείρου συνεχίζουν να αυξάνονται για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης
του κορονοϊού, ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο
Ντράγκι επιστρέφει σε ένα επιχείρημα που είναι
αγαπητό στους φιλοευρωπαίους, δηλαδή την
ανάγκη έκδοσης ευρωομολόγου» («Wall Street
Italia», 26/3/2021), προσπαθώντας να βγάλει άσο
από το μανίκι προκειμένου να διασώσει την καταχρεοκοπημένη Ιταλία.

Ειδικότερα, ο Ντράγκι ζήτησε ένα «νέο Σύμφωνο Σταθερότητας και ευρωομόλογα για την έξοδο
από την κρίση» («La Repubblica», 25/3/2021),
στηρίζοντας την πρότασή του αυτή και στα περίφημα «κοινωνικά ομόλογα», τα οποία εκδίδει η Κομισιόν με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για
τη χρηματοδότηση του προγράμματος Sure ύψους
100 δισ. ευρώ και του Next Generation EU ύψους
750 δισ. ευρώ, ήτοι εν συνόλω 850 δισ. ευρώ.
Μέσα, λοιπόν, στο κλίμα αυτό και αξιοποιώντας
το γεγονός της παρουσίας του Τζο Μπάιντεν στο
χθεσινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Ιταλός κάλεσε
τους Ευρωπαίους ηγέτες να ακολουθήσουν το
μοντέλο των ΗΠΑ που -αντίθετα με την Ε.Ε.- διαθέτουν και ένωση κεφαλαιαγορών και πλήρη τραπεζική ένωση (quifinanza.it, 26/3/2021), παρατηρώντας με νόημα ότι «αν η Ευρώπη ήταν λίγο περισσότερο σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν ήταν
μια πραγματική ομοσπονδία με πραγματικό προϋπολογισμό και κοινό χρέος» («La Stampa»,
26/3/2021), η αντιμετώπιση της πανδημίας και στο
θέμα των εμβολίων θα ήταν διαφορετική.
Καταλήγοντας ο Ντράγκι επισήμανε: «Ξέρω ότι ο
δρόμος είναι μακρύς, αλλά πρέπει να αρχίσουμε
να περπατάμε. Είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει πολιτική δέσμευση» («Ιl Sole 24 Ore», 26/3/2021), για να κλείσει καλώντας την Ε.Ε. να σχεδιάσει ένα πλαίσιο
δημοσιονομικής πολιτικής προκειμένου να βγει
από την κρίση.

Η εμμονή δεν είναι πολιτική θέση

H

εμμονή του ΣΥΡΙΖΑ με τη Siemens είναι
γνωστή παλαιόθεν. Κάθε τρεις και λίγο η
«κακή» εταιρεία γίνεται με πρωτοβουλία του κόμματος αυτού μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Αυτό το έχουμε συνηθίσει χρόνια τώρα. Αλλά αυτό
που συνέβη ανήμερα την εθνική επέτειο ξεπερνά
όλα όσα είχαμε συνηθίσει.
Αφήνω κατά μέρος το γεγονός ότι θα μπορούσε η
αξιωματική αντιπολίτευση να περιμένει να περάσει
η εθνική επέτειος και να θέσει το θέμα χθες, την
επαύριον της 25ης Μαρτίου. Ήταν ανάγκη αυτή η
ενέργεια να γίνει ακριβώς τη μέρα του εορτασμού
με παρουσία τόσων ξένων επισήμων, με την εθνική
ενότητα και τη συγκίνηση όλων των Ελλήνων να ξεχειλίζουν;
Αλλά η ουσία στην πολιτική είναι πάντα σημαντικότερη από τα επιφαινόμενα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι
(πια) ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν είναι ένα
κόμμα που, βρε αδελφέ, και αν πει κάτι παραπάνω,

και αν κάνει και ένα «φάλτσο», δεν χάλασε και ο κόσμος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον αξιωματική αντιπολίτευση, κυβέρνηση μέχρι πρόπερσι και ένας από
τους δύο πυλώνες του δικομματικού μας συστήματος. Ο λόγος του έχει βαρύτητα. Μετράει. Και η έλλειψή του, επίσης.
Καταγγέλλει, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο διαγωνισμός
για self-tests ήταν φωτογραφικός για να «τα αρπάξει» η Siemens. Μάλιστα. Από ένα κόμμα, όμως,
του οποίου η άποψη μετράει (η αξιωματική αντιπολίτευση, ως γνωστόν, είναι παράγων του πολιτεύματος στην Ελλάδα), περιμένουμε την όποια καταγγελία να τη συνοδεύει από αντίστοιχη τεκμηρίωση.
Όχι μια «στρακαστρούκα» και ό,τι πιάσουμε. Τεκμήρια, αποδείξεις και στοιχεία που κάνουν την καταγγελία ισχυρή, αυτά διαφοροποιούν ένα κόμμα που
πείθει από ένα κόμμα που απλώς επιδίδεται σε τυφλά αντιπολιτευτικά χτυπήματα, τα οποία, ως επί το
πλείστον, βρίσκουν αέρα και όχι τον στόχο τους.
Από πού προκύπτει, λοιπόν, ότι η Siemens είναι η

μοναδική ωφελούμενη; Πού είναι τα στοιχεία που
συνοδεύουν την καταγγελία ενός κόμματος, του
οποίου η άποψη μετράει; Πώς θα εμπεδώσεις την
αξιοπιστία του στην πολιτική του βάση και πώς θα
πείσει τους αμφιταλαντευόμενους; Ποια σημεία του
ανοικτού διαγωνισμού ακριβώς είναι αυτά που
«φωτογραφίζουν» τη Siemens και γιατί δεν φωτογραφίζουν άλλη εταιρεία ή άλλες εταιρείες; Έτσι πιστεύει η ηγεσία της αντιπολίτευσης ότι μπορεί να
αλλάξει το «έλος της ακινησίας» που χαρακτηρίζει
τον ΣΥΡΙΖΑ σε όλες ανεξαιρέτως τις μετρήσεις της
κοινής γνώμης;
Τίποτα από αυτά δεν συνόδευσε την καταγγελία
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καμία απόδειξη,
κανένα στοιχείο, ούτε μισό τεκμήριο. Για αυτή την
προχειρότητα και τις εμμονές της βλέπει αυτά που
βλέπουμε όλοι στις δημοσκοπήσεις. Εκτός αν πάλι
φταίνε... οι δημοσκοπήσεις, αν πάλι «ο γιαλός είναι
στραβός». Αυτά έλεγε και πριν από τον Ιούλιο του
2019, εάν ενθυμείστε…

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Μια κλοπή χωρίς τιμωρία

Α

της

Έβελυν
Παρασκευοπούλου

Δικηγόρος

πό το 1801 έως το 1812 ο Έλγιν και η ομάδα
του αφαίρεσαν περίπου τα μισά από τα διατηρηθέντα Γλυπτά του Παρθενώνα, καθώς και Γλυπτά από τα Προπύλαια και το Ερέχθειο, τα οποία μεταφέρθηκαν διά θαλάσσης στη Βρετανία. Ο Έλγιν
αργότερα ισχυρίστηκε ότι έλαβε το 1801 επίσημο
διάταγμα από το Sublime Porte, την κεντρική κυβέρνηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία
τότε κυβερνούσε την Ελλάδα. Οι εργάτες του Έλγιν
αφαίρεσαν συνολικά 15 μετόπες από τον Παρθενώνα. Πήραν, επίσης, 75 μέτρα -λίγο κάτω από το μισό- της συνολικής ζωφόρου, ενώ αφαίρεσαν μία
από τις Καρυάτιδες από την κοντινή στοά του Ερεχθείου και τέσσερα κομμάτια από τη ζωφόρο του ναού της Αθηνά Νίκης.
Τα 2.500 ετών μαρμάρινα Γλυπτά αποτελούν αντικείμενο διαφωνίας πολλές δεκαετίες, με πλέον
έντονη δεκαετία όταν η Μελίνα Μερκούρη, η σπουδαία αυτή Ελληνίδα, ήταν υπουργός πολιτισμού, με
την Ελλάδα και τη διεθνή κοινότητα να καλούν επανειλημμένως το Βρετανικό Μουσείο να τα επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους. Τα Γλυπτά απομα-

κρύνθηκαν βίαια και παράνομα από τον Παρθενώνα
από τον λόρδο Έλγιν και πωλήθηκαν στο Βρετανικό
Μουσείο.
Επί σειρά ετών εκπρόσωποι του Βρετανικού
Μουσείου υποστήριζαν ότι η Αθήνα δεν διέθετε τις
κατάλληλες υποδομές για να φιλοξενήσει τα αριστουργήματα του Φειδία. Σε επανειλημμένες δημοσκοπήσεις οι Βρετανοί εξέφρασαν την υποστήριξή
τους για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών και για το
τέλος των ξεπερασμένων αποικιοκρατικών απόψεων. Σε τι διαφέρει, λοιπόν, ο Έλγιν από τους ποινικά
διωκόμενους αρχαιοκάπηλους; Θέλουν να εμφανίσουν μια κλοπή υψίστου βαθμού ως τι;
Απορώ για όργανα της Βρετανίας και φερέφωνα,
όπως οι «Times», που προσπαθούν κατά καιρούς
να δικαιολογούν την κλασική αρχαιοκαπηλία ως
έργο διάσωσης. Προφανώς, μας ειρωνεύονται και
μας εμπαίζουν!
Πλέον, υπάρχει το νέο Μουσείο της Ακρόπολης,
«μια ωδή στον Παρθενώνα» και το πραγματικό
«σπίτι» των Γλυπτών. Η Ελλάδα μας, πιο συγκεκριμένα η Αθήνα μας, προσελκύει επισκέπτες από όλο
τον κόσμο ειδικά για τη μεγαλειώδη ιστορία μας και

την Ακρόπολη.
Τώρα, το 2021, γιορτάσαμε τα διακόσια χρόνια
από την αρχή του πολέμου της ανεξαρτησίας της
Ελλάδας και πλέον μπορούμε να φροντίσουμε την
κληρονομιά μας. Ο θεός του ποταμού Κηφισός δεν
προοριζόταν να «χαλαρώνει στον αέρα» του Λονδίνου. Ανήκει στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης, και πρέπει να αγκυροβολήσει στο Δυτικό Αέτωμα του Παρθενώνα.
Στελέχη της UNESCO και του ΟΗΕ υποστηρίζουν
σθεναρά την ανάγκη επίλυσης του ζητήματος με την
επιστροφή των Γλυπτών. Παράλληλα, ο πρόεδρος
της Κίνας Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε την υποστήριξή
του για την επιστροφή στην Ελλάδα των Γλυπτών
του Παρθενώνα.
Κλείνοντας, έχοντας ακούσει ότι ο διάδοχος του
βρετανικού θρόνου, πρίγκιπας Κάρολος, έρχεται
ως προσκυνητής στο Άγιον Όρος, θα ήταν πραγματικό προσκύνημα και τιμή για τα 200 χρόνια, που
μας τίμησε με την εδώ έλευσή του, να αξιώσει την
επιστροφή των Γλυπτών με το μέγιστο κύρος που
διαθέτει. Και όπως είχα διαβάσει κάποτε, «πρέπει
να αποδοθούν τα παιδιά στη μάνα τους».

Η Ελλάδα προχωράει μπροστά στον τομέα των επενδύσεων

E

πειτα από έντεκα χρόνια κρίσης η χώρα μας
είναι η μοναδική που δυσκολεύτηκε να ανακάμψει, παρά τη λήψη των περισσότερων μέτρων
σε σύγκριση με τις άλλες χώρες που μπήκαν σε
μνημόνια. Η βασική διαφορά της Ελλάδας από τις
υπόλοιπες χώρες είναι ότι εδώ υπάρχει ένα σύστημα που συνειδητά και επί χρόνια εμποδίζει τις
επενδύσεις ή καταστρέφει κυρίως τη βιομηχανική
παραγωγή. Και αυτό το σύστημα υπηρετεί πρωτίστως ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές οι νοοτροπίες τόσα χρόνια
άφησαν τον συνδικαλισμό να είναι άτρωτος και τα
συνδικάτα να ενεργούν με τρόπο ασυμβίβαστο,
έχοντας την ανοχή των κυβερνήσεων.
Στην ελληνική περίπτωση, την πιο μεγάλη καχεξία φέρνουν από τη Μεταπολίτευση και μετά
αυτοί που σήμερα εκπροσωπούν ο ΣΥΡΙΖΑ και
ένα μεγάλο κομμάτι της Αριστεράς ευρύτερα με
τη νοοτροπία και τη στάση τους. Για αυτό μόνο η
Ελλάδα είναι πολύ πίσω σε σχέση με όλες τις χώρες που έχουν μπει σε διάφορα διεθνή προγράμματα δανειοδότησης τα τελευταία 25 χρόνια. Με
τη στάση τους διώχνουν κεφάλαια, κάνοντας τρία
πράγματα: εμποδίζοντας τις επενδύσεις, αυξάνοντας τα κόστη παραγωγής και μειώνοντας την
εσωτερική ζήτηση.
Η διγλωσσία του ΣΥΡΙΖΑ ενθαρρύνει τον μηχανισμό αυτό, ενώ από την άλλη καθησύχαζε, όταν ήταν
κυβέρνηση, την Ε.Ε., η οποία ζητούσε να ξεμπλο-

καριστούν κάποιες από τις μεγάλες επενδύσεις.
Είναι, όμως, γνωστή η διπρόσωπη τακτική του σε
όλο το φάσμα της ελληνικής επικαιρότητας. Η παράσταση «ο ΣΥΡΙΖΑ φιλικός προς τις επενδύσεις»
μετατρέπεται σε θέατρο του παραλόγου που δυσφημεί τη χώρα διεθνώς και θέτει σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας. Μια τέτοια περίπτωση
ήταν και η επένδυση της Petrola στην Ελευσίνα ή η
επένδυση χρυσού στις Σκουριές στη Χαλκιδική.
Ενώ κανένας ντόπιος ή δυτικόφιλος αστός δεν
μπορούσε να επενδύσει σε αυτήν τη χώρα, γιατί
αμέσως συναντούσε απέραντα πολιτικά εμπόδια,
οι επενδύσεις των «δικών τους ανθρώπων» προχωρούσαν ταχύτατα και με πολλούς επαίνους. Όλη
αυτή η διακριτή μεταχείριση εκδηλώθηκε για δε-

καετίες απέναντι στις επενδύσεις, από το μεγαλύτερο φάσμα της Αριστεράς και όχι μόνο.
Σε μια περίοδο όπως αυτή, που η πανδημία μαστίζει τη χώρα μας και έχει αναστείλει επενδυτικές και
επιχειρηματικές δραστηριότητες, η Ελλάδα δείχνει
πλέον ένα σοβαρό αλλά και φιλικό επενδυτικό πρόσωπο τόσο προς τους ημεδαπούς επενδυτές όσο και
προς τους ξένους επενδυτές. Σήμερα το έργο του
Ελληνικού, η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης, καθώς και άλλες επενδύσεις προχωρούν,
ξεπερνώντας όλες τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις
και τα εμπόδια. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
και του Κυριάκου Μητσοτάκη χρησιμοποιεί με όλες
της τις δυνάμεις όλες τις ευκαιρίες για να επανέλθει
η Ελλάδα στη θέση που της αρμόζει.
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Φίλιππου
Φόρτωμα

Βουλευτής
Κυκλάδων Ν.Δ.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Γ

ια στοχευμένη αναθεώρηση
των υγειονομικών πρωτοκόλλων σχετικά με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες εν
όψει της φετινής τουριστικής σεζόν κάνει λόγο σε συνέντευξή
του στην «Political» ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ενώ επιμένει ότι το
τρίπτυχο «ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων - σωστός επιτελικός
σχεδιασμός - αποφασιστικότητα Λιμενικού Σώματος» εγγυάται τη διατήρηση των εξαιρετικά χαμηλών μεταναστευτικών ροών στο Αιγαίο και το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο κ. Πλακιωτάκης προαναγγέλλει σημαντικά κίνητρα για την ενίσχυση της ελληνικής
σημαίας στη Ναυτιλία αλλά και επιτάχυνση της αξιοποίησης των περιφερειακών λιμανιών.

Δίνουμε κίνητρα
για την ενίσχυση
της ελληνικής σημαίας

15
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Πώς σχεδιάζετε να διαμορφώσετε
τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τις
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες εν όψει
της έναρξης της φετινής τουριστικής περιόδου; Ποιες είναι οι διαφορές με τα αντίστοιχα περσινά;
Βρισκόμαστε ήδη σε επικοινωνία με το
υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΔΥ και την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων με σκοπό την αναθεώρηση, όπου απαιτείται, των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Στην επανεξέταση
αυτή λαμβάνονται υπόψη τόσο η εμπειρία
του 2020 όσο και οι εξελίξεις που έχουν
προκύψει, ιδιαίτερα σε σχέση με τους εμβολιασμούς. Είναι βέβαιο ότι η αναμόρφωση των πρωτοκόλλων δεν θα είναι συνολική, αλλά στοχευμένη. Επίσης, προωθούμε την ηλεκτρονική συμπλήρωση
του ερωτηματολογίου των επιβατών,
προκειμένου να διευκολυνθούν κατά την
επιβίβασή τους στα πλοία.
Ανησυχείτε για έξαρση των μεταναστευτικών ροών το επόμενο χρονικό
διάστημα; Ποιο είναι το «κλειδί»,
ώστε να διατηρηθούν στα σημερινά
χαμηλά επίπεδα;
Όπως γνωρίζετε, η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, ο σωστός επιτελικός σχεδιασμός και η αποφασιστικότητα των στελεχών του Λιμενικού Σώματος οδήγησαν στη μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά 90%. Δεν θα έλεγα
ότι ανησυχώ, αλλά ότι παρακολουθώ στενά το θέμα, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στις ικανότητες των στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία εδώ και σχεδόν δύο χρόνια επιβεβαιώνουν καθημερινά την αξία
τους, λειτουργώντας με συνέπεια, απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και με
προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Το «κλειδί» στο οποίο αναφέρεστε δεν είναι άλλο από τον συνδυασμό της συνεχούς ενίσχυσης με μέσα και
προσωπικό του Λιμενικού Σώματος και
της εμπιστοσύνης με την οποία περιβάλλουμε ως κυβέρνηση τις γυναίκες και

στον
Σπύρο Μουρελάτο

mourelatos.sp@gmail.com

τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος,
ώστε να προστατεύουν νυχθημερόν τα
σύνορα της πατρίδας μας, που είναι και
σύνορα της Ε.Ε. Οι συνεργάτες μου και
εγώ κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας,
προκειμένου οι αποστολές τους να είναι
ασφαλείς και αποτελεσματικές.
Σχεδιάζετε να δώσετε κίνητρα για
την ελληνική σημαία και, αν ναι,
ποια είναι αυτά;
Η ενίσχυση του εθνικού νηολογίου δεν
είναι αγώνας ταχύτητας, αλλά μαραθώνιος. Ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό εθνικό νηολόγιο, όπως αυτό που επιβάλλει το
μέγεθος του ποντοπόρου εμπορικού στόλου των Ελλήνων, χτίζεται κάθε μέρα και
είναι μια προσπάθεια που δεν τελειώνει
ποτέ. Επιδιώκοντας, λοιπόν, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη της ναυτιλιακής
κοινότητας, προχωρούμε στην εξάλειψη
όλων των ανασχετικών παραγόντων για
την επιστροφή σημαντικού μέρους της
ελληνόκτητης ναυτιλίας στην εθνική σημαία. Μεταρρυθμίσαμε το καθεστώς ναυτολόγησης στα πλοία υπό ελληνική σημαία, ώστε να δοθεί νέα πνοή και δυναμική στο ελληνικό νηολόγιο, καθιστώντας
το ελκυστική επιλογή. Για τον σκοπό αυτό
νομοθετήσαμε την εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τις ναυτολογήσεις
ειδικοτήτων κατωτέρου πληρώματος, καθώς και των ειδικοτήτων του ανθυποπλοιάρχου και του γ’ μηχανικού Εμπορικής Ναυτιλίας. Ταυτόχρονα, καταστήσαμε λειτουργικότερη τη δυνατότητα μεταχρέωσης σπουδαστών.
Εξάλλου, το υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής έχει ήδη βελτιστοποιήσει τις διαδικασίες εγγραφής και
διαγραφής από και προς το ελληνικό νηο-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

λόγιο, οι οποίες υλοποιούνται πλέον το
πολύ σε δύο μέρες. Μάλιστα, είμαστε
έτοιμοι να προκηρύξουμε τους επόμενους μήνες το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη Ναυτιλία, ώστε να
παρέχουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη
ναυτιλιακή κοινότητα. Το επόμενο βήμα
είναι να αξιοποιήσουμε και το Ταμείο
Ανάκαμψης, προκειμένου να ψηφιοποιήσουμε τα νηολόγια και τους εκατοντάδες χιλιάδες φακέλους πλοίων και εταιρειών. Εμείς στο υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής προτείνουμε ένα
νέο συμβόλαιο μεταξύ της Πολιτείας και
της ναυτιλιακής κοινότητας. Προσδοκούμε στη θετική ανταπόκριση της μεγάλης
ναυτιλιακής κοινότητας για την επιστροφή σημαντικού μέρους της ελληνόκτητης
ναυτιλίας στη Γαλανόλευκη.
Πώς προχωρά η διαδικασία αξιοποίησης των περιφερειακών λιμανιών
της χώρας;
Με γρήγορα και σημαντικά βήματα. Επιλέξαμε για τα λιμάνια μας μια ασφαλή διαδρομή ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού,
εμπλέκοντας στη διαδικασία τον ιδιωτικό
τομέα, διασφαλίζοντας αφενός σημαντικές επενδύσεις και αφετέρου τις θέσεις
εργασίας. Η επιλογή μας αυτή δικαιώνεται. Αρκεί να δει κανείς το έντονο και ισχυρό ενδιαφέρον, που υπάρχει ήδη καταγεγραμμένο, για τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Ηγουμενίτσας, αλλά και για αρκετά άλλα λιμάνια
μας, που βρίσκονται στη διαδικασία της
μετεξέλιξής τους, για να κατανοήσει τις
μεγάλες δυνατότητες και τις μεγάλες προοπτικής ανάπτυξης που υπάρχουν.
Παρά το αυστηρό lockdown, το τρίτο
κύμα της πανδημίας δεν δείχνει να
υποχωρεί. Έχουν αποτύχει τα μέτρα, όπως σας κατηγορεί η αντιπολίτευση; Και πώς εξηγείτε ότι, παρά το
βαρύτατο ιικό φορτίο, η κυβέρνηση
αποφασίζει έστω και μικρά βήματα
χαλάρωσης;

Η ανθρωπότητα, το γνωρίζετε, αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη υγειονομική
κρίση. Καμία χώρα στον πλανήτη αλλά
και κανένας διεθνής οργανισμός δεν
ήταν προετοιμασμένοι για αυτό που ζούμε. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση ακολούθησαν
από την πρώτη στιγμή τον σωστό δρόμο.
Ακολούθησαν τις οδηγίες των ειδικών
επιστημόνων. Το τρίτο κύμα όντως επιμένει, η κοινωνία έχει κουραστεί έπειτα από
έναν χρόνο περιοριστικών μέτρων, όμως
η χώρα μας εξακολουθεί να είναι συγκριτικά σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με
τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τίποτα δεν γίνεται, αν δεν το υποδείξουν οι ειδικοί. Αυτοί θα εισηγηθούν αν
θα υπάρξει κάποια μικρή χαλάρωση ή τα
μέτρα θα γίνουν πιο αυστηρά τις επόμενες εβδομάδες. Όσο για την αντιπολίτευση, είναι απογοητευτικό ότι, ακόμα και σε
μια τόσο δύσκολη ώρα, επιλέγει τη λογική μιας στείρας αντιπαράθεσης και ενός
επικίνδυνου λαϊκισμού.

«

«Επιλέξαμε για τα λιμάνια μας μια
ασφαλή διαδρομή ανάπτυξης και
εκσυγχρονισμού, εμπλέκοντας
στη διαδικασία τον ιδιωτικό τομέα
και διασφαλίζοντας αφενός
σημαντικές επενδύσεις και
αφετέρου τις θέσεις εργασίας»
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών της Ν.Δ.

