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Editorial
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Ε

Διπλή ελπίδα με «νέα» φάρμακα

ίναι αλήθεια ότι άπαντες έχουμε κριτικάρει τους
επιστήμονες και τις φαρμακευτικές, με αφορμή τις
συμπεριφορές τους στο θέμα των εμβολίων. Μια
κριτική αυστηρή, αλλά σε πολλές των περιπτώσεων καθόλου άδικη. Δυστυχώς, η «βουλιμία» του κέρδους κάποιους δεν τους άφησε να δουν ορθά τη διαχείριση της
πανδημίας. Θυσίασαν στο κέρδος τη σωτηρία των ανθρώπων. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι επιστήμονες και οι
φαρμακοβιομηχανίες δεν πέτυχαν στην αντιμετώπιση
του κορονοϊού ένα μικρό θαύμα, καθώς μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα κατάφεραν να δημιουργήσουν όχι ένα,
αλλά πολλά εμβόλια που δείχνουν ότι μπορούν να σώσουν ζωές.
Μπορεί κάποιοι -ευτυχώς, όχι η πλειονότητα- να έχουν
επιφυλάξεις, να αρνούνται τον εμβολιασμό και να πετούν
το μπαλάκι του χτισίματος ανοσίας σε άλλους, αλλά η
αλήθεια είναι ότι τα εμβόλια δείχνουν να αποδίδουν.
Παρόλο, λοιπόν, που όλα τα φώτα είχαν πέσει πάνω

στους εμβολιασμούς, οι επιστήμονες πίσω από αυτά φαίνεται ότι δεν σταμάτησαν και δεν σταματούν τις προσπάθειες να ανακαλύψουν ένα φάρμακο το οποίο θα αντιμετωπίζει τον ιό-δολοφόνο.
Δειλά - δειλά φαίνεται ότι αυτές οι προσπάθειες αρχίζουν να αποδίδουν. Η ελπίδα -και μάλιστα διπλή- φαίνεται ότι γεννιέται.
Η πρώτη καλή είδηση αφορά στο πειραματικό φάρμακο της Pfizer, το οποίο θα χορηγείται από το στόμα, για τη
θεραπεία του Covid-19 κατά τα πρώτα στάδια εμφάνισης
της νόσου, και που είναι πιθανό να καταστεί διαθέσιμο
μέχρι το τέλος του 2021. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο
CEO της εταιρείας, Άλμπερτ Μπουρλά.
Η εταιρεία, η οποία ανέπτυξε το πρώτο εμβόλιο κατά
του Covid που έλαβε έγκριση στις ΗΠΑ, από κοινού με τη
γερμανική BioNTech, ξεκίνησε τον Μάρτιο μια πρώιμη
κλινική μελέτη πάνω σε μια νέα θεραπεία της νόσου.
Το εν λόγω φάρμακο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης

κατηγορίας σκευασμάτων που ονομάζονται «αναστολείς
πρωτεάσης», καθώς αναστέλλουν την παραγωγή ενός
ενζύμου το οποίο χρειάζεται ο ιός για να αναπαραχθεί
στα ανθρώπινα κύτταρα.
Η δεύτερη καλή είδηση αφορά στις κλινικές δοκιμές
ενός εισπνεόμενου φαρμάκου. Χθες βρέθηκε στην Ελλάδα ο Ισραηλινός καθηγητής Ναντίρ Αρμπέρ για την έναρξη των κλινικών δοκιμών για το φάρμακο εναντίον του
Covid-19. Το φάρμακο είναι εισπνεόμενο και, κατά την
πρώτη φάση των κλινικών δοκιμών, δεν προκάλεσε καμία παρενέργεια στους ασθενείς που το έλαβαν, όπως ο
Ναντίρ Αρμπέρ έχει αναφέρει. Παράλληλα, έχει τονίσει
πως το φάρμακο είχε θετική επίδραση στην εξέλιξη των
ασθενών. Μακάρι όλα να πάνε καλά και μέχρι το τέλος του
χρόνου να έχουμε και φάρμακα στη μάχη για να σωθούν
ζωές. Με αυτές τις ελπιδοφόρες ειδήσεις κλείνουμε το
σημερινό μας σημείωμα και σας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση. Ραντεβού και πάλι την Τρίτη...