«Βλέπω (πλέον) τη ζωή
πολύ διαφορετικά»

Τ

ο μυστικό του επιτυχημένου
δημάρχου μάς αποκαλύπτει
ο βουλευτής Νότιου Τομέα
της Ν.Δ. Διονύσης Χατζηδάκης, σε μια εφ’ όλης της
ύλης συνέντευξή του στην «Ρ». Παράλληλα, μας μιλάει για το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας,
για τη συνεργασία του με τον αείμνηστο Τζαννή Τζαννετάκη, ενώ θυμάται
μαζί μας τις πιο κρίσιμες στιγμές που
έζησε στο πλευρό του Κωνσταντίνου
Μητσοτάκη ως γενικός διευθυντής
του πρώην πρωθυπουργού.
Στην επέτειο της 25ης Μαρτίου είδαμε
για πρώτη φορά στον αττικό ουρανό τα
γαλλικά αεροσκάφη Rafale. Ως μέλος
της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και
Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, πιστεύετε ότι η χώρα μας εξοπλίζεται
επαρκώς και η εξωτερική πολιτική διαθέτει στρατηγική;

στην
Άννα Καραβοκύρη

Είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται μια
τόσο ολοκληρωμένη αγορά πολεμικού υλικού τέτοιας εκτάσεως, που επηρεάζει τις
στρατιωτικές ισορροπίες όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Καθόσον περιλαμβάνει ταυτόχρονα την
αγορά αεροσκαφών Rafale F3R (τελευταίας
γενιάς), την εφοδιαστική υποστήριξη αυτών
σε ανταλλακτικά και τον σύγχρονο βληματικό
εξοπλισμό τους. Με την απόκτηση αυτών των
όπλων, δηλαδή των πυραύλων στρατηγικής
σημασίας, το αεροσκάφος αυτό Rafale F3R
μπορεί να αναχαιτίσει και να καταρρίψει αεροσκάφη από μεγάλη απόσταση και ταυτόχρονα να προσβάλει στόχους επιφάνειας και
θαλάσσης επίσης από πολύ μεγάλη απόστα-

ση. Δεν έχει νόημα να αγοράζεις αεροσκάφη
τελευταίας γενιάς ή να τα αναβαθμίζεις χωρίς
να φροντίζεις ταυτόχρονα να αποκτήσεις και
τα σύγχρονα όπλα τα οποία φέρουν τα αεροσκάφη αυτά, όπως κάναμε μέχρι τώρα. Τα
όπλα είναι εκείνα που καθιστούν τα αεροσκάφη πλήρως αποτελεσματικά και αυτά είναι
που κάνουν τη διαφορά στο πεδίο της μάχης
και όχι αυτό καθαυτό το αεροσκάφος, εκσυγχρονισμένο ή μη, χωρίς τους ειδικούς πυραύλους που φέρει. Οι υπερσύγχρονοι πύραυλοι METEOR, MICA, SCALP και EXOSET
είναι οι πιο σύγχρονοι, αποτελεσματικοί και
φονικοί πύραυλοι που μπορεί να φέρει σήμερα ένα αεροσκάφος. Ως προς την εξωτερική
πολιτική είναι πολύ πετυχημένη, γιατί κατάφερε με αριστουργηματικές, διπλωματικές
κινήσεις να κάνει την ελληνοτουρκική διαφορά ευρωπαϊκή.

σε κίνηση. Τα περιοριστικά μέτρα, καθ’
όλη τη διάρκεια του κορονοϊού, πόσο
σας έχουν δυσκολέψει στην καθημερινότητά σας;
Ο Covid-19 με έχει δυσκολέψει στην καθημερινότητά μου, όπως όλους τους Έλληνες.
Τις ελάχιστες φορές που κινούμαι, πάντοτε
φοράω τη μάσκα μου και τηρώ απαρέγκλιτα
τα υγειονομικά πρωτόκολλα που υποδεικνύουν οι λοιμωξιολόγοι. Αυτό σημαίνει ότι
επικοινωνώ με τους ανθρώπους μου τηλεφωνικά και μέσω διαδικτύου. Συμμετέχω στις
επιτροπές της Βουλής μέσω τηλεδιασκέψεων
και, ελάχιστες φορές, με φυσική παρουσία.
Πιστεύω ότι η πανδημία είναι μια μπόρα και
θα περάσει. Ελπίζω ότι μετά τον εμβολιασμό
θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας και θα ανακτήσουμε πάλι τη
ζωή μας.

Είσαστε από τους ανθρώπους που έχουν
αμεσότητα με τους πολίτες και δίνετε
την εντύπωση πως βρίσκεστε διαρκώς

Λένε πως όταν ένας άνθρωπος βρεθεί
κοντά στον θάνατο, αλλάζει ο τρόπος που
βλέπει τη ζωή. Εσείς αντιμετωπίσατε μια

«
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«Πιστεύω ότι η πανδημία είναι
μια μπόρα και θα περάσει.
Ελπίζω ότι μετά τον
εμβολιασμό θα μπορέσουμε
να επιστρέψουμε
στην καθημερινότητά μας
και θα ανακτήσουμε
πάλι τη ζωή μας»
μεγάλη περιπέτεια με την υγεία σας και
βγήκατε νικητής. Έκτοτε, άλλαξε ο τρόπος που βλέπετε τη ζωή;
Όταν έχεις παλέψει με τον Χάρο και τον
έχεις νικήσει, τότε αντιλαμβάνεσαι τη σημασία και την αξία της ζωής. Σαφέστατα τη βλέπω διαφορετικά. Μόνο ένας άνθρωπος που
έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τον θάνατο, μπορεί να αντιληφθεί το δώρο της ζωής και πώς
πρέπει να τη διαχειρίζεται. Καταρχάς πρέπει
όλοι να καταλάβουμε ότι κανείς δεν είναι
άτρωτος. Ό,τι μπορεί να συμβεί στον διπλανό
μας, μπορεί να συμβεί και στον καθένα μας.
Γι’ αυτό πρέπει να προσέχουμε τις λεπτομέρειες και να μην επιβαρύνουμε και ρισκάρουμε την υγεία μας. Εάν «ο μη γένοιτο» μας
συμβεί κάτι, πρέπει να το αντιμετωπίζουμε
με όση δύναμη ψυχής και πίστης διαθέτουμε,
αγωνιζόμενοι για να κρατηθούμε όρθιοι, και
ποτέ δεν πρέπει να μας κυριαρχήσει ο φόβος
του τετέλεσται.
Επί σχεδόν μία δεκαετία εργαστήκατε
στο πλευρό του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Τι θυμάστε από τη συνεργασία σας εκείνα τα χρόνια;
Ήταν 10 χρόνια ζωής κοντά σε έναν σπουδαίο άνθρωπο και έναν ογκόλιθο της πολιτικής, που, δυστυχώς, σε ό,τι είχε πει και ό,τι είχε πράξει δικαιώθηκε μετά τον θάνατό του.
Έμαθα να μιλάω λίγο και να πράττω πολλά.
Να αξιολογώ τους ανθρώπους, όχι από την
εμφάνισή τους αλλά από τη σοβαρότητά τους
και τα πεπραγμένα τους.
Τι κρατάτε ως παρακαταθήκη και ποια
φράση του θυμάστε χαρακτηριστικά;
Έλεγε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός,
μπορεί να είναι σκουριά και μάλιστα τοξική.
Πολλοί άνθρωποι που θεωρούνται σπουδαίοι, πολλές φορές άλλα σκέφτονται, άλλα λένε
και άλλα πράττουν. Και πιστεύω ότι είχε απόλυτο δίκιο, διότι η ζωή είναι γεμάτη τέτοια παραδείγματα.
Θα ήθελα να θυμηθείτε και να μοιραστείτε μαζί μας μια πολύ έντονη στιγμή

ή μια μεγάλη κρίση που ζήσατε ως διευθυντής του γραφείου του Κων. Μητσοτάκη…
Ήταν τον Οκτώβριο του 1993, όταν το ΠΑΣΟΚ επανήλθε στην εξουσία και κατηγόρησε
την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι πούλησε την
ΑΓΕΤ Ηρακλής στην ιταλική εταιρεία Calcestruzzi σε χαμηλή τιμή. Και ότι αυτό ήταν
σκάνδαλο και είχαν δοθεί μίζες. Επροτίθετο
δε να τον παραπέμψουν ως πρωθυπουργό
στο Ειδικό Δικαστήριο. Τότε, η ιταλική εταιρεία Calcestruzzi πρότεινε στην κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ να αγοράσει την ΑΓΕΤ Ηρακλής
με το ίδιο ποσό που την αγόρασε αυτή, αφού
θεωρούσε ότι το τίμημα ήταν μικρό. Όπως
καταλαβαίνετε, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν
προχώρησε στην επαναγορά της ΑΓΕΤ Ηρακλής και ήταν πασιφανές ότι δεν υπήρχε
σκάνδαλο και το τίμημα δεν ήταν μικρό, όπως
υποστήριζε. Αυτή όμως η υποτιθέμενη σκανδαλολογία εκ μέρους τους διήρκησε δύο
χρόνια και, φυσικά, δεν παραπέμφθηκε στο
Ειδικό Δικαστήριο.
Για να γυρίσουμε στο σήμερα. Κατά τη
γνώμη σας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης ποια στοιχεία του χαρακτήρα του έχει πάρει από τον πατέρα του;
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του τη
διορατικότητά του, την ταχύτητα των αποφάσεών του, τη μεγάλη εργατικότητά του και τη
βαθύτατη εκτίμηση της ανθρώπινης ζωής,
καθώς και την αξία και τη συνοχή της οικογένειάς του. Πέραν αυτών που έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του, έχει και δικά του χαρακτηριστικά που ξεδιπλώθηκαν κατά τη
διάρκεια της υπουργίας του και ως πρωθυπουργός.
Εσείς που τον γνωρίζετε αρκετά χρόνια,
ποια χαρακτηριστικά του έχετε ξεχωρίσει;
Είναι η μεγάλη του επιμέλεια όταν σχεδιάζει κάτι και η πρωτογενής εργασία που κάθε
μέρα πραγματοποιεί. Στόχος του είναι να μη
ζει η Ελλάδα με το ένδοξο παρελθόν της, αλ-

λά να πορευθεί με το παρόν και το μέλλον που
καθορίζει ο 21ος αιώνας. Πιστεύει ότι στη σημερινή εποχή δεν ισχύει το δίπολο Αριστερά Δεξιά και αντιπαραθέτει την πρόοδο - καθήλωση. Γιατί το ζητούμενο σήμερα δεν είναι η
δίκαιη κατανομή του πλούτου αλλά η μεγέθυνσή του, που θα φέρει και τον ισότιμο επιμερισμό του. Πιστεύει ότι προοδευτικός στον
21ο αιώνα είναι όποιος βλέπει μπροστά, διδάσκεται από την εμπειρία και δεν τον φοβίζει η αμφιβολία. Έχει πει, προοδευτικός είναι
όποιος συντηρεί όσα αξίζει να συντηρηθούν
και αλλάζει όσα πρέπει να αλλάξουν. Είμαι
απόλυτα σίγουρος ότι θα οδηγήσει τη χώρα,
με τα προτερήματά του και την ενεργητικότητά του, εκεί όπου θέλουμε να τη δούμε.
Αντίστοιχα, η Ντόρα Μπακογιάννη ποια
στοιχεία θεωρείτε πως έχει πάρει από
τον πατέρα της;
Η κυρία Μπακογιάννη έχει πάρει τη διορατικότητά του, τη λογική και την ευαισθησία
του και, πάνω από όλα, το πείσμα του για δημιουργία. Πράγμα που απέδειξε τόσο ως δήμαρχος Αθηναίων όσο και ως υπουργός
Εξωτερικών.
Υπήρξατε κυβερνήτης πολεμικών πλοίων και υπασπιστής δύο πρώην υπουργών Εθνικής Αμύνης, του Τζαννή Τζαννετάκη και του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Τι
έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη σας
από εκείνη την περίοδο;
Το πόσο σπουδαίοι πολιτικοί ήταν και οι
δύο τους, που πάντοτε έβαζαν το συμφέρον
της πατρίδας πάνω από το προσωπικό τους
πολιτικό συμφέρον. Επί εποχής τους, ό,τι
εξοπλισμοί στις Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποιήθηκαν, έγιναν με τη διαδικασία Government to Government και όχι μέσω μεσαζόντων και εμπόρων όπλων.
Μεγαλύτερο είναι το πάθος σας για τη
Βουλή ή για την Αυτοδιοίκηση;
Ασφαλώς για την Αυτοδιοίκηση. Διότι ως
δήμαρχος δημιουργείς και απολαμβάνεις τα
δημιουργήματά σου, ενώ ως βουλευτής συμ-

μετέχεις στη νομοθετική διαδικασία και πολλές φορές δεν υιοθετούνται αυτά που λες, μιλώντας σε κενά έδρανα.
Ποιο είναι το μυστικό ενός «επιτυχημένου» δημάρχου;
Το μυστικό είναι να δουλεύεις αποτελεσματικά για τους δημότες σου και όχι φραστικά. Να μη λες υπερβολές και φαντασιώσεις,
τα δε οράματά σου που θέλεις να εφαρμόσεις
να είναι υλοποιήσιμα, να ασχολείσαι με την
καθημερινότητα και την ανθρώπινη πλευρά
του κάθε δημότη, ώστε το πρόβλημά του να το
εκλαμβάνεις ως δικό σου πρόβλημα.
Μέσα στη μακρόχρονη πορεία των 17
ετών ως δήμαρχος Π. Φαλήρου, υπάρχει κάτι που δεν προλάβατε να υλοποιήσετε και θα το κάνετε ως βουλευτής;
Ήθελα να φτιάξω ένα σύγχρονο αμαξοστάσιο για τα αυτοκίνητα του δήμου, τα απορριμματοφόρα και τα λοιπά αυτοκίνητα της καθαριότητος. Έφτιαξα τις μελέτες, εξασφάλισα
χρηματοδότηση με προγραμματική σύμβαση
με την περιφέρεια, δημοπράτησα το έργο,
αλλά μου το «μπλόκαραν» στην Πολεοδομία,
για λόγους ρυμοτομίας. Ήδη, στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τον επόμενο μήνα θα
υπάρχει πρόβλεψη χρήσεων γης, που θα επιτρέψει την εκτέλεση του έργου.
Από όσο γνωρίζω, έχετε μια πολύ δεμένη οικογένεια και έχετε ιδιαίτερη αδυναμία στην εγγονή σας. Ποιες συμβουλές δίνετε στην κόρη σας και ποιες στην
εγγονή σας;
Την κόρη μου, τη συμβουλεύω πάντα να
πορεύεται στη ζωή της έχοντας ανθρώπουςπρότυπα. Να είναι χρήσιμη και αποτελεσματική στην εργασία της και στην οικογένειά
της. Να έχει αρχές στη ζωή της και να απολαμβάνει την εκτίμηση των συναδέλφων της.
Στη δε εγγονή μου, που φέρει και το όνομά
μου, Διονυσία, της λέω να έχει πρότυπό της
τους γονείς της και να έχει μια καλή ακαδημαϊκή πορεία, διότι η γνώση είναι το μόνο
«όπλο» του ανθρώπου.
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Mνημείο για τον ήρωα πιλότο

Μ

ε ένα μνημείο στο Μορφοβούνι Καρδίτσας, τα αποκαλυπτήρια του οποίου θα
γίνουν τον ερχόμενο Αύγουστο, η Πολεμική Αεροπορία ετοιμάζεται να τιμήσει τη μνήμη του ήρωα αεροπόρου Γιώργου Μπαλταδώρου, ο
οποίος έπεσε εν ώρα καθήκοντος στο
Αιγαίο το 2018. Το μνημείο, στο οποίο θα
δεσπόζει ένα μαχητικό αεροσκάφος Mirage F-1CG, θα τοποθετηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του σμηναγού (αντιπτέραρχος μετά θάνατον) στο Μορφοβούνι.
Μέσα στις επόμενες ημέρες, κλιμάκιο
της Πολεμικής Αεροπορίας θα μεταβεί
στο σημείο, προκειμένου να ρυθμιστούν
όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τη
μεταφορά του μαχητικού αλλά και για
την προετοιμασία της επιμνημόσυνης
δέησης που θα πραγματοποιηθεί στη
μνήμη του Γιώργου Μπαλταδώρου, στις
10 Απριλίου.
Στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την
προετοιμασία του αεροσκάφους Mirage
F-1CG, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες,
έχει επιλεγεί το μαχητικό με αριθμό σει-

Γράφει ο
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ράς 113, το οποίο ανήκε στη δύναμη της
334 Μοίρας Παντός Καιρού με έδρα την
126 Σμηναρχία Μάχης του Ηρακλείου
Κρήτης.
Ο Γιώργος Μπαλταδώρος έχασε τη
ζωή του υπέρ πίστεως και πατρίδος, στις
12.15 της Πέμπτης 12 Απριλίου 2018, εννέα μίλια βορειοανατολικά της Σκύρου,
βυθίζοντας στη θλίψη τους συγγενείς
του, την οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και ολόκληρη τη χώρα.
Ο 34χρονος σμηναγός βρισκόταν σε
επιφυλακή (Readiness) στην 135 Σμηναρχία Μάχης από τη Μεγάλη Πέμπτη.
Το μοιραίο πρωινό συμμετείχε σε αποστολή αναχαίτισης τουρκικών F-16, που
κατά πάγια τακτική της Άγκυρας είχαν
παραβιάσει τον Εθνικό Εναέριο Χώρο,
αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Ο Γιώργος Μπαλταδώρος απογειώθηκε από τη Σκύρο ως

πρώτος του σχηματισμού δύο Mirage
2000-5 της 331 Μοίρας «Θησέας», με
αποστολή να αναγνωρίσουν και να αναχαιτίσουν τα τουρκικά μαχητικά. Όταν οι
δύο πιλότοι έφτασαν στο σημείο της παραβίασης, τα τουρκικά F-16 είχαν ήδη
αλλάξει πορεία, με προορισμό τη βάση
τους. Κατά την επιστροφή των Ελλήνων
αεροπόρων στην 135 ΣΜ στη Σκύρο, ο
Νο 2 του σχηματισμού ανέφερε ότι έχασε επαφή με τον Νο 1, ο οποίος είχε καταπέσει στη θάλασσα.
Στην Πολεμική Αεροπορία και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας σήμανε
συναγερμός και στην περιοχή έσπευσαν
η φρεγάτα «ΨΑΡΑ», ελικόπτερα και
πλωτά μέσα όλων των Κλάδων, προκειμένου να συμμετάσχουν στις έρευνες.
Λίγες ώρες αργότερα, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας με ανακοίνωσή του
έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου
του σμηναγού Γιώργου Μπαλταδώρου,
που έπεσε στα νερά του Αιγαίου κατά
την εκτέλεση του καθήκοντος, ενώ υπερασπιζόταν τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.
Τα συλλυπητήριά της εξέφρασαν, τότε,
σύσσωμη η ελληνική κοινωνία αλλά και

ο πολιτικός κόσμος, με την ευχή να είναι
ο τελευταίος νεκρός του ακήρυχτου «ελληνοτουρκικού πολέμου». Ο Γιώργος
Μπαλταδώρος ήταν σύζυγος και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών. Η Βουλή των
Ελλήνων ανέλαβε την οικονομική στήριξη των παιδιών του άτυχου σμηναγού
μέχρι την ενηλικίωσή τους.
Ο σμηναγός Γιώργος Μπαλταδώρος
υπηρετούσε στην 331 Μοίρα «Θησέας» της
114 Πτέρυγας Μάχης στην Τανάγρα. Τα
αποκαλυπτήρια του μνημείου προγραμματίζονται τον ερχόμενο Αύγουστο, σε ειδική
τελετή στο Μορφοβούνι Καρδίτσας, παρουσία της ηγεσίας της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο Γιώργος Μπαλταδώρος
έχασε τη ζωή του υπέρ
πίστεως και πατρίδος
στις 12.15 της Πέμπτης
12 Απριλίου 2018, εννέα μίλια
βορειοανατολικά της Σκύρου…
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Τι συζήτησαν Μπάιντεν και Μητσοτάκης

Ε

ντυπωσιακή όσο και ασυνήθιστη για όλους όσοι ασχολούνται
ενεργά με τις διεθνείς σχέσεις
είναι η σύμπτωση, σε επίπεδο
στρατηγικής αλλά και σε επιμέρους προσεγγίσεις, που διαπιστώθηκε κατά την
προχθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία του
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον νεοεκλεγέντα
Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ψήφος εμπιστοσύνης
στην ελληνική οικονομία

Γράφει ο
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Πρόσωπα που είναι σε θέση να γνωρίζουν το περιεχόμενο της τριαντάλεπτης συνομιλίας των δύο ηγετών μιλούν χωρίς περιστροφές για ένα νέο, πολλά υποσχόμενο
κεφάλαιο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις
και για δύο ηγέτες που βρίσκονται… στην
ίδια όχθη αναφορικά με τις περιφερειακές
αλλά και τις παγκόσμιες σύγχρονες προκλήσεις, γεγονός το οποίο διευκολύνει η
άριστη προσωπική χημεία που έχουν αναπτύξει εδώ και πολλά χρόνια.

Ισχυρός συμβολισμός
και… κωδικός «αξιοπιστία»
Η αναδιάταξη προτεραιοτήτων και εν τέλει ισορροπιών, που μοιραία προκαλεί
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου η νέα αμερικανική διακυβέρνηση, υπό τον Τζο Μπάιντεν, αποτυπώνεται
και στην καθόλου τυχαία επιλογή του να
συνομιλήσει πρώτα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφήνοντας προς ώρας στο… περίμενε τον Ταγίπ Ερντογάν. Όπως το θέτει
στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, η
Ουάσιγκτον βρίσκει στον Κυριάκο Μητσοτάκη και, κατ’ επέκταση, στην Ελλάδα ένα
σημείο αναφοράς στην ευαίσθητη περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου, «τον αξιόπιστο
εταίρο που πάντα αναζητά», όπως λέγεται
στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως από την
προχθεσινή επικοινωνία των δύο ανδρών
κατέστη ευδιάκριτο ότι η Ουάσιγκτον επιφυλάσσει αναβαθμισμένο ρόλο στην Αθήνα, καθώς, όπως σημειώνεται, ενδιαφέρεται πρωτίστως για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την επικράτηση του Κράτους
Δικαίου στην ευρύτερη περιοχή - στόχους
που υπηρετεί η ελληνική κυβέρνηση υπό
τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Εν αρχή, η αμυντική συνεργασία
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ο Τζο Μπάιντεν αποδίδει μείζονα σημασία στον στρατηγικό χαρακτήρα των διμερών σχέσεων τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσο και με την ιδιότητα της χώρας μας
ως μέλους της Ε.Ε. Καθόλου, τυχαία, ήταν,
εξάλλου, η αποστροφή του ότι «οι σχέσεις
ΗΠΑ - Ε.Ε. είναι πλατφόρμα ασφάλειας
και κοινών αξιών», κατά την παρέμβασή
του στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπό αυτό το πρίσμα, οι δύο ηγέτες
συζήτησαν, κατά πληροφορίες, τα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσής τους, ιδίως στον
τομέα της αμυντικής συνεργασίας, με επίκεντρο τη ναυτική βάση της Σούδας αλλά

και τις κοινές ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε, βάσει του ρεπορτάζ, απόλυτα εξοικειωμένος με όλες τις
πτυχές της όξυνσης των ελληνοτουρκικών
σχέσεων κατά το προηγούμενο έτος, όταν
ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθιξε το ζήτημα
της τουρκικής επιθετικότητας στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο.
Είχε, άλλωστε, προηγηθεί η τοποθέτηση
του στην τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, όπου είχε, κατά πληροφορίες, φωτογραφίσει Κίνα, Ρωσία και Τουρκία ως τους τρεις «πονοκεφάλους» της
διεθνής σκηνής, προϊδεάζοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο και για… τις συστάσεις που θα
κάνει στον Τούρκο πρόεδρο σχετικά με τη
συμπεριφορά της Άγκυρας στην ευρύτερη
περιοχή, όταν αποφασίσει να επικοινωνήσει μαζί του. Είναι σαφές, όπως μεταδίδουν έμπειροι παρατηρητές, ότι η νέα αμερικανική διακυβέρνηση έχει ενοχληθεί
σφόδρα τόσο από την αγορά του ρωσικού
αντιπυραυλικού συστήματος S-400 όσο
και από τη συνεχή διολίσθηση της ποιότητας των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη γειτονική χώρα.

Οι δύο άνδρες διερεύνησαν, κατά
πληροφορίες, και τα πολύ μεγάλα περιθώρια ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων την περίοδο που θα
ακολουθήσει το πέρας της πανδημίας
του κορονοϊού, καθώς… η ατζέντα Κυριάκου Μητσοτάκη και Τζο Μπάιντεν
φαίνεται πως συγκλίνει σε ό,τι αφορά
τις επενδύσεις στην Πράσινη Οικονομία και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.
Η συγκεκριμένη προοπτική υποβοηθείται, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, και από την πρόσφατη επιτυχή έκδοση του 30ετούς ομολόγου, που λέγεται ότι εντυπωσίασε την Ουάσιγκτον,
δίνοντας έξτρα πόντους στην ελληνική
οικονομία.

Το ταξίδι
στην Ουάσιγκτον
Θέμα ολίγων μηνών φαίνεται πως είναι -εκτός απροόπτου, βεβαίως- η
νέα επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο. Κυβερνητικές
πηγές επιβεβαιώνουν, εμμέσως πλην
σαφώς, τη σχετική πρόσκληση που
απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος
στον Έλληνα πρωθυπουργό. Καθοριστικός παράγοντας για την οριστικοποίηση του ταξιδιού φαίνεται πως είναι η πορεία της πανδημίας του κορονοϊού. Ορόσημο, όπως περιγράφεται,
θα είναι, σε κάθε περίπτωση, το κατά
πόσον θα επιτραπεί η διά ζώσης παρουσία των ηγετών στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τον
προσεχή Σεπτέμβριο. Εφόσον κάτι
τέτοιο καταστεί εφικτό, δεν αποκλείεται τέλη φθινοπώρου να διαβεί ο κ.
Μητσοτάκης εκ νέου το κατώφλι του
Λευκού Οίκου, όπως πιθανολογείται.

Η Άγκυρα ενοχλήθηκε από τις αποφάσεις Ευρώπης και ΟΗΕ
Η Τουρκία χαιρέτισε μεν τις προσπάθειες και τη ρητορική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της πρόσφατης θετικής ατμόσφαιρας ανάμεσα στις Βρυξέλλες και
την Άγκυρα, αλλά απέρριψε τις ευρωπαϊκές επικρίσεις για
τις τουρκικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών
αναφέρει ότι ελπίζει πως η αιρεσιμότητα στα βήματα που η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την πρόθεση να κάνει και η ανα-

βολή τους για την επόμενη ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής
τον Ιούνιο δεν θα κάνουν να χαθεί η θετική δυναμική, ενώ
κατηγορεί την Ε.Ε. ότι παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, χαρακτηρίζοντας παράνομες τις τουρκικές επιχειρήσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, για άλλη μια φορά κατηγορεί την Ε.Ε. επειδή υποκύπτει στις ελληνοκυπριακές απαιτήσεις. Αντιδράσεις, όμως, στην Άγκυρα προκάλεσε και η
απόφαση του ΟΗΕ για τη UNFICYP. Ο Οργανισμός αποφά-

σισε την τοποθέτηση της Νορβηγίδας στρατηγού Ingrid
Gjerde ως επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Η ανακοίνωση του ΟΗΕ
κοινοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Μαρτίου, ενώ χθες ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί
Ακσόι προχώρησε σε δηλώσεις που «τα βάζει» με τον ΟΗΕ
για την απόφαση, κάνοντας αναφορά, μάλιστα, και στην
επικείμενη άτυπη Πενταμερή Σύνοδο για το Κυπριακό.
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Ζήτησε εκλογές η Ρένα!

Νέα επιτροπή

Παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
ζητά εκλογές και ο
Αλέξης Τσίπρας είναι
εξαιρετικά προσεκτικός κάθε φορά που
ερωτάται γιατί δεν ρίχνει το γάντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η
Ρένα Δούρου δείχνει
να σηκώνει το γάντι
που θα μπορούσε να ρίξει το Μέγαρο Μαξίμου. «Ο τόπος σήμερα δοκιμάζεται από την πανδημία και την αποτυχημένη αντιμετώπισή της από
τη χειρότερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης και η παράταξή της είναι
έτοιμη να αναλάβει», λέει η Ρένα Δούρου. Και μάλλον η δήλωσή της
εκφράζεται για να την ακούσουν στον ΣΥΡΙΖΑ!

Δεδομένου ότι πλέον οι συνέπειες της πανδημίας δεν είναι μόνο
υγειονομικές, αλλά και οικονομικές, ενώ εμφανίζονται ολοένα
και περισσότερο και στην ψυχική υγεία των πολιτών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Παναγιώτης Πικραμμένος, έθεσε τον
προβληματισμό του για τη σύσταση και μίας επιπλέον επιτροπής.
Η πρόταση είναι η επιτροπή να
στελεχωθεί, πέραν από τους λοιμωξιολόγους, και από ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, οικονομολόγους και άλλους.

Σε κίνδυνο το απόρρητο στα e-mails

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Ο σεισμός, η ΚΕΔΕ
και η Αυτοδιοίκηση

Σ

υχνά πυκνά η Ελλάδα αντιμετωπίζει φυσικές
καταστροφές. Η κατάσταση στην οποία βρί-

σκονται οι πληγέντες κάτοικοι από τον πρόσφατο
σεισμό στη Λάρισα αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα της επόμενης ημέρας. Η ανάγκη να αποζημιωθούν άμεσα στο 100% από τις ζημιές τις οποίες υπέστησαν, να αντιμετωπισθούν η σίτιση, η στέγαση και
η περίθαλψη όλων των σεισμόπληκτων απ’ όλα τα
χωριά της Λάρισας και των Τρικάλων με ευθύνη της
κυβέρνησης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι
κάτι παραπάνω από επιτακτική. Οι προτάσεις που
ακούγονται είναι πέρα για πέρα δίκαιες και μιλούν
για δάνεια στους πληγέντες, καθώς και να τους δοθεί αποζημίωση στο 100% για τον εξοπλισμό, τα εμπορεύματα και τις ζημιές επαγγελματιών και γεωργοκτηνοτρόφων. Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθούν με μόνιμο προσωπικό τα Κέντρα Υγείας. Επίσης πρέπει να ανασταλούν οι πληρωμές σε ΔΕΗ,
ύδρευση, τηλεφωνία για όσους υπέστησαν ζημιές
σε σπίτια, καταστήματα, γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, μέχρι να αποκατασταθούν, να διαγραφούν χρέη των πληγέντων σε τράπεζες και Εφορία
για το 2021 και να καταργηθούν ΕΝΦΙΑ και τέλος
επιτηδεύματος. Μέχρι αυτήν τη στιγμή πάνω από
1.600 σπίτια έχουν ήδη κριθεί ακατάλληλα, ενώ οι
120 οικισμοί που στήνονται για τους κατοίκους δεν

Σ

το τέλος του περασμένου έτους εισήχθη ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος έδωσε στους χρήστες ισχυρή
προστασία για την ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Σύμφωνα με τον ιστότοπο Femte juli, σχεδόν κανένας δεν έχει δώσει προσοχή στους νέους κανονισμούς που εισάγονται. Οι νέοι κανόνες σημαίνουν ότι
όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω εφαρμογών και e-mails πρέπει να σαρωθούν. Πρέπει, επί-

σης, να είναι δυνατή η σάρωση κρυπτογραφημένων
μηνυμάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη μεγάλη
πλειοψηφία του, έχει ήδη συμφωνήσει να προχωρήσει και οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.
Το ενοποιημένο κείμενο αναμένεται να κυκλοφορήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο και θα
εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη Σύνοδο του Μαΐου. Άρα, έρχεται περίεργο καθεστώς για
το απόρρητο.

είναι επαρκείς για τη στέγασή τους.
Διαχρονικά, οι κυβερνήσεις μετά τις φυσικές καταστροφές ισχυρίζονται ότι γίνονται με γρήγορες διαδικασίες η καταγραφή των ζημιών στα κτίρια και η
προώθηση των αποζημιώσεων. Παλαιότεροι πληγέντες περιμένουν ακόμα τη βοήθεια του κράτους, η
οποία καθυστερεί για διάφορους λόγους. Η κυβέρνηση πρέπει να υιοθετήσει ένα άμεσο σχέδιο παρέμβασης και οικονομικής ενίσχυσης για φυσικές

Στον «πάγο» ο κατώτατος

Στην τέταρτη κατά σειρά αναβολή της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού φαίνεται πως
οδηγείται η κυβέρνηση, καθώς η επέλαση της
πανδημίας του κορονοϊού δεν επιτρέπει προς
το παρόν την εκκίνηση της διαδικασίας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, η
τετράμηνη διαδικασία αναπροσαρμογής του
κατώτατου μισθού επρόκειτο να ξεκινήσει το
τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου.

Πίσω… στην ευτυχία
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Φινλανδία βρίσκεται στην κορυφή της ετήσιας λίστας των πιο ευτυχισμένων χωρών, με στοιχεία από το Gallup World Poll, ενώ
Ισλανδία, Δανία, Ελβετία και Κάτω Χώρες ακολουθούν.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέβηκαν από τη 18η στη 14η
θέση και το Ηνωμένο Βασίλειο έπεσε από τη 13η στη
18η, ενώ η Αυστραλία κατείχε τη 12η θέση της. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 51η θέση, ενώ η Κύπρος στην 32η.

καταστροφές. Οι χρηματοδοτήσεις πρέπει να τρέχουν από ένα ανεξάρτητο ταμείο, μέσα σε 72 ώρες
από το φαινόμενο. Την ευθύνη των προτάσεων πρέπει να την έχει η Αυτοδιοίκηση, μέσω της ΚΕΔΕ, διότι αυτή ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον την τοπική
κοινωνία. Αν δεν νομοθετηθεί αυτό, η Ελλάδα θα θυμίζει στις φυσικές καταστροφές τον σκύλο που κυνηγάει την ουρά του!
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ΕΜΑ: Τα εμβόλια περιορίζουν τη μετάδοση του κορονοϊού
Τα εμβόλια κατά του Covid-19 δεν μειώνουν απλώς τον
κίνδυνο σοβαρής νόσησης από τον ιό και τη θνησιμότητα,
αλλά ενδεχομένως ακόμα και τη μετάδοση του κορονοϊού. Αυτό αναφέρει σε μια εξαιρετικά σημαντική ανακοίνωσή του ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ),
που επικαλείται προκαταρκτικά δεδομένα μελετών. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί αυτό το αποτέλεσμα.
Καθώς ο μαζικός εμβολιασμός ολόκληρου του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ένα βασικό ερώτημα που τίθεται είναι η δυνατότητα των εμβολίων
να προλαμβάνουν τη μετάδοση του Covid-19. Σε κάθε πε-

ρίπτωση, όπως έχουν επισημάνει ειδικοί, η αξιολόγηση
της έκτασης της προστασίας είναι ιδιαίτερα δυσχερής,
διότι μια επιδημιολογική μείωση του αριθμού των κρουσμάτων μπορεί να δικαιολογείται και από άλλους παράγοντες.
Παράλληλα, σύμφωνα με άλλες μελέτες, που έχουν γίνει στο Ισραήλ και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανεξάρτητα εάν
τα εμβόλια μειώνουν ή όχι τους ασυμπτωματικούς φορείς, είναι πολύ πιθανό να τους καθιστούν λιγότερο λοιμογόνους, οπότε τελικά μειώνουν τη μετάδοση του κορονοϊού.
Την ίδια στιγμή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
ενέκρινε χθες δύο εργοστάσια για την παραγωγή εμβο-

λίων κατά του κορονοϊού, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να
ελπίζει ότι έτσι θα αυξήσει τις παραδόσεις το δεύτερο τρίμηνο και θα επιταχύνει τον αργό ρυθμό εμβολιασμού στην
Ευρώπη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.
Σε ανακοίνωσή του, ο EMA ανέφερε ότι εγκρίθηκε η παραγωγή του εμβολίου στις εγκαταστάσεις της Halix στην
Ολλανδία για το εμβόλιο της AstraZeneca, ενώ έλαβαν
έγκριση και οι εγκαταστάσεις των BioNTech - Pfizer στο
Μάρμπουργκ της Γερμανίας. Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατηγορήσει την AstraZeneca για τεράστιες ελλείψεις στις παραδόσεις εμβολίων, ενώ οι
BioNTech - Pfizer σχεδιάζουν να αυξήσουν σημαντικά τις
παραδόσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Από τον Απρίλιο
στα φαρμακεία
τα self-tests
Γράφει ο Σπύρος Μουζακίτης

Τ

η στρατηγική της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του self-testing παρουσίασε χθες, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για την πορεία
της πανδημίας στη χώρα μας, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης
Κοντοζαμάνης. Προτεραιότητα θα
δοθεί στους πολίτες έως 67 ετών, καθώς είναι μια ομάδα εργασιακά ενεργή και πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας. Υποχρεωτικά θα κάνουν τα τεστ
οι εργαζόμενοι στους τομείς του τουρισμού, του λιανεμπορίου, της εστίασης και της ναυτιλίας. Παράλληλα,
αναμένεται νομοθέτηση, προκειμένου να γίνονται υποχρεωτικά τα τεστ
σε καθηγητές και μαθητές.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ.
Κοντοζαμάνη, τα τεστ στοχεύουν
κυρίως στην εύρεση των ασυμπτωματικών, που είναι περίπου ένας
στους τρεις φορείς του ιού. Το τεστ
θα λειτουργεί συμπληρωματικά και
παράλληλα με όλες τις υπόλοιπες
δράσεις, όπως ο καθημερινός, τυχαιοποιημένος και στοχευμένος
έλεγχος. Το νέο αυτό όπλο στη φα-

ρέτρα της κυβέρνησης θα βοηθήσει
στην επανεκκίνηση δραστηριοτήτων. Τα τεστ πληρούν όλες τις προδιαγραφές και είναι ρινικά ή λήψης σιέλου. Η διάθεσή τους θα ξεκινήσει στις
αρχές Απριλίου από τα φαρμακεία
της χώρας. Θα είναι διαθέσιμο ένα
τεστ την εβδομάδα για διάστημα δύο
μηνών. Για να αποφευχθεί συνωστισμός, εξετάζεται το ενδεχόμενο να
δοθεί προτεραιότητα στους πολίτες
έως 67 ετών τις πρώτες ημέρες. Αν
είναι θετικό το self-test, θα γίνεται
δεύτερο rapid test σε δημόσιες δομές υγείας για να επιβεβαιωθεί το
αποτέλεσμα.
Για τα σχολεία, θα νομοθετηθεί η
υποχρεωτική διενέργειά self-tests
για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Πίεση στο ΕΣΥ
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, το τελευταίο
24ωρο καταγράφηκαν συνολικά
1.496 νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός
των τεστ την Τετάρτη ήταν μικρός, λόγω της εθνικής εορτής (έγιναν συνολικά 11.542 τεστ). Οι νέοι θάνατοι
ασθενών με Covid-19 είναι 53, ενώ
από την έναρξη της επιδημίας έχουν

καταγραφεί συνολικά 7.754. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι είναι 707.
Σύμφωνα με την καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος
της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου, το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να είναι επιβαρυμένο, αλλά παρουσιάζει στοιχεία σταθεροποίησης ύστερα από 7
εβδομάδες, ενώ ο κυλιόμενος μέσος
όρος νέων κρουσμάτων το επταήμερο είναι 24 νέα ανά 100.000 πληθυσμού. Ακόμη, επεσήμανε ότι τα ενεργά κρούσματα υπολογίζονται σε
23.500. Όπως είπε η κυρία Παπαευαγγέλου, ιδιαίτερα πιεσμένη παρα-

μένει η κατάσταση στο ΕΣΥ, με μέσο
όρο τις 470 εισαγωγές, ενώ πίεση
αναμένεται να υπάρξει και στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης.

Προτεραιότητα θα δοθεί
στους πολίτες έως 67
ετών, καθώς είναι μια
ομάδα εργασιακά ενεργή
και πρώτο μέλημα
της κυβέρνησης είναι
η επανεκκίνηση
της οικονομίας
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«Προσεύχομαι
για το παιδί τους»
Ρίγη συγκίνησης προκαλούν τα λόγια της
γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη η οποία πήρε
τον νεφρό του 23χρονου Ιάσονα, που έχασε
τη ζωή του στο τραγικό τροχαίο το οποίο συνέβη έξω από το Κοινοβούλιο. Το τροχαίο
που έκοψε το νήμα της ζωής του άτυχου μοτοσικλετιστή χάρισε ζωή σε αυτήν τη γυναίκα, που για 10 ολόκληρα χρόνια περίμενε να
βρεθεί μόσχευμα. «Πήγαν όλα καλά, επειδή
το μόσχευμα ήταν από νέο παιδί. Το χειρουργείο ήταν δύσκολο. Κράτησε συνολικά
έξι ώρες», ανέφερε η 55χρονη. Και συνέχισε: «Θέλω να ευχαριστήσω πάνω απ’ όλα τη
μητέρα και την οικογένεια αυτού του παιδιού, που, παρά την τραγική πορεία την οποία
είχε η ζωή τους, αφού χάσανε το παιδί τους,
είχαν τη λογική και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο για να δωρίσουν τα όργανά του.
Δεν ξέρω αν θέλουν να με γνωρίσουν, αλλά
εγώ πάντα θα προσεύχομαι και για εκείνους
και για το παιδί τους. Από τη μια στιγμή στην
άλλη άλλαξαν τη ζωή μου». «Η ζωή μου ήταν
δύσκολη. Δεν είχα τα κατάλληλα εργαλεία
για να κάνω αιμοκάθαρση και συνεχώς έκανα χειρουργεία. Αυτό ήταν ένα δώρο εξ ουρανού για μένα», συμπλήρωσε.

Πρώην αστυνομικός
παρίστανε τον… μάγο
Τον «μάγο» παρίστανε ένας 55χρονος
συνταξιούχος αστυνομικός από τη Λάρισα, ο
οποίος, μάλιστα, κατάφερε να αποσπάσει
περισσότερες από 250.000 ευρώ εξαπατώντας ευκολόπιστους που πήγαιναν σε αυτόν
για να τους βοηθήσει σε προσωπικά και
επαγγελματικά ζητήματα.
Τα μεγαλύτερα θύματα του απατεώνα
«μάγου» ήταν δύο αδέρφια, ηλικίας 66 και
50 ετών, τα οποία τον κατήγγειλαν στην
Αστυνομία, όταν, όμως, τους είχε αφήσει με
άδειους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ο
55χρονος, έχοντας αναπτύξει ιδιαίτερες τεχνικές ρητορικής και πειθούς, «προειδοποιούσε» τα δύο αδέρφια για δήθεν δεινά που
έρχονται σε αυτά και τους δικούς τους ανθρώπους. Μάλιστα, τους έδινε σε... προνομιακές τιμές φυλαχτά και μαντζούνια, ενώ
χρησιμοποιούσε και τρίτα πρόσωπα για να
αυξάνει το κέρδος του. Σύμφωνα με όσα
έχουν γίνει γνωστά, έλεγε στους ευκολόπιστους πελάτες του ότι έχουν πέσει θύματα
μαγείας και πως αυτός -με θρησκευτικούς
τρόπους και τη βοήθεια μιας ανύπαρκτης
μοναχής- θα έδιωχνε το κακό! Μέσα σε μία
τετραετία (από το 2010 έως το 2013) απέσπασε από την 50χρονη γυναίκα περίπου
230.000 ευρώ σε μετρητά και άλλες 20.000
ευρώ από τον 66χρονο αδερφό της, καθώς
και κοσμήματα αξίας άνω των 20.000 ευρώ.
Κώστας Παπαδόπουλος

Στη φυλακή ο 58χρονος
για το ριφιφί στις θυρίδες
Ρεπορτάζ:
Μαρία Δήμα, Κώστας Παπαδόπουλος

Σ

τη φυλακή οδηγήθηκε, μετά την
ολοκλήρωση της απολογίας του
ενώπιον του 12ου ανακριτή Αθηνών,
ο 58χρονος επιχειρηματίας ο οποίος φέρεται ως ο δράστης του «χρυσού» ριφιφί στις τραπεζικές θυρίδες τεσσάρων γυναικών γνωστών οικογενειών της Αθήνας, τις
οποίες διατηρούσαν σε τραπεζικό κατάστημα του Ψυχικού. Ο κατηγορούμενος, αν και
αρνήθηκε τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες, κάνοντας μάλιστα λόγο για μη επαρκή στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του,
δεν κατάφερε να πείσει ανακριτή και εισαγγελέα, που τον έκριναν προφυλακιστέο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος,
σύζυγος γνωστής τηλεπερσόνας, η οποία
εμφανίσθηκε χθες στα Δικαστήρια της
Ευελπίδων, προκειμένου να καταθέσει ως
μάρτυρας υπεράσπισής του, αρνήθηκε στην
ανάκριση ότι έχει σχέση με τις κλοπές των
θυρίδων, ενώ φέρεται να υποστήριξε πως το
γενετικό υλικό που εντοπίστηκε δεν ανήκει
μόνο σε αυτόν, αλλά σε ακόμα δύο πρόσωπα:
την ιδιοκτήτρια της θυρίδας και σε ένα ακόμα άτομο που δεν έχει ταυτοποιηθεί.
«Το ίχνος DNA είναι μικτό. Εμπεριέχει,

εκτός από δικά μου στοιχεία, άλλων δύο
ατόμων. Της ιδιοκτήτριας της θυρίδας κι
ενός άγνωστου προσώπου. Γιατί κατηγορούμαι εγώ;», φέρεται να είπε στην απολογία του. Το γενετικό υλικό εντοπίστηκε στο
εσωτερικό μίας εκ των παραβιασμένων θυρίδων και ο 58χρονος υποστήριξε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι που θα μπορούσε να
έχει «μεταφερθεί».
«Πιθανολογώ ότι το γενετικό υλικό θα
μπορούσε να έχει βρεθεί στην κασετίνα,
όταν η ιδιοκτήτριά της την ακούμπησε στο
κοινόχρηστο τραπέζι. Και εγώ και άλλοι χρησιμοποιούμε το ίδιο τραπέζι», υποστήριξε.
Η πλευρά της υπεράσπισης του κατηγορουμένου ανέθεσε σε πραγματογνώμονα γενετιστή τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης,
αφού υποστηρίζει ότι εντός του χώρου των
θυρίδων δεν υπάρχει σύστημα βιντεοσκόπησης ή παρακολούθησης και, επομένως,
δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει από ποιον παραβιάστηκαν οι θυρίδες.
Ο 58χρονος, τον οποίο είχαν καταγράψει
οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος να
επισκέπτεται συχνά τον χώρο των θυρίδων
από τον περασμένο Αύγουστο που πιθανολογείται ότι έγινε η κλοπή, προσπάθησε να
δικαιολογήσει τα μέτρα προφύλαξης τα
οποία φέρεται να λάμβανε στις επισκέψεις

του αυτές, λέγοντας ότι φοράει πολύ συχνά
καπέλο και ότι, λόγω της πανδημίας, λάμβανε προστατευτικά μέτρα. «Το ινστιτούτο αισθητικής της συζύγου μου βρίσκεται κοντά
στην τράπεζα και δεν ήθελα κάποιος πελάτης να δει ότι δεν τηρώ τα μέτρα», ισχυρίσθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Άρση απορρήτου
Στο μεταξύ, την άρση απορρήτου επικοινωνιών του 58χρονου αναμένεται να ζητήσει
από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η
ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να προχωρήσει στο
επόμενο στάδιο την υπόθεση. Από τη μία οι
αστυνομικοί θέλουν να δουν εάν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο που γνώριζε ή συνέδραμε
τα σχέδια του 58χρονου και από την άλλη να
μάθουν πού βρίσκονται τα κλοπιμαία.

Ο επιχειρηματίας αρνήθηκε ότι
έχει σχέση με τις κλοπές,
ενώ φέρεται να υποστήριξε
ότι το γενετικό υλικό
που εντοπίστηκε
δεν ανήκει μόνο σε αυτόν

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

23

POLITICAL
«Έφυγε» ο Άρης
Σκιαδόπουλος

Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο δημοσιογράφος Άρης Σκιαδόπουλος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσούσε από κορoνοϊό και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Ο Άρης Σκιαδόπουλος
γεννήθηκε το 1946 στην Κέρκυρα.
Μετά την ολοκλήρωση του σχολείου, άρχισε να ασκεί τη δημοσιογραφία αρχικά ως μαθητευόμενος στον αθηναϊκό Τύπο. Στη
συνέχεια εργάστηκε σε μεγάλες
περιοδικά, ραδιοφωνικούς σταθμούς και εφημερίδες, όπως η
«Απογευματινή», το «Έθνος» και
η «Πρώτη». Για πολλά χρόνια εργάστηκε στο περιοδικό «Ταχυδρόμος», ενώ ήταν από τους πρωτοπόρους που έστησαν την ιδιωτική ραδιοφωνία. Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στον Αθήνα 9,84 και το
Flash. Παρακαταθήκη του ήταν,
επίσης, οι σπουδαίες εκπομπές
που έκανε για πολλά χρόνια στην
ΕΡΤ. «Νυχτερινός επισκέπτης»,
«Δρόμοι» και «Πρωινά» ήταν μερικές από τις δουλειές του. «Με
μια πένα βιοπορίστηκα και οδοιπόρησα εν τω βίω, χωρίς ποτέ να
θεωρήσω ότι ο δημοσιογράφος
είναι τίποτα περισσότερο από
ένας βιοπαλαιστής. Απλώς αποτελεί πάντα το εφαλτήριο, τον αγωγό, απ’ όπου αποκτά δημοσιότητα
η αγωνία της κοινωνίας», είχε
γράψει ο σπουδαίος δημοσιογράφος στον λογαριασμό του στο
Facebook, όπου ήταν πάντα πολύ
ενεργός.