Λόγω της αργίας του Πάσχα η «Political» δεν θα κυκλοφορήσει το Μεγάλο Σάββατο 1η Μαΐου.
Θα είναι και πάλι στα emails σας την Τρίτη του Πάσχα με όλες τις ειδήσεις του τριημέρου.
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Ο εκδότης

Νικόλαος Καραμανλής

και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία

POLITICAL PUBLISHING IKE
σας ευχόμαστε

Χρόνια Πολλά
Καλή Ανάσταση
και
Καλό Πάσχα!
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Ξορκίζουν το (όποιο) πισωγύρισμα

Σ

τρατηγική σταδιακής, πλην
όμως ουσιαστικής επανόδου
σε ρυθμούς κανονικότητας έως
τις αρχές Ιουλίου θέτει σε
εφαρμογή το Μέγαρο Μαξίμου. Φιλοδοξία του Κυριάκου Μητσοτάκη και των επιτελών του είναι έως τα μέσα του καλοκαιριού να έχουν… ξεπαγώσει συντεταγμένα και με τη μέγιστη δυνατή υγειονομική
ασφάλεια οι κύριες κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες. Εξ ου και κάθε
θύλακας της κοινωνικής και οικονομικής
δραστηριότητας, που θα επαναλειτουργεί, θα διέπεται από συγκεκριμένα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως συνέβη πάνω κάτω και το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Η κλιμάκωση της επιχείρησης «Ελευθερία» γεννά αισιοδοξία ότι ο στόχος της
οικοδόμησης ενός ασφαλούς τείχους
ανοσίας δεν είναι πλέον μακριά, γεγονός
που αφενός θα απομακρύνει αισθητά τον
κίνδυνο ενός ανεπιθύμητου από κάθε
άποψη πισωγυρίσματος, αφετέρου θα
συμβάλει τα μέγιστα στην πολυπόθητη
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι
επιμένουν συνεκτιμώντας τόσο την αυξημένη διαθεσιμότητα σε δόσεις όσο και το
διογκούμενο ενδιαφέρον των πολιτών να
προστατευτούν από τον ιό, όπως καταδει-

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

κνύει η μεγάλη ανταπόκριση τις τελευταίες μέρες της ηλικιακής ομάδας 30-44, ότι
ο στόχος των 4 εκατομμυρίων εμβολιασμών το δίμηνο Μάιος - Ιούνιος δεν αποτελεί όνειρο θερινής νυκτός. Αν το συγκεκριμένο νούμερο προστεθεί στα 3 εκατομμύρια των εμβολιασμών που έχουν
ήδη γίνει, τότε οι πιθανότητες μεγαλύτερης υγειονομικής ελευθερίας για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών μετά τον
Ιούνιο είναι κάτι παραπάνω από σοβαρές.
Όπως εξάλλου σημείωσε μιλώντας χθες
στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης
Σκέρτσος, κατά τα μέσα Μαΐου θα συγκεκριμενοποιηθεί το πρόγραμμα των κατ’
οίκον εμβολιασμών για τους κατάκοιτους
συμπολίτες μας και όλους όσοι δεν δύναται να μεταβούν στα εμβολιαστικά κέντρα.

Τουρισμός και εστίαση
Το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στην
ομαλή επαναλειτουργία της εστίασης και
στη συνακόλουθη επανεκκίνηση του τουρισμού, καθώς τα προαναφερθέντα απο-

τελούν τα δύο μεγάλα στοιχήματα του
αμέσως προσεχούς διαστήματος. Μεταξύ
άλλων, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό
ρόλο και στη δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας, το επόμενο μείζον διακύβευμα
της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Επειδή,
πάντως, η συγκεκριμένη εξίσωση είναι
πολυπαραγοντική, στην κυβέρνηση
ευελπιστούν να μην υπάρξουν διεθνείς
αναταράξεις στο μέτωπο της πανδημίας,
οι οποίες θα επηρεάσουν αρνητικά την
τουριστική μας βιομηχανία. Σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες εξάλλου, συναυλίες και λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις,
πάντα με πολύ αυστηρά υγειονομικά
πρωτόκολλα, αναμένεται να επανέλθουν
από τις αρχές Ιουλίου και εντεύθεν.

σία του επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Σωτήρη Τσιόδρα. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ναρντίρ Αρμπέρ
γνωρίζονται από την πρόσφατη επίσκεψη
του πρωθυπουργού στο Τελ Αβίβ, ενώ
κατά τη χθεσινή τους συνάντηση έθεσαν
επί τάπητος την επικείμενη έναρξη των
κλινικών μελετών στα Νοσοκομεία «Σωτηρία» και «Αττικόν» με στόχο την αντιμετώπιση των σοβαρών επιπλοκών του κορονοϊού. Μάλιστα, κατά τη συνάντηση στο
Μέγαρο Μαξίμου συζητήθηκαν και θέματα που άπτονται της ευρύτερης συνεργασίας και στον τομέα της βιοτεχνολογίας,
ενώ ο κ. Αρμπέρ μετέφερε στον πρωθυπουργό τους θερμούς χαιρετισμούς του
Ισραηλινού ομολόγου του Μπέντζαμιν
Νετανιάχου.