ΣΥΓΧΑΡΗΤHΡΙΑ ΚΕΡΑΜEΩΣ

Για τον εθνικό ύμνο
στη Νοηματική

Γ

ια την εξαιρετική απόδοση του
εθνικού ύμνου στη Νοηματική
συνεχάρη η υπουργός Παιδείας
Νίκη Κεραμέως μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, μαθητές και εκπαιδευτικούς που συνεργάστηκαν στην προσπάθεια αυτή. Το βίντεο δημιουργήθηκε, με
αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την
Ελληνική Επανάσταση του 1821, από τον
Σύλλογο Διδασκόντων της Νοηματικής
Γλώσσας, σε συνεργασία με μία 18μελή
ομάδα ειδικών επιστημόνων. Κατόπιν αιτήματος του συλλόγου, το οποίο έγινε δεκτό από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, το βίντεο εστάλη μέσω εγκυκλίου
στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας.
Πρωταγωνιστές του συγκλονιστικού
βίντεο είναι δύο μαθητές του Ειδικού Γυμνασίου - Λυκείου Κωφών και Βαρήκοων
Θεσσαλονίκης, η Ελευθερία Λαζαρίδου
από τη Β’ Λυκείου και ο Χρήστος Γκανάτσας από τη Γ’ Γυμνασίου. Τα δύο παιδιά
αποτύπωσαν με αρμονικές κινήσεις και
μοναδικό τρόπο, ο οποίος συγκίνησε
όλους τους Έλληνες, τον εθνικό ύμνο στη
νοηματική γλώσσα. Αν και στο παρελθόν
είχαν γίνει ανάλογες προσπάθειες, δεν είχε καταστεί δυνατό να αποδοθεί το πραγματικό νόημα του εθνικού ύμνου. Ωστόσο,
φέτος με την καθοδήγηση του σκηνοθέτη
Άκη Αμανατίδη και του μουσικού Αλέξανδρου Ιωάννου ο στόχος επετεύχθη.
Κατά τη συζήτησή τους με την υπουργό
Παιδείας, τα μέλη του Συλλόγου ανέφεραν ότι το εγχείρημα δεν ήταν καθόλου
εύκολο, καθώς απαιτούσε τη συνεργασία
πολλών ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων
γλωσσολόγοι, δάσκαλοι της ελληνικής
νοηματικής γλώσσας, φιλόλογοι, κ.λπ.,
αφού η μετάφραση αφορούσε σε μια
οπτικοκινητική γλώσσα, όπως είναι η

Γράφει η

Εύη Πανταζοπούλου
Νοηματική. Μίλησαν ακόμα για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παραγωγή τού εν λόγω οπτικοακουστικού υλικού, ενώ η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε
στις πρωτοβουλίες του υπουργείου στην
κατεύθυνση της συμπερίληψης, όπως η
μεγαλύτερη προσβασιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού και η απόδοση των μαθημάτων της εκπαιδευτικής τηλεόρασης
και στη νοηματική γλώσσα.
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η ίδια,
«δύο λέξεις κρατώ από τη σημερινή μας
συζήτηση: προσβασιμότητα και συμπερίληψη. Η εξαιρετική σας δουλειά για την
παραγωγή του βίντεο ανέδειξε την αξία
της συμπερίληψης και εμείς με τη σειρά
μας το στείλαμε σε όλα τα σχολεία, απ’
άκρη σ’ άκρη της Ελλάδας, ώστε να φτάσει και να ευαισθητοποιήσει κάθε μαθητή
και εκπαιδευτικό». Δεσμεύτηκε, τέλος, να
υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη προσβασιμότητα στο εκπαιδευτικό υλικό, ενώ πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσουμε να είμαστε
σταθερά δίπλα σας, με στόχο όλα τα παιδιά μας να απολαμβάνουν ποιοτική εκπαίδευση».

Πρωταγωνιστές του
συγκλονιστικού βίντεο είναι
δύο μαθητές του Ειδικού
Γυμνασίου - Λυκείου Κωφών
και Βαρήκοων Θεσσαλονίκης,
η Ελευθερία Λαζαρίδου από
τη Β’ Λυκείου και ο Χρήστος
Γκανάτσας από τη Γ’ Γυμνασίου

EΛΛΑΔΑ
Γιώργος Πατούλης:

«Σεβαστείτε
το παιδί μου»

«Σε όλη μου την προσωπική, επιστημονική και πολιτική διαδρομή προσπαθώ να
ανταποκριθώ στις ευθύνες μου τόσο ως οικογενειάρχη όσο και απέναντι στους πολίτες. Αυτό κάνω σήμερα ως πατέρας, ως περιφερειάρχης Αττικής και ως ιατρός και
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας,
δίνοντας μια σκληρή μάχη για να περιορίσουμε τις τραγικές συνέπειες της πανδημίας, ώστε να μπορέσει η κάθε οικογένεια
αυτής της χώρας να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στην προηγούμενη κανονικότητά της. Θεωρώ ότι ευαίσθητα προσωπικά ζητήματα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες, χωρίς να
έχω εγώ καμία προσωπική ευθύνη, δεν
αφορούν σε κανέναν άλλον, παρά μόνο
στην οικογένειά μου».

Αυτό τονίζει ο περιφερειάρχης Αττικής
Γιώργος Πατούλης και προσθέτει: «Προσπαθώ τα ζητήματα αυτά να τα διαχειριστώ με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και
ενσυναίσθηση, θέτοντας ως βασική και
αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα όχι τη
διαφύλαξη της εικόνας μου, αλλά το καλό του παιδιού μου, στο οποίο είμαι διαρκώς δίπλα, περνώντας μαζί του πολλές
ώρες καθημερινά, ιδιαίτερα αυτήν τη δύσκολη περίοδο. Κάθε ενέργειά μου μέχρι
σήμερα αυτό τον σκοπό πρωτίστως εξυπηρετεί, να διαφυλάξω την ψυχική ηρεμία και γαλήνη του έφηβου γιου μου,
όπως οφείλει να κάνει κάθε υπεύθυνος
πατέρας. Με απόλυτο σεβασμό στη δουλειά των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, ζητώ από όλους να σεβαστούν αυτήν τη δύσκολη οικογενειακή
στιγμή και κυρίως να σεβαστούν το παιδί
μου, που δεν πρέπει να γίνει βορά στον
βωμό της εφήμερης δημοσιότητας».

P
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Ω

ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μουσείο Εκκλησιαστικού Πολιτισμού
της Ιεράς Μονής Φθιώτιδας

Στην ανάδειξη του μεγάλου «ιστορικού, πολιτιστικού και
θρησκευτικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής της
Φθιώτιδας» στοχεύει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Προς τούτο, χρηματοδοτεί με 2.450.000 ευρώ την ίδρυση
Μουσείου Εκκλησιαστικού Πολιτισμού της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας, το οποίο θα αποτελέσει ένα από τα πιο
σημαντικά εκκλησιαστικά και πολιτιστικά κέντρα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ορθόδοξης παράδοσης αλλά και στην εκπαίδευση πάνω στον Εκκλησιαστικό Πολιτισμό και τη Χριστιανική Τέχνη. Σχετική προγραμματική
σύμβαση συνυπέγραψαν ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός και ο μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών.

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

Κύβος του Ρούμπικ το δημαρχείο,
όπως της Χάγης

Αγνώριστο έγινε
το Δημαρχείο Νεάπολης Συκεών
μετά την
εξωτερική
αλλά και
την εσωτερική αναμόρφωσή του. Το κτίριο του δημαρχείου μοιάζει με κύβο του
Ρούμπικ, ως ένα «παραλληλεπίπεδο από πολύχρωμες ορθογώνιες ψηφίδες με φόντο έναν λευκό καμβά, ενώ τα χρωματιστά τετράγωνα σχηματίζουν το παζλ της κάθε ξεχωριστής
όψης του κτιρίου». Κατά τους εμπνευστές, είναι μια νέα «πιο
φωτεινή, χαρούμενη και αισιόδοξη εκδοχή» για τους επισκέπτες και τους εργαζομένους του δήμου. Πηγή έμπνευσης
αποτέλεσε το έργο του Μοντριάν, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μοντέρνας τέχνης, την υπογραφή του
οποίου φέρει το Δημαρχείο της Χάγης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γαλανόλευκες σημαίες
σε 300 σημεία της πόλης

Γαλανόλευκες σημαίες σε πάνω από 300 κεντρικά σημεία της
πόλης τοποθέτησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Για τα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση στους ιστούς του δημαρχιακού μεγάρου έχει
υψωθεί η σημαία του Εμμανουήλ Παππά, ενώ στο μπαλκόνι
του δημαρχείου υψώθηκε συμβολικά και η σημαία των Κολοκοτρωναίων. Στον Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου μέχρι και το τέλος του 2021 πέντε ιστορικά λάβαρα της Επανάστασης θα κυματίζουν σε ισάριθμα δημοτικά κτίρια και στις δύο κοινότητες.

!

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ

«Προσαρμογή σε έναν
κόσμο που αλλάζει»

Πραγματοποιείται σήμερα με τηλεδιάσκεψη η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του
Δικτύου Πόλεων με Λίμνες. Κεντρικό θέμα
είναι η «Προσαρμογή σε έναν κόσμο που
αλλάζει». Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες δημιουργήθηκε το 2012 και έχει ως μέλη 42
δήμους από την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες. Βασικός σκοπός του Δικτύου είναι η εξυπηρέτηση αναγκών γενικού συμφέροντος, όπως η προστασία του υδατικού
στοιχείου λιμνών, ποταμών και λιμνοθαλασσών, η βιώσιμη ανάπτυξη, η αειφορία, η
προστασία του περιβάλλοντος, η κυκλική
οικονομία και η οικο-καινοτομία, μέσω κυρίως της επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξής τους.
Στη Γ.Σ. με δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν προσκληθεί ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας,
η βουλευτής Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, ο ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, ο περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Φάνης
Σπανός και ο
δήμαρχος
Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου.

ΚΕΝΤΡΙΚH ΜΑΚΕΔΟΝIΑ

Επετειακή φωταγώγηση
του κτιρίου της διοίκησης

Στα χρώματα της Ελλάδας φωταγωγήθηκε το κτίριο της Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η Βίλα Αλλατίνη φωταγωγήθηκε για την επέτειο των 200 χρόνων από
την Επανάσταση του 1821 με απόφαση του περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα. Το διατηρητέο φωτίστηκε στα χρώματα της Γαλανόλευκης, ενώ δέσμες
λευκού και γαλάζιου φωτός με επίκεντρο το κτίριο φώτισαν
τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Στην πρόσοψή του προβλήθηκε η ελληνική σημαία. Ο επετειακός διάκοσμος και φωτισμός
του κτιρίου της Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διήρκεσε μέχρι τις 26 Μαρτίου τα μεσάνυχτα.

ΔΥΤΙΚH ΜΑΚΕΔΟΝIΑ

Ειδική ενίσχυση του ΕΚΑΒ Κοζάνης
Την ενίσχυση του ΕΚΑΒ Κοζάνης σε υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό συνολικού προϋπολογισμού
867.700 ευρώ δρομολογεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 της
πράξης «Δράσεις ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας για
την αντιμετώπιση της επιδημίας λόγω Covid 19» στον
Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» με δικαιούχο το ΕΚΑΒ Κοζάνης. Η χρηματοδότηση
αφορά στην ενίσχυση του ΕΚΑΒ Κοζάνης σε υποδομές
και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
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Αγωνία για 100.000 οικογένειες
Ποιος είναι ο δήμαρχος της
Αττικής, προς τα βόρεια της
Αθήνας, που διεκδικεί την
πρωτιά σε θέματα που έχουν
μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο
και… χάνει την ψηφοφορία;
Όπως παραδέχονται ακόμα
και στενοί συνεργάτες του, ο
δήμαρχος δείχνει μια εμμονή
να απορρίπτει κάθε πρόταση
θέματος που φέρνει η αντιπολίτευση, παρά το γεγονός ότι
δεν έχει την πλειοψηφία στο
Συμβούλιο. Αυτό που ακολουθεί συνήθως είναι η πρόταση να μπαίνει σε ψηφοφορία και να καταγράφει άλλη
μία ήττα…

Στο πλευρό
των φιλοζωικών

Στο πλευρό των φιλοζωικών οργανώσεων για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τάχθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης στην τηλεδιάσκεψη για τα ζώα συντροφιάς
που πραγματοποίησε η περιφέρεια.
Οι φιλοζωικοί σύλλογοι, οι ομοσπονδίες και οι οργανώσεις που
συμμετείχαν κατέθεσαν τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις τους για το
νομοσχέδιο των ζώων συντροφιάς
που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας να συμπεριληφθούν συντονισμένα σε διαβούλευση. Ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης στην ομιλία του υποσχέθηκε
ότι θα συμβάλει όσο μπορεί στην
καλύτερη επίλυση των χρόνιων
προβλημάτων και αναφέρθηκε στην
κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος επικουρικής βοήθειας για την ευζωία των αδέσποτων
ζώων, το οποίο επεξεργάζεται η Περιφέρεια Αττικής.

Ε

δώ και αρκετό καιρό υπάρχουν φωνές
ανάμεσα στους δημάρχους που επισημαίνουν την αναγκαιότητα να δραστηριοποιηθεί η ΚΕΔΕ για να μη χαθεί μια
πολύ σημαντική υπηρεσία που προσφέρουν
στους δημότες τους. Έφτασε η ώρα, λοιπόν,
που η ΚΕΔΕ αναζητεί τους τρόπους για να
εξακολουθήσουν να λειτουργούν τα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ) μέσω της διαμόρφωσης ενός σταθερού και βιώσιμου πλαισίου χρηματοδότησής
τους. Για τον λόγο αυτό στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι δήμαρχοι ζήτησαν άμεση συνάντηση με τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να ληφθούν υπόψη τους οι θέσεις της Ένωσης για τη συνέχιση της λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ
ΜΕΑ, τα οποία παρέχουν σήμερα υπηρεσίες
σε πάνω από 100.000 οικογένειες και απα-

σχολούν 3.000 εργαζόμενους με υψηλή ειδίκευση και παιδαγωγική εμπειρία. Η ΚΕΔΕ
ζητάει κάθε προσπάθεια διαμόρφωσης ενός
πλαισίου αδειοδότησης των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ
ΜΕΑ να συνοδεύεται απαραιτήτως από τη
διαμόρφωση ενός σταθερού και βιώσιμου
πλαισίου χρηματοδότησής τους. Θα πρέπει,
δηλαδή, να υπάρξει άμεση μέριμνα για την
ορθολογικοποίηση του συστήματος voucher
αλλά και για την κατάργηση της ποσόστωσης
για τα ΚΔΑΠ. Μάλιστα, όσον αφορά στη στέγαση, η ΚΕΔΕ επιμένει στη θέση της να αξιοποιηθούν τα σχολεία που λειτουργούν με τη
μέριμνα των δήμων για τη στέγαση των
ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Σήμερα πάνω από 80%
των δημοτικών ΚΔΑΠ λειτουργεί σε σχολικά
κτίρια με επαρκέστατες εγκαταστάσεις, άρτια υποδομή και εξοπλισμό που έχει προσφέρει ο εκάστοτε δήμος.

Αναζητείται εξειδικευμένο προσωπικό
Οι σοβαρές επιπτώσεις που έχει στη λειτουργία των δήμων η απογύμνωση των υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό ήταν από τα βασικά θέματα στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Για αυτό, άλλωστε, αποφασίστηκε σε συνάντηση που θα έχει τις επόμενες μέρες στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου να θέσει το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι λόγω της απόσπασης για περίπου έξι έτη εξειδικευμένου προσωπικού για
τις ανάγκες του υπουργείου. Όπως τονίζεται, τα 117 άτομα με
πτυχίο Πληροφορικής που χρειάζεται το υπουργείο θα λείψουν τουλάχιστον από 80 δήμους της
χώρας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες τους από εκπαιδευμένο προσωπικό. Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο, δεδομένου ότι και άλλα υπουργεία αποψιλώνουν
υπηρεσίες των δήμων με απόσπαση υψηλής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης προσωπικού, με συνέπεια η Τοπική Αυτοδιοίκηση να απογυμνώνεται διαρκώς.

Μεγαλώνει...
την περιουσία
Έχει ξεκινήσει από την αρχή της
θητείας και δεν σταματά να μεγαλώνει την «περιουσία» των κατοίκων
της πόλης. Έτσι, στην απόκτηση ενός
ακόμα ελεύθερου χώρου -το ιστορικό «βουναλάκι» στο Παλαιό Ηράκλειο δίπλα στην πλατεία Αγίου Λουκά- προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου
Αττικής. Οι διαπραγματεύσεις του
δημάρχου Νίκου Μπάμπαλου και
της διαπαραταξιακής επιτροπής με
τους ιδιοκτήτες του χώρου κατέληξαν σε συμφωνία κι έτσι ο δήμος, μετά και την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στην τελευταία του συνεδρίαση, προβαίνει στην απευθείας
αγορά της έκτασης. Αμέσως μετά την
υπογραφή των συμβολαίων, η δημοτική Αρχή θα βάλει μπροστά τις διαδικασίες για να μετατραπεί το βουναλάκι σε κοινόχρηστο χώρο και να παραδοθεί ελεύθερο και προσβάσιμο
στους Ηρακλειώτες.

Ψηφιακή πύλη
της Κηφισιάς
Αλλάζει ο τρόπος που μπορούν
πλέον οι κάτοικοι της Κηφισιάς
να εξυπηρετηθούν από τον δήμο
ή το Δημόσιο, καθώς έπειτα από
συνεργασία του δημάρχου Γιώργου Θωμάκου με το υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ενεργοποιήθηκε στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης η διεπαφή πολίτη. Έτσι,
όπως ενημερώνει η δημοτική
Αρχή, οι πολίτες μπορούν να
εξυπηρετηθούν στα ΚΕΠ Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Νέας
Κηφισιάς και μέσω των ψηφιακών ραντεβού, ενώ ο προγραμματισμός ραντεβού μπορεί να γίνεται πλέον όχι μόνο μπροστά
από τα γραφεία των υπαλλήλων,
αλλά εύκολα και γρήγορα μέσω
του υπολογιστή ή μιας mobile
συσκευής.
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Το θέλουν όλοι… αλλά τους δίχασε
Τρεις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ανταλλαγή
ανακοινώσεων, απειλές για προσφυγή στη Δικαιοσύνη και πολύ υψηλοί τόνοι χρειάστηκαν για να εγκριθεί τελικά κατά πλειοψηφία ένα θέμα που ήθελαν όλοι στον Δήμο Καισαριανής. Ο
λόγος για τη δημιουργία του «Καισάριου Γυμναστηρίου» που
θεωρούνταν δεδομένο ότι το ήθελαν όλες οι παρατάξεις που
συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι αθλητικοί φορείς,
με πρώτη και καλύτερη τη «Νήαρ Ηστ», ωστόσο, μάλλον λόγω
κακών χειρισμών από τη δημοτική Aρχή και τον δήμαρχο Χρήστο Βοσκόπουλο, προέκυψε ισχυρές διαφωνίες. Δημιουργήθηκε θέμα με τον χώρο όπου θα κατασκευαστεί, με κάποιους
από τους ήδη εργαζομένους, με τη σχέση που θα συνεχίσει ή
όχι να έχει η Νήαρ Ηστ με το γυμναστήριο, αλλά και με τις διαδικασίες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο… Τελικά, το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και θα προχωρήσει, αλλά δεν καταγράφηκε ως κάποιος «θρίαμβος» του δημάρχου…

Τους έκλεψε τη δόξα
Έδωσε πανηγυρικό χαρακτήρα η δήμαρχος Πεντέλης
Δήμητρα Κεχαγιά στη συμφωνία στην οποία κατέληξε
για τη μεταφορά των πυλώνων υψηλής τάσης της ΔΕΗ
από τη Νέα Πεντέλη, και αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της παράταξης του πρώην δημάρχου Δημήτρη
Στεργίου-Καψάλη. Σε πολύ υψηλούς τόνους, της υπενθύμισαν όλες τις ενέργειες που είχαν γίνει από τη δική
τους δημοτική αρχή, τόσο για να βρεθούν οι τρόποι χρηματοδότησης του έργου όσο και για να ξεπεραστούν τα
εμπόδια που είχαν προκύψει τόσο από την Αρχαιολογική
Υπηρεσία όσο και από το Δασαρχείο. Μάλιστα, της υπενθύμισαν ότι πολλές από αυτές τις αποφάσεις τις είχε
υπερψηφίσει και η ίδια όταν ήταν στην αντιπολίτευση,
κατά συνέπεια θα έπρεπε να τις θυμάται και να τις μνημονεύσει στους «πανηγυρικούς» της.

Ποιος «γαλάζιος δήμαρχος» της Αττικής
ασκεί μεγάλες πιέσεις προκειμένου
να συμπεριληφθεί
στις λίστες του κόμματος, όταν και όποτε
γίνουν βουλευτικές εκλογές; Για να δώσουμε κάποια στοιχεία, δεν
αναφερόμαστε σε κάποιον από αυτούς που
πήραν «αυτοκρατορικά ποσοστά» στις
προηγούμενες εκλογές. Πάντως, επειδή
δεν φαίνεται να έχει και πολλές πιθανότητες να πετύχει τον σκοπό του, πολλοί υποστηρίζουν ότι απλά προσπαθεί να «χτίσει»
για το μέλλον…

Κλιμακώνει τις επιθέσεις… απαντά με αγωγές

Κ

αταιγιστικές είναι πλέον οι επιθέσεις που εξαπολύει ο πρώην δήμαρχος Αγίας
Βαρβάρας Γιώργος Καπλάνης στον νυν δήμαρχο Λάμπρο Μίχο, καθώς φαίνεται ότι
ακόμη δεν έχει καταλαγιάσει η κόντρα των πάλαι ποτέ στενών συνεργατών και πιθανότατα δεν θα καταλαγιάσει τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές του 2023. Μέχρι στιγμής, καταγράφουμε κατηγορίες που έχουν να κάνουν από επιθέσεις σε εργαζομένους και ρουσφέτια σε εκλογικούς φίλους μέχρι ύποπτες απευθείας αναθέσεις και σπατάλες για πολυτελή ημερολόγια και φυλλάδια… Οι απαντήσεις από πλευράς του δημάρχου όμως είναι
αφοπλιστικές και φαίνεται ότι θα φτάσουν μέχρι τη Δικαιοσύνη, καθώς «βγάζει στον αέρα» όλες τις συμβάσεις, τις αναθέσεις και τους διαγωνισμούς, δείχνοντας ότι δεν έχει κάτι
να κρύψει. Μάλιστα, για την πιο πρόσφατη καταγγελία για τη «σπατάλη για ημερολόγια»,
απαντά ότι πρόκειται για μια προσφορά από «χορηγό» και δεν έχει κοστίσει ούτε ευρώ
στον δήμο. Όπως και να ’χει πάντως, ο κ. Μίχος θεωρεί συκοφαντικές τις καταγγελίες του
πρώην δημάρχου και ήδη ετοιμάζει μηνύσεις και αγωγές οπότε θα έχουμε και συνέχεια.
Ποιος δήμαρχος, προς τα βόρεια της Αθήνας, είναι πολύ κοντά στο να πετύχει μια «εμβληματική επένδυση» για τον δήμο του, που θα αλλάξει την εικόνα ολόκληρης της περιοχής; Την εν λόγω «επένδυση»
την… πάλεψαν πολλοί δήμαρχοι στο παρελθόν και κάποιοι έφτασαν στο παραλίγο, αλλά τώρα φαίνεται
ότι το πράγμα βρίσκεται πολύ κοντά… Σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις.

Γιατί διαγράφηκε
Έντονη πολιτική συζήτηση έχει προκαλέσει στον
Δήμο Ζωγράφου η απόφαση του δημάρχου Βασίλη
Θώδα να διαγράψει ένα από τα πιο δραστήρια στελέχη της παράταξής του σε αυτό το διάστημα που
διοικεί, τον Κώστα Πίτσιο. Η αλήθεια είναι ότι σε
αυτόν τον ενάμιση χρόνο είχαν παρατηρηθεί αρκετές διαφωνίες σε μικρά και μεγάλα θέματα που
αφορούσαν τη διοίκηση, όμως μάλλον δεν ήταν αυτές που οδήγησαν στη διαγραφή. Όσοι γνωρίζουν
πρόσωπα και πράγματα θεωρούν ότι ο «γαλάζιος»
δήμαρχος δέχθηκε ισχυρές πιέσεις από στελέχη
της παράταξής του για να «ξεφορτωθεί» τον πασοκικών καταβολών κ. Πίτσιο. Εκεί που διαφωνούν
είναι αν επιθυμούσαν να «καθαρίσουν» ιδεολογικά
την παράταξη, οπότε δεν αποκλείεται να δούμε κι
άλλες «εκκαθαρίσεις» στο μέλλον, ή αν φοβήθηκαν
ότι ο κ. Πίτσιος «μεγαλώνει επικίνδυνα»…

Κι όμως
διαφώνησαν
Ούτε στα αυτονόητα δεν συμφωνούν πλέον στον Δήμο της Αγίας
Παρασκευής… Πριν από μερικές
μέρες ο δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς παρουσίασε το πρόγραμμα
στήριξης για τις τοπικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την
πανδημία, με την απαλλαγή από
καταβολή τελών καθαριότητας και
φωτισμού για όσο διάστημα ανέστειλαν τις δραστηριότητές τους.
Όμως και σε αυτό το θέμα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από την
αντιπολίτευση, όχι βέβαια γιατί
διαφωνούσε με τη βοήθεια, αλλά
γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ να
έρθει… Το «εμείς σ’ τα λέγαμε κι
εσύ μας χλεύαζες» ήταν στην ημερήσια διάταξη.

Διχάζουν οι κάμερες

Διεκδικητικός

Μεγάλη αναταραχή έχει προκαλέσει στην
Παλλήνη η απόφαση της δημοτικής Aρχής
να εγκαταστήσει κάμερες στα προαύλια των
δημοτικών σχολείων, προσπαθώντας να βάλει ένα τέλος τα αλλεπάλληλα κρούσματα
καταστροφών σε σχολεία… Τόσο ένα μέρος
της αντιπολίτευσης όσο και αρκετοί πολίτες
έχουν ξεσηκωθεί, κατηγορώντας τον δήμαρχο Θανάση Ζούτσο από το ότι μετατρέπει
τα σχολεία σε «Big Brother» οι πιο «χαλαροί» έως ότι στοχεύει στον «περιορισμό των
προσωπικών ελευθεριών» οι πιο σκληροπυρηνικοί… Με τέτοια «αντιδραστική διάθεση», αν τοποθετηθούν τελικά οι κάμερες,
μάλλον θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να είναι
«αόρατες».

Δυναμικά επανήλθε ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης σχετικά με τις διεκδικήσεις ανταποδοτικών ωφελειών για τον δήμο του
από υλοποίηση της επένδυσης του Ελληνικού. Έντονη ήταν η παρουσία του στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, η οποία επεξεργάζεται το Νομοσχέδιο για την κύρωση της Σύμβασης Διανομής αναφορικά με την επένδυση στον
«Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγ. Κοσμά», τονίζοντας και πάλι
τις πάγιες θέσεις του Αλίμου, ιδίως σχετικά με την απόδοση των
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στους δήμους της περιοχής, επισημαίνοντας ότι είναι αναγκαίο να γίνει άμεσα. Θυμίζουμε
ότι αυτές οι διεκδικήσεις του κ. Κονδύλη είναι μια από τις αφορμές
που έχουν προκαλέσει τη μεγάλη κόντρα του με τον δήμαρχο Αργυρούπολης-Ελληνικού Γιάννη Κωνσταντάτο ο οποίος ισχυρίζεται
ότι ο Άλιμος δεν έχει καμία δουλειά να ζητά ανταποδοτικά από την
επένδυση στο παλιό αεροδρόμια. Ετοιμάζονται, λοιπόν, νέοι κύκλοι συγκρούσεων…
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ΕΝΩ EMAIL ΤΗ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ…

Η Amazon, η πανδημία
και οι καταγγελίες για
εργασιακό μεσαίωνα

Σ

υνθήκες εργασιακού μεσαίωνα φαίνεται
ότι επικρατούν, πλέον, στη γνωστή εταιρεία Amazon, καθώς η ραγδαία αύξηση
των πωλήσεων λόγω πανδημίας έκανε
πολύ πιο δύσκολη τη δουλειά των οδηγών της.
Προ περίπου ενός έτους, δημοσιοποιήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία κάποιοι οδηγοί
υποχρεώνονται από τις εργασιακές συνθήκες
ακόμα και να ουρούν μέσα σε μπουκάλια, προκειμένου να μη διακόψουν τα δρομολόγια, ώστε να
μην υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις. Οι
καταγγελίες αυτές έρχονται ως συνέχεια άλλων,
που προηγουμένως μιλούσαν για εξαντλητικά
ωράρια και ασφυκτικές συνθήκες εργασίας, με
αποτέλεσμα να πλήττεται η εικόνα της εταιρείας
στο διεθνές κοινό.
Προχθές η Amazon αρνήθηκε ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα στους εργαζομένους της. Απαντώντας σε ένα tweet, η εταιρεία ανέφερε ότι οι
σχετικές καταγγελίες δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα: «Δεν μπορεί να πιστεύει κανείς
τους ισχυρισμούς περί ουρήσεων σε μπουκάλια.
Εάν αυτό ήταν αληθινό, κανείς δεν θα δεχόταν να
εργαστεί σε μας. Η αλήθεια είναι ότι πάνω από ένα
εκατομμύριο εκπληκτικοί υπάλληλοί μας σε όλον

Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση πυραύλου
δοκιμάζει τις αντοχές ΗΠΑ και Ιαπωνίας
Έναν κατευθυνόμενο, τακτικό πύραυλο, εφοδιασμένο με κινητήρα στερεού καυσίμου, εκτόξευσε
την Πέμπτη η Βόρεια Κορέα προς τη θάλασσα της
Ιαπωνίας, όπως ανακοίνωσε η Πιονγιάνγκ. Σκοπός
της νέας αυτής πρωτοβουλίας ήταν, όπως δήλωσε
αρμόδιος αξιωματούχος, η «βελτίωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας».
Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Γιοσιχίντε Σούγκα, ωστόσο, είπε ότι η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε
δύο πυραύλους και μάλιστα ότι αυτοί ήταν βαλλιστικοί. Η χώρα του Κιμ Γιονγκ Ουν υφίσταται διεθνείς κυρώσεις, εξαιτίας των προγραμμάτων της
για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
έκρινε ότι η Απόφαση 1718 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ «παραβιάστηκε με τη δοκιμή των
πυραύλων αυτών». Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

έκανε λόγο για πράξη που απειλεί την ειρήνη και
την ασφάλεια της χώρας του και της ευρύτερης περιοχής. Ο Κυανός Οίκος, η προεδρία της Νότιας
Κορέας, ανακοίνωσε την έκτακτη σύγκληση του
Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας.
Ήδη, Λευκός Οίκος και Στέιτ Ντιπάρτμεντ καταδίκασαν τις ενέργειες της Βόρειας Κορέας και αναμένεται συνέχεια…

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

τον κόσμο είναι υπερήφανοι για τη δουλειά τους,
ενώ έχουν εξαιρετικούς μισθούς και ιατρική περίθαλψη από την πρώτη μέρα».
Ωστόσο, ένα εσωτερικό σημείωμα που διέρρευσε, έδειξε άλλα. Σε e-mail της εταιρείας αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Απόψε, ένας
συνεργάτης ανακάλυψε ανθρώπινα κόπρανα σε
μια τσάντα της Amazon που επέστρεψε στον σταθμό από έναν οδηγό»… «Κατανοούμε ότι οι συνεργάτες οδηγοί ενδέχεται να έχουν έκτακτες ανάγκες, ενώ βρίσκονται εν κινήσει, και ειδικά κατά τη
διάρκεια της πανδημίας δυσκολεύονται να έχουν
πρόσβαση σε μπάνια. Ανεξάρτητα από αυτό, οι συνεργάτες οδηγοί δεν μπορούν, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να
επιστρέψουν σακούλες στον σταθμό με κόπρανα
μέσα». Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι οι οδηγοί
αναγκάζονται να υπογράψουν φόρμες «βιομετρικής συναίνεσης», προκειμένου να συνεχίζουν να
εργάζονται στην Amazon.

Το «Ever Given» εξαναγκάζει
τάνκερ σε τεράστιες παρακάμψεις
Σε δραστικές αλλαγές δρομολογίων προχωρούν μεγάλες
ναυτιλιακές εταιρείες, προκειμένου τα εμπορεύματα που μεταφέρουν τα πλοία τους να φτάσουν, τελικά, στον προορισμό τους, αφού
η Διώρυγα του Σουέζ παραμένει
φραγμένη για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα από τον… σφηνωμένο
γίγαντα «Ever Given». Σύμφωνα
με το BBC, οι ημερήσιες ζημιές
ανέρχονται σε 9,6 δισ. δολάρια. Οι
εμπειρογνώμονες λένε ότι πρέπει
να απομακρυνθούν 15.000-20.000
κυβικά μέτρα άμμου για να μπορεί
να πλεύσει και πάλι το σκάφος. Το
Κάιρο λέει ότι σε δύο μέρες θα
έχει λυθεί το πρόβλημα.

P
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Πώς θα υπολογιστεί και
πώς θα καταβληθεί «Ψαλίδι» στους
εργαζομένους
σε αναστολή…

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Μ

ειωμένο αναμένεται να
πληρωθεί φέτος το Δώρο
Πάσχα σε πάνω από μισό
εκατομμύριο εργαζομένους που τελούν σε αναστολή σύμβασης
εργασίας από τον Ιανουάριο.
Όσοι εργαζόμενοι βγήκαν σε αναστολή
σύμβασης εργασίας θα δουν μείωση στο
Δώρο Πάσχα που θα εισπράξουν, όπως οι
εργαζόμενοι των επιχειρήσεων οι οποίες
έκλεισαν έπειτα από κρατική εντολή αλλά
και αυτοί που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στους πληττόμενους κλάδους.
Το Δώρο Πάσχα θα υπολογιστεί για χιλιάδες εργαζομένους σε αναστολή σύμβασης εργασίας με βάση την αποζημίωση
ειδικού σκοπού, ύψους 534 ευρώ.

Ο εργοδότης θα υπολογίσει την αναλογία που οφείλει στον πραγματικό μισθό
τον οποίο έτυχε να πάρει ο εργαζόμενος
την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30
Απριλίου.

Ποιοι θα το λάβουν ολόκληρο
Ωστόσο, κανονικά αναμένεται να λάβουν το Δώρο Πάσχα 2021 οι εργαζόμενοι
του ιδιωτικού τομέα που δουλεύουν συνεχώς εν μέσω πανδημίας. Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με
μισθό ή με ημερομίσθιο δικαιούνται από
τους εργοδότες τους Δώρο Πάσχα ίσο με
μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 15 ημερομίσθια για
τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το
διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την
30ή Απριλίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι
εργαζόμενοι/ες απουσιάζουν νόμιμα από
την εργασία τους (π.χ., με ετήσια άδεια,
με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική
άδεια).
Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα
υπολογισμού του Δώρου Πάσχα συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο
δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας,
ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα
επίδομα ασθενείας.

Το βασικό σενάριο
Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει
πληρωμή του Δώρου Πάσχα με μοντέλο
μεικτής χρηματοδότησης για όσους εργαζομένους έχουν τεθεί σε αναστολή
σύμβασης εντός του τετράμηνου Ιανουάριος - Απρίλιος.
Η καταβολή του Δώρου Πάσχα αντιστοιχεί στο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου 2021 και οι
εργαζόμενοι θα λάβουν το Δώρο ανάλογα
με το διάστημα το οποίο έχουν εργαστεί ή
το ποσό αναστολής. Έτσι, όσο περισσότερες είναι οι ημέρες αναστολής που έχει
μπει ο εργαζόμενος τόσο μεγαλύτερες
είναι οι απώλειες από το Δώρο Πάσχα
2021. Για παράδειγμα:
• Μισθωτός με μισθό 1.000 ευρώ δικαιούται πλήρες Δώρο 500 ευρώ. Αν είναι
εργαζόμενος που βρίσκεται ακόμη σε
αναστολή τουλάχιστον μέχρι τις 16 Μαρτίου 2021, περίπου 2,5 μήνες, τότε θα λάβει
Δώρο από τον εργοδότη 183 ευρώ και το
υπόλοιπο ποσό με βάση την αποζημίωση
ειδικού σκοπού 534 ευρώ θα τα λάβει
από το κράτος, που θα είναι περίπου 162
ευρώ. Σύνολο, θα λάβει 345 ευρώ Δώρο
Πάσχα.
• Μισθωτός με μισθό 800 ευρώ δικαιούται πλήρες Δώρο 400 ευρώ. Αν είναι
εργαζόμενος σε αναστολή για έναν μήνα
το διάστημα που υπολογίζεται το Δώρο
θα λάβει από τον εργοδότη περίπου 302
ευρώ και από το κράτος 64,8 ευρώ. Σύνολο θα λάβει 366,8 ευρώ Δώρο Πάσχα.

Χ

«Κλείδωσαν»
οι λεπτομέρειες
για το Δώρο
του Πάσχα

Έως τις 28 Απριλίο
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Δώρο
Πάσχα αναμένεται φέτος να καταβληθεί
στην ώρα του, δηλαδή έως τη Μεγάλη Τετάρτη που φέτος είναι στις 28 Απριλίου.
Υπενθυμίζεται πως πέρυσι είχε ακολουθηθεί άλλη φόρμουλα, καθώς οι εργοδότες είχαν κληθεί να πληρώσουν ολόκληρο το Δώρο Πάσχα 2020 με βάση τον ονομαστικό μισθό και ακολούθως υπέβαλαν
αίτηση για να λάβουν πίσω από το κράτος
το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχούσε
στη χρονική περίοδο της αναστολής. Γι’
αυτόν τον λόγο είχε τότε δοθεί παράταση,
ώστε να καταβληθεί από τους εργοδότες
έως 30 Ιουνίου.
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Τι ισχύει για αναδρομική
μείωση ενοικίων
Διευκρινίσεις σχετικά με τις αποζημιώσεις των
ιδιοκτητών για τα μειωμένα ενοίκια δίνει με νέα
απόφασή του το υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν
ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερομένους. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι, εάν το μίσθωμα έχει καταβληθεί σε προγενέστερο χρόνο
από τον μήνα για τον οποίο ορίζεται μερική καταβολή, το 40% του μισθώματος για το οποίο ο μισθωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής
συμψηφίζεται στις επόμενες καταβολές μισθωμάτων. Εάν συντρέχουν προϋποθέσεις μη καταβολής ενοικίου και αυτό έχει καταβληθεί, τότε συμψηφίζεται κατά 100% στην επόμενη καταβολή. Αν
το ενοίκιο καταβάλλεται στη λήξη της μίσθωσης,
τότε η απαλλαγή του 40% υπολογίζεται αναλογικά.

Ποιους πληρώνει ο ΟΠΕΚΑ
Το ποσό των 338,7 εκατ. ευρώ θα δοθεί την προσεχή Τετάρτη για επιδόματα και επιδοτήσεις του προγράμματος «Γέφυρα» σε 1,5 εκατ. δικαιούχους. Ο
ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει 127,473 εκατ. ευρώ σε
627.113 δικαιούχους του επιδόματος τέκνων, 71,5
εκατ. ευρώ σε 169.720 δικαιούχους προνοιακών
αναπηρικών και διατροφικών επιδομάτων, 58,65
εκατ. ευρώ σε 269.948 δικαιούχους του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος, 33,1 εκατ. σε 271.644
δικαιούχους του επιδόματος στέγασης, 12,6 εκατ.
ευρώ σε 12.529 δικαιούχους του επιδόματος γέννας, 11,7 εκατ. σε 35.203 δικαιούχους επιδομάτων
ανασφάλιστων υπερηλίκων, ενώ για διάφορες άλλες περιπτώσεις θα καταβληθούν 12,5 εκατ. ευρώ.
Τέλος, για δάνεια του προγράμματος «Γέφυρα» και
της πρώτης κατοικίας θα καταβληθεί η συνεισφορά του Δημοσίου για 116.566 δικαιούχους.

e-ΕΦΚΑ: Τα ειδοποιητήρια
Φεβρουαρίου
Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ
τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ
παροχών) του μηνός Φεβρουαρίου 2021 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες. Οι υπόχρεοι καλούνται να καταβάλουν το σύνολο της εισφοράς που τους αναλογεί
έως την Τρίτη 6 Απριλίου.

Νέες βεβαιώσεις
κίνησης εργαζομένων
Νέες βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων μπορούν
να εκδίδουν από χθες οι επιχειρήσεις, ενώ θα
χρειαστεί ανανέωση για τους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και μέλη οργάνων διοίκησης, με ισχύ έως τις 9 Απριλίου. Οι βεβαιώσεις χορηγούνται αφενός ηλεκτρονικά από το Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ» και αφετέρου από τον ιστότοπο forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης - αίτησης
του εργοδότη.

Έκρηξη πωλήσεων
από τα e-φαρμακεία

Ο

περιορισμός των μετακινήσεων λόγω του lockdown
αλλά και οι μεγάλες εκπτώσεις για αγορές μέσω Ίντερνετ εκτόξευσαν τις ηλεκτρονικές
πωλήσεις των φαρμακείων κατά 52%
το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος
έτους, ενώ πέρυσι σημειώθηκε διπλασιασμός του τζίρου στις χειρουργικές μάσκες!
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Convert Group, το διάστημα Ιανουαρίου Φεβρουαρίου παρατηρήθηκε νέα μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος για
αγορές καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής, βρεφικών προϊόντων
και ειδών υγείας. Η εντυπωσιακή
επίδοση του πρώτου διμήνου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέο ρεκόρ το 2021. Πέρυσι, ο τζίρος των
φαρμακείων διαμορφώθηκε στα 223
εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξαν 118 εκατ.
επισκέψεις! Σημειώνεται ότι στις
αγορές από τα on line φαρμακεία δεν
περιλαμβάνονται τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ), καθώς η χώρα μας δεν έχει εναρμονιστεί με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες. Συνολικά, στη χώρα μας λειτουργούν 313 ηλεκτρονικά φαρμα-

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

κεία, με τα 30 μεγαλύτερα να συγκεντρώνουν το 70% της επισκεψιμότητας
των καταναλωτών.
Από τα στοιχεία της Convert Group
προκύπτει ότι το 2020 τόσο η Black
Friday όσο και τα δύο lockdowns
εκτόξευσαν την αγοραστική διάθεση
των καταναλωτών. Έτσι, τον Νοέμβριο, στην Black Friday σημειώθηκε
αύξηση-ρεκόρ στις πωλήσεις κατά
95%, ενώ τον περσινό Απρίλιο (στο
πρώτο κύμα lockdown) σημειώθηκε
αύξηση 85%. Τον περασμένο Δεκέμβριο, δηλαδή κατά τη διάρκεια του
δεύτερου lockdown, ο ρυθμός αύξησης συγκρατήθηκε στο 66%. Το 2020
σημειώθηκε αύξηση κατά 98% στα
προϊόντα υγείας, λόγω εκτόξευσης
των πωλήσεων προστατευτικών μασκών, ενώ τα προϊόντα ομορφιάς και
προσωπικής φροντίδας σημείωσαν
αύξηση 37%, τα συμπληρώματα διατροφής και οι βιταμίνες 47% και τα
βρεφικά - παιδικά είδη 26%.

Πάντως, η έκρηξη πωλήσεων από
τα e-φαρμακεία περιόρισε, έστω και
σε μικρό βαθμό, το ποσοστό των εκπτώσεων, με αποτέλεσμα η μέση έκπτωση το 2020 να διαμορφωθεί στο
36,1%, έναντι 37,8% το 2019. Η μόνη
κατηγορία προϊόντων όπου αυξήθηκαν οι εκπτώσεις ήταν οι χειρουργικές μάσκες, στις οποίες το 2020 το
μέσο ποσοστό έκπτωσης διαμορφώθηκε στο 51,2%, έναντι 32,6% το 2019.
Αντίθετα, μειώθηκε στο 25,5% από
35,1% η μέση έκπτωση στα αντισηπτικά προϊόντα για την υγιεινή των χεριών.

Εκτοξεύθηκαν κατά
52% το πρώτο δίμηνο
του 2021. Ξεπουλάνε
καλλυντικά και βρεφικές
κρέμες. Κατά 98%
αυξήθηκε ο τζίρος
στις χειρουργικές μάσκες
το 2020!

P
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Kleemann: Στα γαλανόλευκα
δύο πύργοι σε Ελλάδα και Κίνα

B

USINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Royal Caribbean

Ο

ι δύο πύργοι της Kleemann
στην Ελλάδα και στην Κίνα,
ύψους 61 και 100 μέτρων αντίστοιχα, φωτίστηκαν στα χρώματα
της Γαλανόλευκης. Σχολιάζοντας τη
συμβολική αυτήν κίνηση, ο κ. Νίκος
Κουκούντζος, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Kleemann, δήλωσε:
«Η Ελληνική Επανάσταση είναι ένα
ιστορικό γεγονός, η σημασία του
οποίου ξεπερνά τα όρια της χώρας
μας. Από άκρη σε άκρη σε όλο τον
πλανήτη πολλές χώρες τίμησαν την
επέτειο των 200 χρόνων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας και στόλισαν με
τη Γαλανόλευκη εμβληματικά κτίρια.
Το ίδιο θελήσαμε να πράξουμε και εμείς, αναδεικνύοντας όσο
πιο ψηλά γίνεται ένα σύμβολο ελευθερίας, η οποία είναι προϋπόθεση κάθε προόδου. Σήμερα, εν μέσω μιας πανδημίας που

Ανοίγει την κρουαζιέρα
προς Ελλάδα

στερεί την ελευθερία όλων των ανθρώπων στον κόσμο, αυτό το
σύμβολο συνεχίζει να μας εμπνέει και να φωτίζει με τα πιο αισιόδοξα χρώματα το μέλλον».

Vantage Towers: Με Vodafone και η Wind για τους σταθμούς βάσης
Η Vantage Towers ολοκλήρωσε την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης
για την εξαγορά του εναπομείναντος ποσοστού 38% της Vantage Towers Greece
από τον μέτοχο της Wind Hellas, Crystal Almond, έναντι 288 εκατ. ευρώ, αποκτώντας, έτσι, συμμετοχή 100% στην εταιρεία. Το δικαίωμα προαίρεσης εξαγοράς ενεργοποιήθηκε από τη δημοσίευση της πρόθεσης εισαγωγής των μετοχών
της εταιρείας στο Χρηματιστήριο της 24ης Φεβρουαρίου 2021, που συνεπαγόταν ολοκλήρωση της εξαγοράς κατόπιν της παρέλευσης επτά ημερολογιακών
ημερών από την εισαγωγή των μετοχών προς διαπραγμάτευση. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα είναι πλέον η μεγαλύτερη εταιρεία σταθμών βάσης στην Ελλάδα, με ένα χαρτοφυλάκιο 5.200 σταθμών βάσης. Παράλληλα, η
Vodafone Ελλάδας και η Wind Hellas έχουν δεσμευθεί σε πολυετή συμφωνία με
τη VT Greece, αρχικής διάρκειας 8 ετών. Μεταξύ άλλων, θα είναι ο προτιμώμενος προμηθευτής νέων σταθμών βάσης και για τις δύο εταιρείες.

ΟΤΕ: Για 5η συνεχή χρονιά Athens Science Virtual Festival
To Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ συμμετέχει και φέτος, για 5η συνεχή χρονιά, στο
γνωστό σε όλους φεστιβάλ καινοτομίας και επιστήμης Athens Science Virtual Festival 2021. Το
φεστιβάλ φέτος μας καλεί όλους να συμμετέχουμε σε δράσεις επιστήμης, τεχνολογίας και
καινοτομίας διαδικτυακά και σε ζωντανή μετάδοση από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
Το Μουσείο από το 2015 συμμετέχει στο Athens
Science Festival με περιοδεύουσες εκθέσεις
και καινοτόμα εικαστικά, τεχνολογικά και μουσειοπαιδαγωγικά εργαστήρια που προσέλκυσαν
περισσότερο από 14.000 επισκέπτες.

Να εξερευνήσουν τις σαγηνευτικές ακτές της
Ελλάδας και της Κύπρου στις ολοκαίνουργιες
κρουαζιέρες των επτά διανυκτερεύσεων που αναχωρούν από τη Λεμεσό στην Κύπρο θα έχουν οι
επισκέπτες της Royal Caribbean. Από τις 10 Ιουλίου, το «Jewel of the Seas» θα έχει την Κύπρο πατρίδα για πρώτη φορά και θα σαλπάρει προς τις
γραφικές ακτές και τα αρχαία ερείπια στην Κύπρο,
την Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά μέχρι τον Οκτώβριο. Οι ταξιδιώτες μπορούν να εξερευνήσουν
έναν συνδυασμό πόλεων, της Λεμεσού στην Κύπρο, της Αθήνας στην Ελλάδα, και στα νησιά της
Ρόδου, της Κρήτης, της Μυκόνου και της Σαντορίνης. Η εταιρεία ανακοινώνει ότι τα νέα καλοκαιρινά δρομολόγια του 2021 από την Κύπρο θα ανοίξουν για κρατήσεις στις 7 Απριλίου. Οι κρουαζιέρες θα πραγματοποιούνται με εμβολιασμένο πλήρωμα και θα είναι διαθέσιμες σε ενήλικες επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά του
Covid-19 και εκείνων κάτω των 18 ετών με αρνητικά αποτελέσματα τεστ.

Πειραιώς

Καθοριστικός ρόλος με 200 εκατ.
ευρώ δανείου της Motor Oil
Επιτυχία της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου
της Motor Oil -μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην αγορά- είχε η Τράπεζα Πειραιώς, με τον ρόλο του Συντονιστή Κυρίου και Συμβούλου Έκδοσης. Η έκδοση
του κοινού Ομολογιακού Δανείου της Motor Oil,
ύψους 200 εκατ. ευρώ, συνοδεύτηκε από μια σειρά από πρωτιές στην ελληνική αγορά ομολόγων:
Καταγράφηκαν η μεγαλύτερη ζήτηση που υπερέβη το 1 δισ. ευρώ, με κάλυψη της έκδοσης κατά
5,1 φορές, αλλά και η μεγαλύτερη ζήτηση από
πλευράς ιδιωτών, με ποσό άνω των 650 εκατ. ευρώ. Εντυπωσιακός ήταν επίσης ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά, καθώς υπερέβησαν τις 13.000.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

ΠΟΞ

Tέρνα Ενεργειακή
Ψήφος εμπιστοσύνης από Wood

Οι εξασφαλίσεις του Δημοσίου
στο σχέδιο ενίσχυσης του Πρίνου

Τα επώνυμα τοπικά
προϊόντα ως εργαλείο
marketing

Τ

ην επανεκκίνηση του έργου «Τοπικά και Επώνυμα», από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), το δίκτυο «Authentic Greece» και
τους λοιπούς συντελεστές του, ανακοίνωσε η ΠΟΞ με
σημερινή της ανακοίνωση. Το έργο βασίζεται σε δράσεις
ανάδειξης και κοινής προβολής ξενοδοχείων, προορισμών και παραγωγών, χρησιμοποιώντας ως «όχημα»
επιλεγμένα επώνυμα τοπικά προϊόντα. Πολύ πριν από
την έκρηξη της πανδημίας, η ΠΟΞ είχε υιοθετήσει την
οργανωμένη διασύνδεση του τουρισμού με τη γαστρονομία, μέσα από την πρόταση που διαμορφώθηκε από
τους συνεργαζόμενους Φορείς «Authentic Greece - δίκτυο παραγωγών και γαστροτουρισμού» και «We Do Local», το δίκτυο Φιλοξενίας με έδρα στην Κρήτη, αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΠΟΞ. Συγκεκριμένα, το έργο
«Τοπικά και Επώνυμα» βασίζεται στο Μοντέλο ΤΕΤοΠ,
δηλαδή «Το Επώνυμο Τοπικό Προϊόν ως αποδοτικό εργαλείο Marketing Ξενοδοχείων & Προορισμών». Βασικό
εργαλείο του μοντέλου είναι η άμεση επικοινωνία με το
ευρύ κοινό μέσα από κοινές ενέργειες προώθησης και
προβολής τροφίμων και τουρισμού προς καταναλωτές
και δυνητικούς τουρίστες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του
είναι ότι σημαντικές δράσεις προβολής διενεργούνται
στα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Δωρεάν μεταφορά με ταξί
στα Κέντρα Εμβολιασμού Αττικής
Η Περιφέρεια Αττικής με το Ραδιοταξί Kosmos 18300
με τους 2.300 οδηγούς και την υποστήριξη των «Παράδοση Τώρα», με τον συντονισμό της Χαραμή Α.Ε., συνεργεί σε μια υψηλού κύρους Κοινωνική Δράση, που
αφορά στη δωρεάν μεταφορά με ταξί στα Κέντρα Εμβολιασμού Αττικής, έως και 31 Μαΐου 2021, ατόμων με
προβλήματα υγείας και κινητικότητας. Η όλη διαδικασία των ραντεβού για τις μεταφορές θα γίνεται 24 ώρες
την ημέρα, όλη την εβδομάδα, από το τηλεφωνικό κέντρο του Ραδιοταξί Kosmos 18300 και θα εξυπηρετεί τα
άτομα με προβλήματα υγείας που θα έχουν προκαθοριστεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή
της Τέρνα Ενεργειακής προχώρησε η γνωστή διεθνής χρηματιστηριακή Wood & Company, ανεβάζοντας τον πήχη στα 17,60 ευρώ, ήτοι 19% υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη τιμή-στόχο των
14,80 ευρώ. Παρά το πρόσφατο πρόβλημα στην
αμερικανική αγορά ηλεκτρισμού, η Wood συνεχίζει να πιστεύει ότι η Τέρνα Ενεργειακή ταιριάζει σε
επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό προφίλ. Η συνέπεια στην εκτέλεση του επενδυτικού
προγράμματος και η λειτουργική κερδοφορία είναι οι βασικές πτυχές που καθιστούν την Τέρνα
Ενεργειακή μια ελκυστική επενδυτική ιστορία, σημειώνει. Κατά τη Wood, η Terna Energy USΑ δεν
περιλαμβάνεται πλέον στο μοντέλο της, αλλά, παρ’
όλα αυτά, διατηρεί τη σύσταση Αγοράς για τη μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή και αυξάνει την τιμή-στόχο από τα 14,8 ευρώ ανά μετοχή σε 17,6 ευρώ ανά
μετοχή, υποδηλώνοντας αύξηση 43% σε σχέση με
την τρέχουσα τιμή της μετοχής.