Κλινικές μελέτες
Την ίδια ώρα, η χώρα μας εξακολουθεί
να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης διεθνώς κατά της πανδημίας του κορονοϊού. Τούτο επιβεβαιώνει η χθεσινή
παρουσία στην Αθήνα του Ισραηλινού καθηγητή Ιατρικής Ναρντίρ Αρμπέρ, υπευθύνου για τη νέα θεραπεία κατά του Covid-19, που αναπτύσσεται εδώ και μήνες
στο Ιατρικό Κέντρο Ichilov στο Τελ Αβίβ,
και με τις συναντήσεις του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον
υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, παρου-

Φιλοδοξία του Κυριάκου
Μητσοτάκη και των επιτελών
του είναι έως τα μέσα του
καλοκαιριού να έχουν…
ξεπαγώσει συντεταγμένα
οι κύριες κοινωνικές και
οικονομικές δραστηριότητες
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόγμα Mαξίμου: It’s the economy
Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

Η

ένταση μοιάζει να έχει κάπως
καταλαγιάσει αυτές τις μέρες
στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού
είναι εμφανώς επηρεασμένοι από τις αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων μηνών αλλά και από το… κολασμένο δίμηνο,
το οποίο μοιάζει να φτάνει στο τέλος του.
«Αν τα πράγματα πάνε καλά και οι εμβολιασμοί συνεχιστούν με τον ρυθμό που
πηγαίνουν, συνδυαστικά με όλα τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας, δεν θα
χρειαστεί να ξανακλείσουμε. Και δεν θέλουμε να χρειαστεί να ξανακλείσουμε»,
λέει με νόημα σε συζήτηση με την «Political» κυβερνητικό στέλεχος με άριστη
γνώση των εσωτερικών τεκταινόμενων
στο Μέγαρο Μαξίμου.
Με δεδομένο ότι ο κύκλος των περιοριστικών μέτρων δείχνει να εξαντλείται παρά την πίεση στο σύστημα Υγείας, το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει έτοιμο να περάσει
στο επόμενο στάδιο της στρατηγικής του.
Θα πρόκειται επί της ουσίας για ένα μεταρρυθμιστικό μπαράζ, μια περίοδο που,
καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα θυμίζει την περίοδο μετά τις εκλογές του 2019,
όταν η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεδίπλωνε ώριμες νομοθετικές
πρωτοβουλίες με το βλέμμα στην οικονομία και τη μεσαία τάξη. Έναν και πλέον
χρόνο έπειτα από αλλεπάλληλες κρίσεις,
η πολιτική παραμένει ίδια, με κεντρική
παράμετρο τη φράση «It’s the economy,
stupid», που αποδίδεται ιστορικά στον
Μπιλ Κλίντον.

Φοροελαφρύνσεις και restart
Το επόμενο διάστημα, συνεπώς, όπως
λέει ανώτερο στέλεχος του οικονομικού
επιτελείου, θα είναι μια περίοδος για την
οικονομία. Με τους πρώτους πόρους
ύψους 4 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
να αναμένονται προς το τέλος του καλοκαιριού, η κυβέρνηση έχει έτοιμα εθνικά
projects που δρομολογούνται ακόμα και
χωρίς ευρωπαϊκούς πόρους. Την ίδια
ώρα, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Κυριάκος
Μητσοτάκης προ ημερών, το επόμενο
διάστημα θα ισχύουν νέες μειώσεις φόρων, εισφορών αλλά και η απαλλαγή από
εισφορές-βαρίδια του παρελθόντος. «Δί-

νουμε στη μεσαία τάξη όσα της στέρησε ο
ΣΥΡΙΖΑ», λέει μονότονα ο κ. Μητσοτάκης, ο
οποίος, σύμφωνα με τους συνεργάτες του,
υπογραμμίζει ότι το καλύτερο εργαλείο για
το restart της παραγωγικής οικονομίας είναι οι μειώσεις φόρων και εισφορών αλλά
και η αλλαγή άρδην του περιβάλλοντος για
το doing business στην Ελλάδα.
Άλλωστε, όπως αναφέρουν τόσο κυβερνητικά στελέχη όσο και άνθρωποι της
αγοράς, το «παιχνίδι» για το Μαξίμου θα
κριθεί και στο πεδίο της οικονομίας τούς
επόμενους μήνες. Με δεδομένο ότι η διαχείριση της πανδημίας δεν προκάλεσε
ανυπολόγιστη φθορά -η διαφορά μεταξύ
Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ δεν έπεσε ποτέ κάτω από
τις 10 μονάδες- αλλά και ότι έχει ήδη αρχί-