ΥΠ.ΑΝ.: Παράταση
για δημιουργία e-shop
Παράταση στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την επιδότηση των έως και 5.000 ευρώ για τη
δημιουργία e-shop έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ορίστηκε για τη Δευτέρα
5 Απριλίου 2021. Η επιχορήγηση των 5.000 ευρώ
για την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος
είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη. Δικαιούχοι είναι οι μεσαίες, οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του
λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η
λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον
μία ημέρα από τις 18 Μαρτίου 2020 και μετά. Θα
πρέπει οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους
κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020.

Μια σειρά από σημαντικές διασφαλίσεις για το ελληνικό Δημόσιο θα έχει η ρύθμιση για την ενίσχυση του
Πρίνου, η οποία, μετά την έγκριση της Κομισιόν, θα
οδεύσει στην ελληνική Βουλή για ψήφιση. Η βασική
φιλοσοφία της ρύθμισης, σύμφωνα με τη διοίκηση της
Energean, έγκειται στο ότι το σύνολο της ενίσχυσης θα
έχει δανειακή μορφή, δηλαδή θα επιστραφεί εντόκως
στο ελληνικό Δημόσιο από την ελληνική θυγατρική της
Energean. Δεν θα πρόκειται, δηλαδή, για ενίσχυση
που θα δοθεί δωρεάν για τη διάσωση της μοναδικής
παραγωγής υδρογονανθράκων στη χώρα. Δημόσια εγγύηση για εμπορικό δάνειο 90,5 εκατ. ευρώ που θα
συνάψει η Energean καθώς και δάνειο μειωμένης
εξασφάλισης 9,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό κράτος
προβλέπει το σχέδιο.

Παράταση ενός μήνα για τον
διαγωνισμό της Εγνατίας ζητά η Άκτωρ
Στην υποβολή αιτήματος προς το ΤΑΙΠΕΔ με το
οποίο θα ζητά την κατά έναν μήνα παράταση του
διαγωνισμού της Εγνατίας Οδού αναμένεται να
προχωρήσει η Άκτωρ. Σύμφωνα με πληροφορίες,
η διοίκηση της μητρικής Ελλάκτωρ έχει εκκινήσει τη σχετική διαδικασία και δεν αποκλείεται η
θυγατρική της Άκτωρ Παραχωρήσεις να καταθέσει το αίτημα στο Ταμείο ακόμη και εντός της μέρας. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι η διοίκηση της
Ελλάκτωρ αποφάσισε να υποβάλει σχετικό αίτημα στο ΤΑΙΠΕΔ στη σκιά των αγωγών που προετοιμάζει η Greenhill για απιστία σε βάρος των διοικήσεων της Ελλάκτωρ και της Άκτωρ στην περίπτωση που δεν κατέβει στον διαγωνισμό της
Εγνατίας Οδού η Άκτωρ Παραχωρήσεις.
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Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Toyota Rav4 2,5 Hybrid AWD-iμε 222 ίππους!
POLITICAL AUTO

T

o Toyota Rav4 πριν από δεκαετίες βοήθησε να
δημιουργηθεί η κατηγορία των οχημάτων ελευθέρου χρόνου. Σήμερα το νέο Toyota Rav4 επιστρέφει πιο σύγχρονο και δυνατό από ποτέ,
διεκδικώντας τη θέση που του αρμόζει στον πίνακα των
πωλήσεων της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου.
Το νέο Toyota Rav4 είναι διαθέσιμο από 27.700 ευρώ
για τη 2λιτρη, προσθιοκίνητη έκδοση βενζίνης με χειροκίνητο εξατάχυτο κιβώτιο, ενώ στην υβριδική τετρακίνητη έκδοση που δοκιμάσαμε με τον βενζινοκινητήρα χωρητικότητας 2,5 λίτρων οι τιμές ξεκινούν από τις 38.650
ευρώ, διαθέτοντας, όμως, κορυφαίο εξοπλισμό.
Όσον αφορά στα τέλη κυκλοφορίας, με το νέο σύστημα WLTP είναι μηδενικά, ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το νέο Toyota Rav4 επιβαρύνεται με φόρο
πολυτελούς διαβίωσης 665 ευρώ εξαιτίας του υψηλού
κυβισμού του βενζινοκινητήρα. Επίσης, οι μπαταρίες
καλύπτονται από οκταετή εγγύηση ή 160.000 χλμ. και το
υπόλοιπο αυτοκίνητο με εργοστασιακή εγγύηση για έξι
χρόνια.

Έντονες γωνίες
Το νέο Rav4 είναι νέο και δεν το κρύβει, καθώς διαθέτει μια εντελώς νέα σχεδίαση που για κάποιους κρίνεται
πολύ επιβλητική και για κάποιους άλλους υπερβολική.
Όπως και να το δει κανείς, το νέο Toyota Rav4 διαθέτει
μια μοναδική σχεδίαση που δεν περνά απαρατήρητη. Στο
εμπρόσθιο μέρος κυριαρχεί η μάσκα, με τις έντονες γωνίες και τα φωτιστικά σώματα να ξεχωρίζουν, ενώ επίσης
ο αιχμηρός προφυλακτήρας δένει αρμονικά με το υπό-

λοιπο σύνολο. Στο πίσω μέρος ο προφυλακτήρας με τη
διπλή απόληξη της εξάτμισης και την αλουμινένια επένδυση δίνει μια ακόμα νότα δυναμισμού…

Άνετο και πολυτελές
To εσωτερικό του Toyota Rav4 διαθέτει μια εργονομική, οριζόντια αισθητική, η οποία στοχεύει σε κάθε περίπτωση στο να αναδείξει τον λειτουργικό χαρακτήρα του
αυτοκινήτου, ενώ επίσης διακρίναμε και μια δόση πολυτέλειας που αρμόζει στο συγκεκριμένο μοντέλο και αναζητούν οι καταναλωτές της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Η ύπαρξη, βέβαια, και του υβριδικού συστήματος έχει
επηρεάσει και τον πίνακα οργάνων αλλά και τη μεγάλη
οθόνη αφής 8 ιντσών στο κέντρο του ταμπλό, μέσω της
οποίας μπορεί να χειριστεί κανείς το σύστημα πολυμέσων.
Το αυτοκίνητο της δοκιμής μας κινούνταν από έναν
βενζινοκινητήρα χωρητικότητας 2,5 λίτρων συνδυαστικά
με δύο ηλεκτροκινητήρες, με τη συνδυαστική απόδοση
της ισχύος να αγγίζει τους 222 ίππους, με τη ροπή του
θερμικού κινητήρα να είναι 221 Nm στις 3.600 με 5.200
σ.α.λ. και των ηλεκτροκινητήρων 202 Nm για τον εμπρός
και 121 Nm για τον πίσω. Η ισχύς μεταφέρεται μέσω ηλεκτρονικού κιβωτίου μίας ουσιαστικά σχέσης, με τους
δύο ηλεκτροκινητήρες να μπορούν να διαμορφώσουν το
μοίρασμά της από 100:0 μέχρι και 20:80 μεταξύ εμπρός
και πίσω άξονα ανάλογα με τις συνθήκες. Υπάρχουν, επίσης, προγράμματα οδήγησης Normal, Eco, Sport και EV
Mode, αλλά και το πρόγραμμα Trail, το οποίο μέσω και
του αυτόματου μπλοκέ διαφορικού που διαθέτει το Rav4

προσαρμόζει τη γενικότερη λειτουργία του συστήματος
για κίνηση εκτός δρόμου.
Όσον αφορά στη μέση κατανάλωση καυσίμου, το νέο
Toyota Rav4 χρειάστηκε μόλις 6 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, τιμή που δύσκολα συναντά κανείς σε ένα υβριδικό μοντέλο της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ιαπωνική υπεροχή
Η Toyota έχει χτίσει το νέο Rav4 πάνω στη νεότερη
πλατφόρμα TNGA και στην πράξη στο νέο Toyota Rav4 ο
οδηγός αντιλαμβάνεται αμέσως την έμφαση που έχει δοθεί στον τομέα της άνεσης. Μάλιστα, κατά την πορεία μας
στο εθνικό οδικό δίκτυο το Rav4 απέδειξε ότι παραμένει
ευθύβολο και σταθερό, ακόμα και όταν ο δείκτης του ταχύμετρου έχει ξεπεράσει τα 170 χλμ./ώρα και πνέουν
ισχυροί πλευρικοί άνεμοι.
Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο οι κλίσεις από το αμάξωμα είναι υπαρκτές, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα
προβληματίσουν τον οδηγό. Μέσα στην πόλη το Toyota
Rav4 αποδείχτηκε κορυφαίο, καθώς από τη μία μεριά κινείται χωρίς κόστος και από την άλλη μεριά καταφέρνει
να κρύψει το μέγεθός του. Παράλληλα, η ύπαρξη κάμερας οπισθοπορίας κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος
παιχνιδάκι.
Εκτός δρόμου, το Toyota Rav4 απέδειξε ότι δεν φοβάται να λασπωθεί ή να κινηθεί στο χιόνι ή στην άμμο και αν
ο οδηγός επιλέξει το πρόγραμμα κίνησης «Trail» (ηλεκτρονικό σύστημα που προσομοιώνει τη λειτουργία
μπλοκέ διαφορικού) αυξάνονται στο μέγιστο οι δυνατότητες κίνησής του Toyota Rav4.

Εξηλεκτρισμός του στόλου οχημάτων στα νησιά!
Η ενεργειακή αυτονομία, ο εξηλεκτρισμός του στόλου των οχημάτων και
η χρήση καθαρής ενέργειας και στις
θαλάσσιες μεταφορές είναι τρεις από
τους βασικούς στόχους που έχει θέσει
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νησιωτική Ελλάδα, όπως
αποκάλυψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η
μετάβαση ελληνικών νησιών σε καθεστώς πλήρους ενεργειακής αυτονο-

μίας και σε μια οικονομία χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση
και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόκειται για βασικό στόχο και
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία
έχει αναλάβει από τον Μάιο του 2017
πρωτοβουλία για την καθαρή ενέργεια
στα νησιά της Ε.Ε. Το σχέδιό μας για τα
νησιά έχει τους εξής τρεις άξονες:
1) Την ανάπτυξη υβριδικών σταθμών
για την παραγωγή και αποθήκευση

ενέργειας από ΑΠΕ για την κάλυψη των
αναγκών των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων.
2) Τον εξηλεκτρισμό του στόλου με
την αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων από ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δίκυκλα και ποδήλατα.
3) Τη χρήση καθαρής ενέργειας και
στις θαλάσσιες μεταφορές με πλωτά
μέσα μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος. Μετά την Τήλο, λοιπόν, που
είναι το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο

νησί στην Ελλάδα, και το νησί-πρότυπο
της Αστυπάλαιας, προχωράμε σε συνεργασία με γαλλικές επιχειρήσεις,
όπως ανακοινώσαμε πριν από λίγες
μέρες, στη μετατροπή ενός ακόμη νησιού του Νοτίου Αιγαίου σε “πράσινο”,
το οποίο θα προσδιοριστεί από το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στόχος μας είναι να αναλάβουμε αντίστοιχες πρωτοβουλίες και για άλλα
νησιά».
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Ρύθμιση για τον Αθήνα 9,84

Υποβολιμαίες θεωρούν οι συνεργάτες του Ιβάν
Σαββίδη στο Open τις διαρροές περί κωλυσιεργίας
όσον αφορά στην έγκριση προγραμμάτων αλλά και
αρρυθμιών στη γενικότερη λειτουργία του τηλεοπτικού σταθμού εξαιτίας της μόνιμης πλέον απουσίας
του επιχειρηματία στη Ρωσία. Το μήνυμα που έχει
σταλεί προς πάσα κατεύθυνση είναι ότι ο μεγαλομέτοχος αφενός έχει πλήρη γνώση για τα τεκταινόμενα
στην Παιανία, αφετέρου, αν κάποιος θέτει τέτοιου είδους ζητήματα, «ο δρόμος είναι ανοικτός και τα σκυλιά δεμένα», όπως λένε χαρακτηριστικά.

Έλεγχος στον
ΕΔΟΕΑΠ
Έκτακτος έλεγχος στον ΕΔΟΕΑΠ και το ΕΤΑΠΜΜΕ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Η
ελεγκτική ομάδα αποτελείται από τον Μανόλη Γρατσία, ο οποίος θα έχει ρόλο συντονιστή, και την Ευτέρπη-Ζωή Αγγελακοπούλου. Την ίδια ώρα, το
υπουργείο Εργασίας ζητά εκπροσώπους των
ασφαλισμένων για τη σύσταση της Επιτροπής
Δημοσιογράφων και Εργαζομένων στα
Μέσα Ενημέρωσης στον ΕΦΚΑ.

Ικανοποίηση στην ΕΡΤ

M

EDIA

Έξι χρόνια το ΕΣΡ
Μετά την παρέλευση έξι ετών εγκρίθηκε η αλλαγή φυσιογνωμίας για τον σταθμό 4Ε. Ο σταθμός αλλάζει από ενημερωτικός θεματικός σε μη ενημερωτικό ειδικής στόχευσης θρησκευτικού - εκκλησιαστικού περιεχομένου. Το αίτημα είχε κατατεθεί στις
3 Ιουλίου 2015, η απόφαση ελήφθη στις 8 Απριλίου
2019, αλλά χρειάστηκε έντεκα μήνες για να δημοσιευτεί στη Διαύγεια, στις 3 Μαρτίου 2021.

Για τον Ελλάδα 94,3 FM
Παρέμβαση από τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών
ζητά η διοίκηση του Αθήνα 9,84, η οποία εξασφάλισε και τη συναίνεση-υποστήριξη της ΕΣΗΕΑ, προκειμένου να κατατεθεί ρύθμιση που απαλλάσσει τις πρώην διοικήσεις της δημοτικής επιχείρησης από την ευθύνη που καταλόγισε το Ελεγκτικό Συνέδριο
για τις μη νόμιμες προσλήψεις με συμβάσεις έργου. Όσοι συμμετείχαν στα διοικητικά συμβούλια του Αθήνα 9,84, από όλες τις
παρατάξεις του δήμου, αντιμετωπίζουν κατηγορίες από το 2010,
όταν η νομοθεσία για τις δημοτικές εταιρείες ειδικού σκοπού
ήταν εντελώς διαφορετική.

Η συνδρομητική TV

Νέα δεδομένα στην κούρσα για την επίγεια συνδρομητική τηλεόραση και τις υπηρεσίες streaming. Μπορεί ο ΑΝΤ1 να έχει
φανερό προβάδισμα, έχοντας ξεκινήσει την προετοιμασία
από τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά στο παιχνίδι μπαίνει κι
επισήμως το Mega, κατοχυρώνοντας τον τίτλο Megaflix. Παράλληλα, οι ομάδες της Super League, που βρίσκονται στη
Nova, ξεκινούν τις συζητήσεις για τη Super League TV. Η
Cosmote TV αλλά και η Nova αποκτούν δυνητικά στο μέλλον
δύο ανταγωνιστές, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν και τις διατάξεις που ψήφισε η κυβέρνηση. Οι διατάξεις αυτές δίνουν
προβάδισμα στους αδειούχους σταθμούς ελεύθερης λήψης
για την απόκτηση άδειας επίγειας συνδρομητικής τηλεόρασης, χωρίς διαγωνισμό, ενώ απαγορεύουν σε Cosmote και
Nova να διεκδικήσουν το ίδιο δικαίωμα.

Φρένο στη λειτουργία του Ελλάδα 94,3 FM (πρώην
δημοτικός σταθμός Ξένιος) έβαλε το ΕΣΡ, το οποίο
δεν αποδέχτηκε και δεν ενέκρινε την αλλαγή του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ράδιο Αττικής
ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΙΚΕ, με το επιχείρημα ότι μειώθηκε ο αριθμός των εργαζομένων-εταίρων του σταθμού πάνω από το ήμισυ, άρα εκλείπει και ο όρος με
τον οποίο του δόθηκε άδεια λειτουργίας το 2013.
Με την απόφασή του το ΕΣΡ καλεί την εταιρεία να
αποκαταστήσει τη νομιμότητα με όσους κατέχουν
τα εταιρικά μερίδια έως το τέλος Μαΐου.

Παράταση στη «Ναυτεμπορική»
Παράταση 20 ημερών, και ενώ παραμένουν ανοικτές οι δικαστικές προσφυγές για την ένταξη της
«Ναυτεμπορικής» σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, στην πώληση των περιουσιακών στοιχείων
της εκδοτικής εταιρείας των αδελφών Αθανασιάδη. Η πρώην ιδιοκτησία ζητά το «πάγωμα» της
διαδικασίας εκποίησης της περιουσίας με ανακοπές, των οποίων η εκδίκαση θα καθυστερήσει.
Νέο πρόσωπο που δείχνει ενδιαφέρον είναι ένας
«παλαίμαχος» εφοπλιστής.

Πλήρης ικανοποίηση επικρατεί στο Ραδιομέγαρο
της Αγίας Παρασκευής για τα ανακλαστικά που
επέδειξε ο ενημερωτικός τομέας της ΕΡΤ αναφορικά με την κάλυψη της εθνικής επετείου. Η τηλεθέαση της παρέλασης έφτασε στο 60%, με τις
πληροφορίες να μιλούν για πρόταση στον Νίκο
Αλιάγα να παρουσιάζει μηνιαία εκπομπή.

Αποχωρήσεις
Αλλαγή χαρακτήρα για το νεοσύστατο site
2020mag.gr στον αριστερό χώρο, μια και από συνεργατικό γίνεται ιδιοκτησιακό. Το 2020mag.gr, το
οποίο ξεκίνησε δυναμικά, αλλάζει χαρακτήρα και
από πολυμετοχικό που ήταν, αποτελούμενο από
δέκα μετόχους σε συνεργατική βάση, πλέον αποκτά ιδιοκτήτη, με συνέπεια έξι δημοσιογράφοι του
σχήματος να διαφωνήσουν και να αποχωρήσουν.
Αποχώρησαν οι Δημήτρης Γιαγτζόγλου, Γιάννης
Αλμπάνης, Χρύσα Λύκου, Κώστας Κωστάκος, Δημήτρης Κανελλόπουλος και Ναταλί Χατζηαντωνίου. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.

Οι δημοσιεύσεις

Απογοήτευση στον Alpha
Αν εξαιρέσει κανείς το καθημερινό δελτίο ειδήσεων και την ενημερωτική ζώνη του Σαββατοκύριακου, όλο το άλλο ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού (εβδομαδιαίες εκπομπές κ.λπ.) έχει ήδη καταγραφεί ως αποτυχημένο. Κάποιοι συντελεστές, δε, «θολώνουν» και την εικόνα του σταθμού.

Τριετής είναι τελικά η παράταση που έδωσε η κυβέρνηση διά του κ. Λιβάνιου όσον
αφορά στην υποχρέωση δημοσίευσης των
ανακοινώσεων φορέων του Δημοσίου και
ΔΕΚΟ στον περιφερειακό Τύπο. Οι εκδότες των δύο ενώσεων περιφερειακού Τύπου ζητούσαν να καταργηθεί η διάταξη με
την οποία σταματούσε η υποχρεωτική δημοσίευση στις εφημερίδες, στα πρότυπα
της διάταξης για τους ισολογισμούς.
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Διαμάχη για
τις Ενεργειακές
Κοινότητες
του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

Η

ευρωπαϊκή ομοσπονδία
ενεργειακών συνεταιρισμών
των πολιτών REScoop.eu και
ο οργανισμός ELECTRA Energy, συνεπικουρούμενοι από τα ελληνικά γραφεία διεθνών περιβαλλοντικών
οργανώσεων, αντιστρατεύονται την πολιτική του υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας απέναντι στις Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.), διότι «αντιτάσσεται στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο το οποίο αναγνωρίζει το κοινωνικό
και αναπτυξιακό τους όφελος και απαιτεί την προστασία του αναφαίρετου δικαιώματος της συμμετοχής των πολιτών
στις ενεργειακές αγορές».
Και τούτο κυρίως διότι καθιστά: «Υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2022 τη
συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των
Ε.Κοιν. σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς
που θα ανταγωνίζονται ιδιώτες επενδυτές για την εξασφάλιση λειτουργικής ενίσχυσης των έργων ΑΠΕ». Κοντολογίς,
υποστηρίζουν ότι το ΥΠΕΝ «βάζει στην

ίδια ζυγαριά τις Ε.Κοιν. με τους μεγάλους
επενδυτές, ενώ είναι πρακτικά αδύνατο
να τους ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις
στις αγορές». Οι φορείς σε υπόμνημά
τους περιγράφουν τις παθογένειες και τα
σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ε.Κοιν. στη χώρα
μας, όπως: έλλειψη χρηματοδότησης,
αχρείαστες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ελλιπές θεσμικό πλαίσιο κ.λπ. Παραδέχονται, ωστόσο, οι εγχώριες οργανώσεις (Greenpeace, WWF Ελλάς) ότι το
υπουργείο προσπάθησε να πατάξει το
φαινόμενο που παρατηρήθηκε στην αγορά τα τελευταία δύο χρόνια, κατά τα οποία
(λόγω των ανωτέρω προβλημάτων) «οι
περισσότερες Ε.Κοιν. που έχουν εγγραφεί στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)
δεν αποτελούν γνήσιες πρωτοβουλίες
πολιτών και τοπικών κοινωνιών αλλά κεκαλυμμένες ιδιωτικές πρωτοβουλίες,
προκειμένου να αποφύγουν τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς».

Δίκαιη μεταχείριση
Το ΥΠΕΝ όμως, όπως ισχυρίζονται,
«δεν προχώρησε με απλά και σαφή κριτήρια να διαχωρίσει τις αυθεντικές
Ε.Κοιν. από ιδιοτελείς πρωτοβουλίες
ιδιωτών επενδυτών, αλλά αποφάσισε την

ένταξη όλων ανεξαιρέτως σε διαγωνισμούς».
Διαβεβαιώσεις για δίκαιη μεταχείριση
των Ε.Κοιν. έχει δώσει η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων
Υλών του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδούκου, δηλώνοντας την πρόθεση της ηγεσίας του
υπουργείου «να προστατεύσει τις Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ, καθώς και όσες έχουν άνω των
60 μελών (με τα 50 φυσικά πρόσωπα)».
Στη διαμάχη (οφείλεται σε διάταξη του
νόμου 4759/2020 -άρθρο 160) έχει εμπλακεί και η αντιπολίτευση, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση ότι «ευνοεί τα μεγάλα έργα ΑΠΕ σε βάρος της ενεργειακής δημοκρατίας και, κυρίως, των
Ενεργειακών Κοινοτήτων».
Η REScoop.eu, ο ELECTRA Energy και
η Greenpeace με το WWF Ελλάς έχουν

επισημάνει ότι το ΥΠΕΝ, με τον τρόπο του,
«καταργεί ουσιαστικά κάθε κίνητρο για
σύσταση Ε.Κοιν. με τη συμμετοχή πολιτών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 2022».
Η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ, από
την πλευρά της, έχει διευκρινίσει: «Όλα
τα μέτρα έχουν στόχο την ενίσχυση του
ρόλου των πραγματικών Ενεργειακών
Κοινοτήτων –των πολλών και όχι των λίγων και των συγγενών– εκείνων στις
οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ, που προάγουν
την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Των Ενεργειακών Κοινοτήτων στις
οποίες συμπολίτες μας ενώνουν τις δυνάμεις τους και φτιάχνουν έναν τοπικό
ζωντανό οργανισμό, που συμμετέχει
ενεργά στα ενεργειακά δρώμενα αυτής
της χώρας και ο οποίος έχει συσταθεί και
λειτουργεί με διαφανείς όρους και κανό-

Αντιπολίτευση και περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνουν λόγο για
άνιση μεταχείριση σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς – Η γενική
γραμματέας του ΥΠΕΝ μιλά για ενίσχυση του ρόλου των πραγματικών πράσινων κοινοτήτων –των πολλών και όχι των λίγων και
των συγγενών–, εκείνων στις οποίες συμμετέχουν ΟΤΑ
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Πρόσθετη αξία
νες. Αυτές τις Κοινότητες και θα τις προστατέψουμε και θα τις επιδοτήσουμε και
θα τις εξαιρέσουμε από τους διαγωνισμούς και δεν θα τις αφήσουμε να ανταγωνιστούν με άνισους όρους». Με άλλα
λόγια, κατηγορεί ευθέως όσους μιλούν
για άνιση μεταχείριση και περιορισμούς
ότι παραβλέπουν πως επιτήδειοι επιδιώκουν να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα των
ενεργειακών κοινοτήτων και να προσπορισθούν τα όποια οφέλη προκύπτουν από
τον θεσμό.
Προκειμένου «να ανοίξει ο δρόμος για
τη δημιουργία χρηματοδοτικών προγραμμάτων για Ε.Κοιν., το ΥΠΕΝ προχωρά στην εναρμόνιση με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους κανόνες των
κρατικών ενισχύσεων. Παράλληλα, εξετάζει κι άλλες βελτιώσεις, όπως είναι: η
επέκταση της εξαίρεσης από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες και μετά την
1/1/2022 για τις Κοινότητες στις οποίες
συμμετέχουν ΟΤΑ ή μεγάλος αριθμός μελών και η υιοθέτηση του σχεδίου που εκπονεί το ΚΑΠΕ για την ανάπτυξη Ε.Κοιν.
με τη συμμετοχή των δήμων, στο πλαίσιο
αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας στις τοπικές κοινωνίες».

Βολές της αντιπολίτευσης
Ο τομεάρχης Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ

«Η συμμετοχή των κατοίκων και
των τοπικών αρχών σε έργα ΑΠΕ
μέσω ενεργειακών κοινοτήτων
(Ε.Κοιν.) σημαίνει: Πρόσβαση σε
περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια
για τη δημιουργία τοπικών επενδύσεων – προσφέρουν με τη
σειρά τους πρόσθετη αξία στην
κοινότητα, αφού σημαντικό μέρος της απόδοσης παραμένει και
διαχέεται στην τοπική οικονομία. Με τον τρόπο αυτόν οι
Ε.Κοιν. συμβάλλουν και στη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων εργασίας. Τα αναπτυξιακά
οφέλη των έργων κατανέμονται
καλύτερα και φτάνουν σε εκείνους που συνήθως δεν μπορούν
να συμμετέχουν στην εκμετάλλευσή τους. Παράδειγμα: Οι
ενεργειακές κοινότητες μπορούν πιο εύκολα να εντοπίσουν
τους ευάλωτους καταναλωτές
στο τοπικό επίπεδο (ακόμα και
αν δεν αποτελούν μέλη της
Ε.Κοιν.) και να σχεδιάσουν κατάλληλες λύσεις για ζητήματα
που σχετίζονται με την ενεργειακή ένδεια, όπως είναι παροχή
δωρεάν ενέργειας από ΑΠΕ σε
ευάλωτα νοικοκυριά της τοπικής κοινωνίας. Ιδιαίτερα οι μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Ε.Κοιν. επανεπενδύουν το πλεόνασμά τους συνήθως σε νέα έργα ΑΠΕ και εξοικονόμησης
ενέργειας με περιβαλλοντικό,
κοινωνικό και οικονομικό όφελος της ευρύτερης κοινωνίας».

Σωκράτης Φάμελλος έχει ζητήσει «να
πάρει άμεσα πίσω η κυβέρνηση τις αντιμεταρρυθμίσεις τιμωρητικού χαρακτήρα
προς τις Ενεργειακές Κοινότητες και να
εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Το ΥΠΕΝ επέλεξε να θέσει δυσμενέστερους όρους για τις Ενεργειακές
Κοινότητες, καθώς, πέραν των ασφυκτικών ορίων, μετά την 01/07/2021, μία
Ε.Κοιν. δεν μπορεί να συνάψει πάνω από
δύο συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης
για φωτοβολταϊκούς σταθμούς και για
συνολική εγκατεστημένη ισχύ πάνω από
1 MW, χωρίς συμμετοχή σε ανταγωνιστικές διαδικασίες. Αν και γίνεται προσπάθεια να χρυσωθεί το χάπι για τις Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθμού και για τις Ενεργειακές Κοινότητες με περισσότερα από
εξήντα μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον
τα πενήντα είναι φυσικά πρόσωπα, εντούτοις το κατώφλι του αριθμού φυσικών
προσώπων εξακολουθεί να είναι αυθαίρετα ορισμένο.
Ο στόχος της πολιτικής ηγεσίας του
ΥΠΕΝ είναι προφανής: Να ακυρωθούν
επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων παραγωγών ΑΠΕ και Ενεργειακών Κοινοτήτων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με συγκεκριμένα δεδομένα εγγυημένων τιμών ή

να μπλεχτούν στις γραφειοκρατικές διαδικασίες υπο-στελεχωμένων φορέων
που δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν
εγκαίρως τις διαδικασίες που απαιτούνται».

Παράταση χρόνου
Το ζήτημα των Ε.Κοιν. αποκτά ιδιαίτερη
σημασία στην εποχή της απολιγνιτοποίησης προς μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. «Ενισχύουμε τις πρωτοβουλίες της
κυβέρνησης στη Δυτική Μακεδονία, που
βρίσκεται στο επίκεντρο της πράσινης
μετάβασης», αναφέρει η κα Σδούκου:
«Ενεργοποιείται ένα πακέτο 2,5 εκατ. ευρώ, τo οποίo μέσω του Ειδικού Μεταβατικού Προγράμματος για την απολιγνιτοποίηση θα διατεθεί από το Πράσινο Ταμείο για τις Ε.Κοιν. στη Δυτική Μακεδονία
εντός του 2021. Το πρόγραμμα θα αφορά
στη χρηματοδότηση δράσεων υποστήριξης των Ε.Κοιν. και πιλοτικών έργων». (Το
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
έχει αναλάβει τη σύνταξη του τεχνικού
οδηγού.) Για τη Δ. Μακεδονία, λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών, έχει δοθεί «παράταση ενός χρόνου στην εφαρμογή των
μέτρων σχετικά με την υποχρέωση συμμετοχής ή μη σε διαγωνισμό για τις
Ε.Κοιν. που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια αυτή».

P
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Η Ελλάδα δεν χάνει
ποτέ την 25η Μαρτίου

Επόμενο παιχνίδι της Εθνικής την Τετάρτη κόντρα στη Γεωργία

ι παίκτες της Εθνικής Ελλάδας -σε μια ποδοσφαιρική παράσταση «ελεύθεροι
πολιορκημένοι» της Γρανάδας- άντεξαν προτάσσοντας φρόνημα, πήραν ισοπαλία 1-1 από την 6η
καλύτερη ομάδα στον κόσμο Ισπανία,
στο εναρκτήριο ματς των προκριματικών του Μουντιάλ 2022, που θα γίνει
στο Κατάρ, και τα υπόλοιπα αποτελούν ένα ριμέικ των στίχων του ποιητή: «Μου ξανάρχονται ένα ένα, χρόνια δοξασμένα». Για το 2004, φυσικά.
Και τότε η Εθνική τα είχε πάει πρίμα
στην Ισπανία, είχε νικήσει 1-0 στον
προκριματικό όμιλο και στην Πορτογαλία δημιούργησε το έπος της κατά-

Ο

κτησης του τροπαίου. Σε μια μέρα
όπου όλα ήταν μπλε στον πλανήτη, για
να θυμίζουν το έπος των Ελλήνων της
ηρωικής Επανάστασης του 1821, οι
διεθνείς έπαιξαν για να μη χάσουν γιατί δεν έπρεπε να χάσουν- και δεν
έχασαν. Κάτι από τον κυνισμό του Ρεχάγκελ και του Σάντος αρχίζει να θυμίζει αυτή η Εθνική! Kαι ο Ολλανδός
Τζον Φαν’τ Σχιπ είναι… βεβαιωμένη
μετενσάρκωση του Γερμανού και του
Πορτογάλου προπονητή. Άμυνα, ομόνοια μεταξύ των διεθνών για να κρατήσουμε το μηδέν και στην επίθεση
είναι θέμα στατιστικής, η οποία πάντα
κάτι έχει στην άκρη για τον όποιον
Δαβίδ παίζει με τον Γολιάθ. Οι Ισπανοί

μπορεί να είχαν ανταλλάξει 943 πάσες και εμείς μόλις 216, μπορεί να είχαν δοκάρι με τον Όλμο, μπορεί να είχαν εννέα τελικές και εμείς μόλις μία
στη φάση του γκολ, μπορεί να κατείχαν την μπάλα σε ποσοστό 77% και
εμείς το υπόλοιπο, αλλά το αποτέλεσμα μετράει. Η Εθνική κέρδισε ένα
ανέλπιστο πέναλτι, το μετέτρεψε σε
γκολ ο Μπακασέτας, ισοφάρισε το
γκολ του Μοράτα, ένας πόντος στα
σακούλι. Τώρα, όμως, στο επόμενο
παιχνίδι με τη Γεωργία στην Τούμπα
την προσεχή Τετάρτη, στο 2ο ματς
των προκριματικών του Μουντιάλ, η
Εθνική πρέπει να εγκαταλείψει το
λελογισμένο «ταμπούρι» της Γρανά-

δας και να δημιουργήσει για να νικήσει. Οι Γεωργιανοί δεν είναι του…
πεταματού, μόλις και μετά βίας έχασαν 1-0 από τη Σουηδία - χρειάστηκε
μια μαγική ενέργεια από τον επανακάμψαντα 39χρονο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς για να το πετύχουν. Στον ίδιο όμιλο είναι και το Κόσοβο. Αύριο Κυριακή, ενώ η Εθνική μας θα δίνει φιλικό
παιχνίδι με την Ονδούρα στην Τούμπα (17.00), η Γεωργία θα υποδεχτεί
την Ισπανία και το Κόσοβο τη Σουηδία
για τα προκριματικά του ομίλου μας.
Από κάθε όμιλο προκρίνεται απευθείας στα τελικά η επικεφαλής της
βαθμολογίας, με τη δεύτερη να δίνει
αγώνες μπαράζ.
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Το Ράλι Ακρόπολις επιστρέφει
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα!
Πανηγυρίζουν οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς το Ράλι Ακρόπολις έπειτα από μία οκταετία
απουσίας από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC)
επιστρέφει, έχοντας, μάλιστα, εξασφαλίσει την παρουσία του στον θεσμό για τη διετία 2021-2022. Το νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Ράλι Ακρόπολις θα γραφτεί στις 912 Σεπτεμβρίου 2021.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την επισφράγιση -υπό την αιγίδα του πρωθυπουργού- πολύμηνων ενεργειών που
συντονίστηκαν από τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη
Αυγενάκη, ο οποίος από την ανάληψη των καθηκόντων
του είχε θέσει ως στόχο την επιστροφή της χώρας σε
διεθνείς διοργανώσεις. Λεπτομέρειες αναμένεται να
ανακοινωθούν το αμέσως προσεχές διάστημα. Το Ράλι
Ακρόπολις του 2021 θα αποτελέσει τον 10ο γύρο του
WRC, αντικαθιστώντας το Ράλι της Χιλής, του οποίου η
διεξαγωγή κρίθηκε αμφίβολη λόγω των συνεχιζόμενων

SPORTS
Έπαιξαν τον εθνικό ύμνο
Άλλα ήθη! Στην προπόνηση της Κ19 της Σαμπντόρια στην Ιταλία ακούστηκε ο εθνικός μας
ύμνος! Γιατί; Διότι εκεί αγωνίζεται ο νεαρός
Αντώνης Σιατούνης και ήθελαν να τιμήσουν
με αυτό τον τρόπο την Ελληνική Επανάσταση
αλλά και τον ίδιο. Ο Σιατούνης είναι 18 ετών
και πήγε εκεί πριν από τρία χρόνια από τις
ακαδημίες του Παναθηναϊκού.

Χαλασμός στην
υποδοχή του ΠΑΟΚ
επιπτώσεων της πανδημίας στη χώρα της Νότιας Αμερικής. Όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ξένα ΜΜΕ: «Το Ράλι Ακρόπολις επιστρέφει και,
μάλιστα, εν μέσω μιας χρονικής συγκυρίας, κατά την
οποία η Ελλάδα βρίσκει και πάλι τον δρόμο της».

Πάρτι στα αποδυτήρια
της Εθνικής

Σαν σήμερα, 27 Μαρτίου 1991, το αεροδρόμιο
«Μακεδονία» είχε κατακλυστεί από κόσμο. Πήγαν εκεί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ για να υποδεχτούν
την ομάδα μπάσκετ, η οποία είχε κατακτήσει το
πρώτο της τρόπαιο στον τελικό του Κυπέλλου
Κυπελλούχων στη Γενεύη, νικώντας 76-72 την
ισπανική Σαραγόσα. Ήταν η ομάδα των Φασούλα, Πρέλεβιτς, Σταυρόπουλου, Μπάρλοου και
Μπουντούρη. Προπονητής, ο Ντράγκαν Σάκοτα.

Εξώδικο
για τις καταγγελίες

Με την ψυχή τους γιόρτασαν την ισοπαλία (1-1) κόντρα στην Ισπανία οι παίκτες της Εθνικής μας, καθώς ξέσπασαν σε τρελούς
πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια. Είναι, άλλωστε, παράδοση να μη χάνει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, όταν αγωνίζεται την 25η Μαρτίου. Tο 2017 είχε πάρει ισοπαλία 1-1 από το επίσης πανίσχυρο Βέλγιο στις Βρυξέλλες με γκολ του
Μήτρογλου. Το μακρινό 1987 η Εθνική είχε πάρει ισοπαλία 1-1 από την Ολλανδία στο Ρότερνταμ με γκολ του Σαραβάκου.
Σημειωτέον, στην 11άδα της Ολλανδίας ως παίκτης ήταν ο νυν προπονητής της Εθνικής Τζον Φαν’τ Σχιπ.

«Φουλ» για ημιτελικό η ΑΕΚ
Η ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ νίκησε 30-21 στον πρώτο προημιτελικό τη ρωσική Νέβα στο «Γ. Κασιμάτης» και μόνο
με θαύμα δεν θα προκριθεί στον ημιτελικό του του EHF
European Cup. Η νίκη της παίρνει μεγαλύτερη διάσταση,
γιατί οι παίκτες της προέρχονται από μακρά περίοδο
απραξίας λόγω της πανδημίας αλλά και γιατί έλειπαν οι
τραυματίες Πλάθα και Ουγκάλδε.

Με εξώδικη πρόσκληση προς την πρόεδρο της
Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ Λουίζα
Ιωαννίδου η ΠΑΕ ΑΕΚ ζητάει να πληροφορηθεί ποιος έκανε καταγγελίες ότι αναμείχθηκε
στις εκλογές της ΕΠΣ Καρδίτσας, όπως «κατήγγειλε» ο «Σύλλογος Φίλων Ποδοσφαίρου», ο οποίος δεν αναφέρεται καν στα μητρώα της ΓΓΑ!

Και αποβολή
εκτός
από πέναλτι…
Ο Ιταλός διαιτητής Μάρκο Γκουίντα
σφύριξε ένα μάλλον αυστηρό πέναλτι
υπέρ της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία,
σύμφωνα με τα «ελληνικά κριτήρια» που
διαμορφώνονται από τους τηλεκριτικούς. Τι λένε για αυτό οι Ισπανοί; Ότι όχι μόνο ήταν πέναλτι,
αλλά έπρεπε να αποβληθεί και ο Ινίγο Μαρτίνεθ,
ο οποίος μετά την απομάκρυνση της μπάλας
χτύπησε τον Μασούρα πάνω στη φάση.
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Ρεκόρ τηλεθέασης
η παρέλαση στην ΕΡΤ

Σ

αφές μήνυμα σε όσους επιχειρούν να
απαξιώσουν τον πατριωτισμό των Ελλήνων έστειλαν οι πολίτες μέσω της τηλεθέασης που συγκέντρωσε η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα.
Η ΕΡΤ, που τη μετέδωσε, γνώρισε πρωτόγνωρη τηλεθέαση, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ανταγωνισμό,
εκμεταλλευόμενη, επίσης, ότι φέτος δεν μπορούσαν
οι πολίτες να παρευρεθούν εκεί λόγω των μέτρων
για την πανδημία. Πάντως, τα ποσοστά, που άγγιξαν
και το 60% στο δυναμικό κοινό, δείχνουν ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες παραμένουν ταυτισμένοι με τον
αξιακό κώδικα του πατριωτισμού.
Το ενδιαφέρον, βέβαια, των τηλεθεατών προσέλκυσε και το γεγονός ότι ο εορτασμός για τα 200 χρόνια είχε πολλές εκπλήξεις και ανατροπές σε σχέση
με τα καθιερωμένα.
Από τις 10 έως τις 11 το πρωί, λοιπόν, που μεταδόθηκε η παρέλαση, η ΕΡΤ κατέγραψε υψηλότατες
πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης, σημειώνοντας
51,6% μέσο όρο στο γενικό σύνολο και 59,4% στο δυναμικό κοινό. Έτσι, μαζί με τους επισήμους, Έλλη-

νες και ξένους, πολλοί τηλεθεατές την απόλαυσαν
σε περιγραφή του Νίκου Αλιάγα και της επισμηνία
Σοφίας Κορμά, οι οποίοι έκαναν λιτή περιγραφή, δίνοντας τους τόνους που άρμοζαν στο ιστορικό γεγονός της επετείου.
Λόγω, μάλιστα, της παρέλασης αλλά και της κάλυψης όσων γίνονταν πριν αλλά και μετά τη μετάδοσή
της, η εκπομπή «Συνδέσεις» με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Αλεξάνδρα Καϋμένου κέρδισε τη μερίδα του λέοντος στη μάχη της τηλεθέασης, κρατώντας στη συχνότητα της ΕΡΤ τους περισσότερους τηλεθεατές.

Το πρωτόγνωρο ποσοστό 60%
αποδεικνύει ότι ο ελληνικός
λαός είναι ταυτισμένος με τον
πατριωτισμό και τις αξίες του

• Η Έλενα Παπαρίζου επιστρέφει στο στέιτζ της Eurovision.
Δεκαέξι χρόνια μετά τη νίκη της
με το «Number one», θα εμφανιστεί στον τελικό της Ολλανδίας
στο Ρότερνταμ μαζί με άλλους
πέντε νικητές του διαγωνισμού
τραγουδιού.
• Ο γιος του Πέτρου Ίμβριου έγινε
40 ημερών και ο γνωστός τραγουδιστής πήγε στην εκκλησία για την
ευχή!
• Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης
αποκάλυψε στο «Τhe 2night
show» ότι υπάρχουν ακυκλοφόρητα τραγούδια του αείμνηστου
αδερφού του Παντελή. «Υπάρχουν τραγούδια, όχι γραμμένα
στο στούντιο. Είναι από στίχους
σε χαρτιά και από ηχογραφήσεις
σε κινητά. Σκέφτομαι να βγάλω
τραγούδια του Παντελή», ανέφερε ο νεαρός, ο οποίος ασχολείται με το τραγούδι.
• Θλίψη στη δημοσιογραφική οικογένεια από την απώλεια του σπουδαίου δημοσιογράφου Άρη Σκιαδόπουλου, ο οποίος «έφυγε» από κορονοϊό.
• Θρηνεί ο καλλιτεχνικός χώρος
τον χαμό του μεγαλοπαραγωγού
και προέδρου στο Θέατρο Badminton Μιχάλη Αδάμ.

• Η τρίχρονη Αλεξάνδρα φωτογράφισε τους γονείς της, την Ελεονώρα
Μελέτη και τον Θοδωρή Μαροσούλη, στην κουζίνα. Όπως όλα δείχνουν, η μικρή επέλεξε ήδη επάγγελμα!
• Στο κρεβάτι για ξεκούραση θα
παραμείνει τις επόμενες μέρες,
με εντολή του μαιευτήρα της, η
εγκυμονούσα Αθηνά Οικονομάκου, αφού έφτασε στα όριά της
με τα γυρίσματα στο « Έλα στη
θέση μου».
• Με κακό όνειρο μοιάζει πλέον η
περιπέτεια του Μελέτη Ηλία, αφού
διαγνώστηκαν αυτός και η οικογένειά του με κορονοϊό. Ευτυχώς το
πέρασαν ήπια, όπως αποκάλυψε ο
ηθοποιός.
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Συνεργασία
γεμάτη «Δύναμη»

39
Δεν βλέπει την ώρα
για το καλοκαίρι
Η Νάταλι Θάνου θέλει επειγόντως διακοπές! Η σέξι τραγουδίστρια, αναπολώντας τα προCovid ανέμελα καλοκαίρια,
ανήρτησε στο Instagram μια
throwback φωτογραφία της,
μαυρισμένη με μικροσκοπικό
λευκό μαγιό και κορμί… φέτες
να απολαμβάνει τις ανέσεις
πολυτελέστατης βίλας σε κοσμικό νησί. Η ξανθιά καλλονή
παρότρυνε τους followers της
να προτείνουν τον δικό τους
αγαπημένο αιγαιοπελαγίτικο
προορισμό, ώστε να κάνει... το
κουμάντο της από τώρα!

Ε

γκώμιο αγάπης και θαυμασμού στην Άλκηστι Πρωτοψάλτη από τον Χρήστο Μάστορα. Ο frontman του συγκροτήματος Μέλισσες και η σημαντική κυρία του πενταγράμμου ένωσαν τις φωνές τους στο κομμάτι «Δύναμη»,
με τον νεαρό τραγουδιστή να νιώθει ευγνώμων για τη μουσική σύμπραξή τους. «Αν η “Δύναμη” ήταν άνθρωπος, τότε θα ήταν η Άλκηστις! Δύναμη στη φωνή, στην ψυχή, στο μυαλό, στο βλέμμα. Μου
προκάλεσε δέος και θαυμασμό η πρώτη μας συνάντηση και, δεν
σας το κρύβω, και λίγο άγχος», αποκάλυψε σε δημόσια ανάρτησή
του ο Χρήστος Μάστορας και συνέχισε: «Η μουσική μας γνωριμία
αποτελεί για εμένα μια ιστορία που θα διηγούμαι με ευτυχία και
υπερηφάνεια στο μέλλον. Είσαι όσα θαυμάζω και όσα θέλω να γίνω... Ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, όπως μου είπες ψιθυριστά,
αλλά με άθραυστη πανοπλία: το δυνατό μυαλό, τη δυνατή ψυχή και
τη δυνατή φωνή σου!».

Τους κούρασαν τα γυρίσματα…
Αποκαμωμένοι πόζαραν κάτω από τον ζεστό ήλιο η Βασιλική Διαμαντοπούλου και ο Νίκος Λεκάκης σε ένα διάλειμμα από τα πολύωρα γυρίσματα της σειράς «Άγριες μέλισσες». Η τηλεοπτική Σοφούλα και ο Άγγελος, που αγαπήθηκαν, χώρισαν και αναμένεται να ξανασμίξουν (βάσει σεναρίου), πόζαραν στο Διαδίκτυο να κάθονται
δίπλα δίπλα με τόση οικειότητα που θα έλεγε κανείς πως θα μπορούσαν να ήταν ζευγάρι και στη ζωή!

GOSSIP
Έτοιμος για... θυσίες

Ο εκκεντρικός jewelry designer Περικλής Κονδυλάτος, λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή
του από το «Survivor», εντοπίζει καθημερινά
μικρές ατέλειες στο γυμνασμένο σώμα του. Είναι έτοιμος, όμως, να τις διορθώσει, καθώς
πλησιάζει και το καλοκαίρι! «Θα το επαναφέρω
σιγά σιγά εκεί που θέλω όσο χρόνο και να πάρει... Νομίζω ότι αυτή η εμπειρία με “σκότωσε”
λίγο και μου πήρε κομμάτια μου, αλλά αν κάτι
δεν αξίζει να πεθάνεις για αυτό, τότε δεν αξίζει
και να το κάνεις», σχολίασε.

Νυχτερινό πιτζάμα πάρτι

Στην Κύπρο με νέο look!
Στη γενέτειρά της, την Κύπρο, βρίσκεται η
Μαριάντα Πιερίδη. Η γνωστή τραγουδίστρια ταξίδεψε παρέα με τον 7χρονο γιο
της Νίκο Φωτιάδη στην Αγία Νάπα και
συνάντησε έπειτα από αρκετούς μήνες λόγω των περιοριστικών μέτρων του
Covid- την οικογένειά της. Με new look
και κόκκινα μαλλιά, η όμορφη μαμά φωτογραφήθηκε με το αγοράκι της και αποθεώθηκε από συγγενείς και φίλους.

Μεγάλωσε ο μοναχογιός της Φωτεινής Αθερίδου και του Κωνσταντίνου Μαγκλάρα! Ο δίχρονος Θοδωρής, ο οποίος φέρει το όνομα του διάσημου παππού του Θοδωρή Αθερίδη, απολαμβάνει τα παιχνίδια με τους γονείς του, όπως το νυχτερινό πιτζάμα πάρτι στην κόκκινη παιδική
σκηνούλα με τη μαμά του, ποζάροντας σοβαρός
στην αγκαλιά της! Η νεαρή ηθοποιός αφιερώνει
όλο τον ελεύθερο χρόνο στο μοναχοπαίδι της, ο
ερχομός του οποίου ολοκλήρωσε την οικογενειακή ευτυχία με τον αγαπημένο της σύντροφο,
επίσης ηθοποιό.
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Νίκος Τζανάκης, καθηγητής
Πνευμονολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

«Το καλοκαίρι η Κρήτη θα
είναι έτοιμη για διακοπές»

Τ

ην ώρα που η χώρα μας περνάει το τρίτο
κύμα της πανδημίας, στη χειρότερη ίσως
εκδοχή της από την έναρξη του Covid-19,
ο καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Νίκος Τζανάκης εξηγεί πώς εξελίσσεται η
επιδημία στην Κρήτη. Διαβάστε όλη τη συνέντευξή
του στο «Παρασκήνιο» που κυκλοφορεί!
Οι πολίτες συμμορφώθηκαν, όμως υπάρχουν
ακόμα κάποιοι που δεν τηρούν τα μέτρα. «Η Κρήτη
αντιμετωπίζει σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά σοβαρό πρόβλημα μεγάλου επιδημιολογικού φορτίου, με το Λασίθι να είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Οι πολίτες συμμορφώθηκαν σε μεγάλο ποσοστό
στα μέτρα. Υπάρχει, όμως, μερίδα συμπολιτών μας
με ανεξέλεγκτη συμπεριφορά, που ευθύνεται σε
μεγάλο βαθμό για το πρόβλημα, ιδίως σε κωμοπόλεις και χωριά στην ενδοχώρα. Πιστεύω, όμως,
σύντομα -και καθώς ο καιρός φτιάχνει- ότι το κύμα
αυτό θα περάσει και η Κρήτη θα είναι έτοιμη να
υποδεχτεί τους επισκέπτες της», αναφέρει ο κ.
Τζανάκης. Το ΠΑΓΝΗ, σύμφωνα με τον κ. Τζανάκη,
αναπτύσσει υποδομές φροντίδας για περίπου 100
νοσηλευομένους. Αυτήν τη στιγμή το νοσοκομείο
νοσηλεύει 52 ασθενείς, δύο από τους οποίους είναι
παιδιά, ενώ βρίσκεται περίπου στο 60% των δυνατοτήτων του με το υπάρχον έκτακτο πλάνο. Υπάρχουν και μεγαλύτερα όρια ανάπτυξης κλινών, αν οι
συνθήκες το επιβάλλουν.
Η Κρήτη ανίχνευσε και αντιμετώπισε έγκαιρα τις

μεταλλάξεις του βρετανικού στελέχους. «Η Κρήτη
χάρη στο εξαιρετικό Εργαστήριο Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής, υπό τον καθηγητή Γιώργο Σουρβίνο,
ήταν η πρώτη περιοχή της Ελλάδος που ανίχνευσε
το βρετανικό στέλεχος από τις 9 Ιανουαρίου. Το
στέλεχος αυτό τελικώς έχει επικρατήσει καθ’ ολοκληρία στο νησί. Πρέπει να πούμε ότι το βρετανικό

Άνοιγμα του τουρισμού
με εντατικό testing
Η Κρήτη είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς
τουριστικούς προορισμούς και οι εκτιμήσεις λένε ότι και φέτος θα είναι στις βασικές προτιμήσεις των επισκεπτών από το
εξωτερικό. Ο καθηγητής εξηγεί πώς μπορεί
να επιτευχθεί ένα ασφαλές άνοιγμα της
εστίασης και του τουρισμού μετά το Πάσχα.
«Οι επιχειρηματίες θα πρέπει με τη βοήθεια
των ειδικών να οργανώσουν πρωτόκολλα
ασφαλείας, προσαρμοσμένα στις υπηρεσίες που παρέχουν. Κεντρικό σημείο αυτών
των πρωτοκόλλων πρέπει να είναι τα πολλά
και συχνά rapid tests στους εργαζομένους,
η σχολαστική αντισηψία και ο αερισμός των
χώρων. Είμαι αισιόδοξος, καθώς ο καιρός
ανοίγει και οι εμβολιασμοί προχωρούν, ότι
μπορούμε να έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο
τουριστικώς καλοκαίρι».

στέλεχος, παρότι είναι πολύ μεταδοτικό, δεν είναι
ανίκητο. Παράδειγμα, η συρροή της πόλης του Αγίου Νικολάου, που αντιμετωπίστηκε εντός 20ημέρου με απόλυτη επιτυχία. Δεν υπάρχουν αυτήν τη
στιγμή στο νησί περιστατικά ασθενών με σοβαρή
νόσο που να ήταν εμβολιασμένοι. Αυτό είναι μια
πρώτη ένδειξη ότι τα υπάρχοντα εμβόλια προστατεύουν έναντι των τροποποιημένων στελεχών»,
συμπληρώνει ο καθηγητής. Με εξαίρεση κάποια
μεμονωμένα και θλιβερά περιστατικά, όπου νέοι
σε ηλικία συνάνθρωποί μας χάνουν τη ζωή τους
από τον Covid-19, κατά κανόνα, σύμφωνα με τον κ.
Τζανάκη, τα νεαρά άτομα ανανήπτουν γρήγορα και
πλήρως. «Παρά ταύτα, ιδιαιτέρως σε αυτό το κύμα
παρατηρούμε ότι η ηλικία των νοσηλευομένων με
σοβαρή λοίμωξη είναι αισθητά μικρότερη σε σχέση
με τα προηγούμενα κύματα. Σπανίως, όμως, σε κάποια από αυτά τα σχετικώς νεαρά άτομα εμφανίζεται βαρύτατη νόσος και χρειάζεται να διασωληνωθούν», μας λέει ο καθηγητής.

«Οι πολίτες συμμορφώθηκαν
σε μεγάλο ποσοστό στα μέτρα.
Υπάρχει, όμως, μερίδα συμπολιτών
μας με ανεξέλεγκτη συμπεριφορά»
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Ο αστρολογικός χάρτης της
Τουρκίας: Τι περιμένει τη γείτονα;

Τ

ΩΔΙΑ

Γράφει

ς αφετηρία του νέου τουρκικού κράτους και, κατά συνέπεια,
ως ημερομηνία στην οποία βασίζεται ο αστρολογικός
χάρτης της γειτονικής χώρας θεωρείται η 29η Οκτωβρίου
1929. Τότε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, στην Άγκυρα,
διακήρυξε την ίδρυση της Δημοκρατίας της Τουρκίας,
στις 8.30 το βράδυ, τοπική ώρα.

ο σίγουρο είναι πως η σύγχρονη Τουρκία είναι
μια χώρα με εξαιρετική διπλωματία, με περηφάνια και δύναμη,
αφού ανήκει στο ζώδιο του Σκορπιού.
Ο Ωροσκόπος της
στον Καρκίνο, με τον
Πλούτωνα εκεί, και ο
Ήλιος στον 4ο οίκο δείχνουν πως σε αυτό το κράτος υπάρχει έντονο το στοιχείο του πατριωτισμού αλλά και
του εθνικισμού.
Η Σελήνη της Τουρκίας είναι στους Διδύμους
και στον 12ο οίκο, κάτι που φανερώνει πως δεν
είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στον υπόλοιπο κόσμο,
αλλά περισσότερο ένα κράτος εσωστρεφές, με
πολλά μυστικά.
Ο Κρόνος της είναι στον Ζυγό, σε σύνοδο με
τον Ερμή της. Ο Κρόνος βρίσκεται σε έξαρση. Ο
πλανήτης αυτός βοηθά την Τουρκία να μαθαίνει
από τα λάθη της, αλλά η θέση του στον 4ο οίκο
του ωροσκοπίου της προκαλεί εντάσεις, προβλήματα και φτώχεια στο εσωτερικό της. Η σύνοδος με τον Ερμή δεν επιτρέπει στην Τουρκία
να προχωρήσει ιδιαίτερα σε θέματα Εκπαίδευσης, ενώ υπάρχει πρόβλημα με τη νεολαία της
χώρας, η οποία νιώθει συχνά παραμελημένη.
Ο Ποσειδώνας της βρίσκεται στο δεύτερο σπίτι της, κάτι που σημαίνει πως θα έχει πάντα πρόβλημα στη διαχείριση των οικονομικών της, ενώ
το τετράγωνο που σχηματίζει ο πλανήτης με την
Αφροδίτη και τον Δία φανερώνει ότι στο κράτος
θα υπάρχουν πάντα ένα μεγάλο ποσοστό διαφθοράς. Βέβαια, ο Δίας και η Αφροδίτη της στον
5ο οίκο κάνουν τους Τούρκους ανθρώπους ερωτικούς, που αγαπούν την καλοπέραση, τη διασκέδαση, τις τέχνες, το καλό φαγητό κ.λπ.
Ο Άρης της γείτονος είναι αδύναμος στον Ζυγό, με αποτέλεσμα να προσπαθεί να δείχνει ένα
θηρίο σε θέματα εξοπλισμών, αλλά να μην έχει
ιδιαίτερη δυναμική σε ό,τι αφορά τον Στρατό και
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τις Ένοπλες Δυνάμεις της, παρά
την υπεροπλία της, ενώ και η
βιομηχανία της πάσχει. Παράλληλα, το γεγονός ότι ο
Άρης βρίσκεται στο 3ο
σπίτι της στο Ωροσκόπιό
της προκαλεί πάγια
προβλήματα και διαπληκτισμούς με τους
γείτονές της.
Τέλος, ο Ουρανός της
στους Ιχθύς και στον 9ο οίκο δείχνει μια πρωτοπορία σε
θρησκευτικά ζητήματα, γι’ αυτό
και η Τουρκία είναι κάπως πιο προοδευτική από τα άλλα μουσουλμανικά κράτη,
αλλά το πέρασμα του πλανήτη από τον Ταύρο
δείχνει οπισθοχώρηση και επιστροφή σε πιο
συντηρητικές θέσεις. Ωστόσο, η ίδια θέση προκαλεί και εντάσεις για θέματα πίστης ή από θρησκευτικές μειονότητες.
Ουσιαστικά, τα εσωτερικά προβλήματα της
Τουρκίας ξεκίνησαν με την επιστροφή του Κρόνου στον Ζυγό, που έλαβε χώρα την άνοιξη και το
καλοκαίρι του 2012. Η επιστροφή του Κρόνου
δείχνει πως, ανάλογα με το πώς θα συμπεριφερθεί η Τουρκία σε ό,τι αφορά τα εθνικά της θέματα
αλλά και στον τομέα της Εκπαίδευσης, καθώς οι
επιλογές που θα κάνει θα καθορίσουν το μέλλον
της για τα επόμενα 30 χρόνια! Δυστυχώς, η
Τουρκία δεν έπραξε καθόλου συνετά όλα τα
προηγούμενα χρόνια και η τωρινή στάση της δείχνει πως έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση γι’
αυτήν!
Το 2021, ο Κρόνος μπαίνει στον Υδροχόο,
όπως και ο Δίας, ενώ ο Ουρανός στον Ταύρο,
απέναντι από τον Ήλιο της, φανερώνουν πως ξεκινά μια περίοδος τριών χρόνων με μεγάλες δυσκολίες για την Τουρκία, την ίδια στιγμή που και
τα οικονομικά της θα ζοριστούν πάρα πολύ. Οι
σχέσεις της με τα άλλα κράτη έχουν ήδη διαταραχτεί, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει σε οικονομικό αποκλεισμό της, ενώ κινδυνεύει σημαντικά
και η εθνική κυριαρχία της.

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός

(21/3-20/4)
Ο Άρης θα προκαλέσει μια σειρά από αναστατώσεις σε όλη
την γκάμα των σχέσεων σας με
τους άλλους, για κάποιους
πρακτικούς ή άλλους σοβαρούς
λόγους. Οι φιλίες σας πάντως
είναι ένας τομέας που θα έχει
ενδιαφέρον.

(23/9-23/10)
Ζητήστε την υποστήριξη των
ανθρώπων που μπορούν να
επηρεάσουν την πρόοδο σας. Η
περίοδος δείχνει καλή απέναντί
σας και στις προσπάθειές σας
να έχετε μια λειτουργική και
υγιή σχέση με τον/τη σύντροφό
σας.

Ταύρος

Σκορπιός

Δίδυμοι

Τοξότης

(21/4-20/5)
Οι πλανητικές προσεγγίσεις σάς
φέρνουν όλο και πιο αιφνίδια μπροστά σε αλλαγές συναισθηματικές και
κοινωνικές για τις οποίες οι περισσότεροι δεν είστε ψυχολογικά έτοιμοι. Προσπαθήστε να διατηρήσετε
την ψυχραιμία σας.
(21/5-21/6)
Τα πράγματα για τους περισσότερους από εσάς θα είναι αρκετά
διαφορετικά και ανανεωτικά. Η
εποχή εστιάζει στα κέρδη, έστω
και αν αυξάνει τις ανάγκες. Ο
Άρης φέρνει έμπνευση και αποτελεσματικότητα.

Καρκίνος

(24/10-21/11)
Η μέρα θα έχει ταχείς εξελίξεις
και θέλει από σας να λειτουργείτε
υποστηρικτικά και να μην αντιδράτε ανώριμα. Όσοι μπήκατε
πρόσφατα στη λέσχη των δεσμευμένων χρειάζεται να κάνετε ακόμα υπομονή.
(22/11-21/12)
Η μέρα σάς φέρνει αντιμέτωπους
με όσα θέλετε να γίνουν άμεσα και
όσα φαντάζεστε για την αισθηματική σας ζωή. Ωστόσο, είναι πιο στα
μέτρα σας και πιο… ταιριαστή στον
χαρακτήρα σας.

Αιγόκερως

(22/6-22/7)
Δεν μπορείτε να κρατήσετε σταθερό
πρόγραμμα, όσο και αν προσπαθήσετε. Φροντίστε να έχετε μια εφεδρεία ή έναν άνθρωπο που να μπορεί να σας εξασφαλίσει, έστω και
προσωρινά, την ώρα της ανάγκης.

(22/12-19/1)
Όσο καλύτερα εξυπηρετήσετε τις
ανάγκες σας τόσο γρηγορότερα θα
περάσετε σε μια επεκτατική συμπεριφορά ή θα ξεφύγετε από τη στασιμότητα και την αδράνεια του τελευταίου διαστήματος. Γίνεστε πιο
ευέλικτοι.

Λέων

Υδροχόος

Παρθένος

Ιχθύες

(23/7-22/8)
Η μέρα ξεκινά με αρκετό άγχος
για τα επαγγελματικά σας αλλά το
απόγευμά της σας βοηθά να τα
διαχειριστείτε όλα καλύτερα και
να καταφέρετε να έχετε κάποιες
επιτυχίες σε αυτόν τον τομέα.
Προσέξτε μια φιλία.
(23/8-22/9)
Προσπαθήστε να ελιχθείτε την
ώρα που τα γεγονότα θα σας
αιφνιδιάσουν. Μην είστε απόλυτοι σε αρνήσεις ή σε αντιδράσεις και κινηθείτε διορατικά,
ευθυγραμμιζόμενοι με το κλίμα
της εποχής ή της ανάγκης των
καιρών.

(20/1-18/2)
Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεστε
ο παίκτης-κλειδί, καθώς κάποιοι
προσπαθούν να επηρεάσουν τις
αποφάσεις και τις ενέργειές σας
προς όφελός τους. Ο Δίας, που
συνεχίζει την πορεία του στο ζώδιό σας, φέρνει θετικά απρόοπτα.
(19/2-20/3)
Αν πρέπει να κάνετε κάποιες αλλαγές, ακόμα και ριζοσπαστικές,
φροντίστε να μην τις εμποδίσετε.
Ξέρετε πόσο ακριβά σάς έχει κοστίσει το πείσμα σας στο παρελθόν και τώρα είναι καιρός να δοκιμάσετε άλλες μεθόδους και
άλλους τομείς.
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Κομματική εμπάθεια ή τύφλωση;

Π

Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

αραδέχομαι ότι με τον εορτασμό των
εθνικών επετείων η γενιά μου ουδέποτε
τα πήγε καλά. Θες η χούντα των συνταγματαρχών με την «πολεμική αρετή των Ελλήνων»; Θες το τρίπτυχο «χλαμύδα, ταγάρι, περικεφαλαία», που μαζί με την «Ελλάδα των Ελλήνων
Χριστιανών» μάς γάνωσε το κεφάλι για επτά συναπτά έτη; Σε κάθε περίπτωση, οι γιορτές, οι
«πανηγυρικοί της ημέρας», τα παχιά λόγια που
δεν εννοούσαν ούτε αυτοί που τα έλεγαν ούτε
αυτοί που τα άκουγαν, απωθούσαν. Δεν συνέπαιρναν. Μεταδικτατορικά (τι κάθομαι και σας
λέω τώρα!) τα πράγματα άλλαξαν, έως ένα σημείο όμως. Το ιδεολόγημα του «περιούσιου πλην
αδικημένου λαού», το φοβικό «εμείς οι “καλοί”
και οι “κακοί” ξένοι», το φτωχοπροδρομικό περί
της «πτωχής πλην τιμίας Ελλάδος» μαζί με τις
απαραίτητες θεωρίες συνωμοσίας συνέθεταν
ένα σχιζοφρενές αφήγημα, το οποίο συνεχίζεται
με παραλλαγές έως τις μέρες μας. Είτε μιλάμε
για τα Ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό είτε για
την οικονομική κρίση και τον κορονοϊό.
Διαβάζοντας στο Διαδίκτυο αναρτήσεις που
σχολίαζαν τις διήμερες εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο έμεινα με το στόμα ανοιχτό διαπιστώνοντας πώς (και πόσο) η, εκπροσωπούμενη από
τον ΣΥΡΙΖΑ, Αριστερά έχει ασπαστεί τη θεωρία
της «Ψωροκώσταινας», της οποίας οι πιο ένθερ-

μοι θιασώτες κατοικοέδρευαν, μέχρι πρότινος,
στα άκρα και δεξιά έδρανα του Κοινοβουλίου. Η
έκπληξη μεγάλωσε, καθώς η (ας την πούμε) κριτική δεν συνιστούσε αντιπολίτευση ούτε, τέλος τέλος, εξέφραζε απλώς μια αισθητική ενόχληση.
Ούτε πρόβαλλε ένα διαφορετικό μοντέλο εορτασμού. Τον Πάνο Καμμένο, ας πούμε, να χορεύει
στο Σύνταγμα παρέα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτά όλα θα ήταν θεμιτά. Ακόμα και αν αντί
των «ξένων» οι εκδηλώσεις αποθέωναν τους
«σύγχρονους ήρωες» στο πρόσωπο, ας πούμε,
του προέδρου των φαρμακοποιών.
Επρόκειτο για κριτική επιθετικών προσδιορισμών, «ψωροκωσταινικών» υπαινιγμών και φο-

Διαβάζοντας στο Διαδίκτυο
αναρτήσεις που σχολίαζαν
τις διήμερες εκδηλώσεις για
την εθνική επέτειο, έμεινα με
το στόμα ανοιχτό, διαπιστώνοντας
πώς (και πόσο) η, εκπροσωπούμενη
από τον ΣΥΡΙΖΑ, Αριστερά έχει
ασπαστεί τη θεωρία της
«Ψωροκώσταινας»...

βικών χαρακτηρισμών για εορτασμό «κενό νοήματος» με την «ελεήμονα συνδρομή κάτι αγγαρεμένων ξένων» σε μια «πονεμένη (και αποκλεισμένη) πόλη». Αφορούσε στην «ασημαντολογία και τιποτολογία των σχολιασμών της δημόσιας τηλεόρασης», στις «αερολογίες και αφόρητες κοινοτοπίες λόγων και χαιρετισμών». Δεν
απαιτούν αντίκρουση λόγοι που εκκινούν μάλλον από κομματική εμπάθεια παρά από κριτική
διάθεση. Ο φανατισμός δεν αφήνει χώρο στην
προσφώνηση της Προέδρου της Δημοκρατίας ή
στη συγκίνηση του Καρόλου κατά την κατάθεση
στεφάνου στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.
Δεν αντιλαμβάνεται τον χαιρετισμό του προέδρου Μπάιντεν ή τη συνέντευξη του Μακρόν.
Ούτε συγκινείται από τους φωτισμούς με τα
εθνικά χρώματα εμβληματικών κτιρίων σε πόλεις του εξωτερικού ή τις αναφορές των ξένων
Μέσων.

A

λλωστε, όλα αυτά δεν αφορούν παρά σε
ένα περίκλειστο, πολιτικά και ιδεολογικά
απομονωμένο κομματικό ακροατήριο
που μικρή έχει σχέση με την κοινωνία, τις ανησυχίες και το μέλλον της και μεγάλη με μια δίχως αυτοπεποίθηση χώρα που ομφαλοσκοπεί
και από το πρωί έως το βράδυ περιαυτολογεί περιμένοντας την εξ ύψους βοήθεια.

Στον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να βρουν αφήγημα

Κ

ανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι
στην πανδημία όλα έχουν πάει ρολόι.
Και λάθη έγιναν και παραλείψεις
υπήρχαν, από την άλλη, όμως, οποιοσδήποτε
άνευ παρωπίδων πολίτης βλέπει ότι αυτό το
έρμο κράτος, το οποίο όλοι κατά καιρούς
έχουμε στοχοποιήσει, λειτούργησε. Θες από
τον πατριωτισμό κάποιων ανθρώπων του ΕΣΥ,
θες γιατί κάποιοι στρώθηκαν και δούλεψαν
σωστά, θες γιατί η κυβέρνηση είχε σχέδιο, η
Πολιτεία τα πήγε καλά. Και το γράφω αυτό με
κριτήριο όχι μόνο το πώς τα πήγαν άλλες χώρες, αλλά κυρίως από το μέγεθος και την ένταση της πανδημίας και τη γνώση τού τι κράτος έχουμε.
Δεν μπορεί, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ και... το παρασυρόμενο πλέον ΚΙΝ.ΑΛ. να τα βλέπουν όλα
μίζερα και μαύρα και να τσιγκουνεύονται έναν
καλό λόγο. Ούτε το κυρίαρχο αφήγημα της αντιπολίτευσης να είναι επικεντρωμένο στο «ο
θάνατός σου, η ζωή μου». Η πανδημία κάποια
στιγμή θα περάσει και, απ’ ό,τι δείχνουν τα
προγνωστικά μοντέλα, μια σημαντική επι-

στροφή στην κανονικότητα εκεί γύρω στο Πάσχα θα υπάρξει. Αν, λοιπόν, η «πολιτική σου
επένδυση» επικεντρώνεται στο μίζερο αφήγημα ότι «όλα πήγαν χάλια, η κυβέρνηση είναι
ανίκανη, δεν θα υπάρχουν εμβόλια, πίσω από
όλα βρίσκονται σκάνδαλα» και άλλα τέτοια
που ακούμε και διαβάζουμε όλο αυτό τον καιρό, την επόμενη μέρα ο «βασιλιάς θα είναι γυμνός».
Διότι ένα κόμμα που φιλοδοξεί να επιστρέψει στην εξουσία δεν μπορεί να ποντάρει μόνο

Ένα κόμμα που φιλοδοξεί
να επιστρέψει στην εξουσία
δεν μπορεί να ποντάρει
μόνο στη μιζέρια και
την καταστροφολογία

στη μιζέρια. Όταν, μάλιστα, είναι πρόσφατο το
αποτύπωμά του στην εξουσία, πρέπει να
απευθύνει στους πολίτες πειστικά επιχειρήματα για να τους ξανακερδίσει. Να τους προτείνει εναλλακτικές και κυρίως κοστολογημένες προτάσεις. Ο πλειστηριασμός και... οι
τσάμπα υποσχέσεις είναι εύκολα.
ο θέμα να μπορείς να πείσεις τους πολίτες ότι μπορείς να κάνεις πράξη αυτά
που τους υπόσχεσαι. Αυτό ακριβώς είναι
το πρόβλημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ότι… ρίχνει προτάσεις για να γίνεται ευχάριστη, αλλά το αφήγημά της δεν περνάει στην
κοινωνία. Το χειρότερο για αυτήν είναι ότι δεν
διαμορφώνει αφήγημα για την επόμενη μέρα
της πανδημίας. Εκτός αν θεωρεί ως αφήγημα
τους ισχυρισμούς της για λουκέτα, φτώχεια
και τα μνημόνια που θα έρθουν. Μόνο που ο
ρόλος της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα της αξιωματικής, δεν είναι να κάνει τον μάντη Κάλχα,
αλλά να προτείνει λύσεις. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν προτείνει
λύσεις, ότι δεν έχει νέο αφήγημα…

Τ
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