σει το πολιτικό rebound της κυβέρνησης,
το κλειδί της πολιτικής ισχύος βρίσκεται
στην εμπέδωση ενός κλίματος οικονομικής κανονικότητας το επόμενο διάστημα.

Με το βλέμμα στο 2023
Συνεργάτες του πρωθυπουργού, δε, τονίζουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για
εκλογές το επόμενο διάστημα, καθώς αυτό που προέχει είναι η χρεία επανεκκίνησης της οικονομίας. Ανώτερο στέλεχος
του οικονομικού επιτελείου εκτιμά στην
«Political» ότι ήδη το 2022 θα είναι μια θεαματικά καλύτερη χρονιά για την ελληνική
οικονομία, όπως και το 2023. Μέχρι τότε,
όμως, υπάρχει δρόμος και ο κ. Μητσοτάκης δεν θέλει η κυβέρνηση να πορευτεί

«στον αυτόματο» έως τις εκλογές. Εξ ου
και θα υπάρξουν μεταρρυθμιστική ένταση
αλλά και οι αναγκαίες προσαρμογές στα
υπουργεία, προφανώς και σε επίπεδο
προσώπων, προκειμένου τα projects που
έχουν σχεδιαστεί και θα ενταχθούν στην
κυβερνητική στρατηγική να τρέξουν ακόμα πιο άμεσα.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού
τονίζουν ότι δεν υπάρχει
κανένας λόγος για εκλογές
το επόμενο διάστημα
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ «αδειάζουν» την Κουμουνδούρου
Πλάτη στην εθνική προσπάθεια για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στο πρόγραμμα του εμβολιασμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας βάζει η αντιπολίτευση. Η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ
ψήφισε υπέρ της καθιέρωσης του πιστοποιητικού Covid-19. Αυτό
σημαίνει ότι τα εμβόλια για όλους, τα δωρεάν τεστ σε όλους τους ταξιδιώτες και οι ισχυρές δικλείδες ασφαλείας στην προστασία των
προσωπικών δεδομένων αποτελούν τους όρους για τη χρήση του
«Πιστοποιητικού Covid-19».
Όπως επισημαίνουν, «το πιστοποιητικό αυτό έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, καθώς ζητούσαν από το Ευρωκοινοβούλιο ήδη
από τον Ιούνιο του 2020 σε ψήφισμά τους για τον Τουρισμό να υπάρξουν ενιαία πρωτόκολλα και κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την
ασφάλεια στα ταξίδια και το ασφαλές άνοιγμα των συνόρων. Το Πιστοποιητικό Covid-19 θα πιστοποιεί τρία πράγματα: ότι ο κάτοχός του
είτε έχει εμβολιαστεί κατά του Covid-19 είτε έχει αναρρώσει από την
ασθένεια ή έχει ελεγχθεί και είναι αρνητικός στον ιό».
Στο Κίνημα Αλλαγής, μετά το κάλεσμα της Φώφης Γεννηματά και
τη συμβολική επίσκεψή της στο εμβολιαστικό κέντρο στο Ασκληπιείο της Βούλας, σειρά πήραν κορυφαία στελέχη του Κινήματος, τα
οποία με δημόσιες παρεμβάσεις τους καλούν τους πολίτες να εμβολιαστούν. Ο γραμματέας του ΚΙΝ.ΑΛ. Μανώλης Χριστοδουλάκης με
άρθρο του στο «Πρώτο Θέμα» στρέφει το βλέμμα στους 30άρηδες
της γενιάς του: «Θα εμβολιαστούμε. Δεν θα το κάνουμε γιατί μας το

του
ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι
ζητάνε. Δεν θα το κάνουμε για να μην πετάΑντώνη
ότι και στις δύο περιπτώσεις αυτές οι ανάγκες
ξουμε στα σκουπίδια τα εμβόλια, που μας
Ι. Αντωνόπουλου
σκοντάφτουν πάνω στις προτεραιότητες, τα
έμαθαν να φοβόμαστε. Δεν θα το κάνουμε
συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς των επιγια αυτούς που τώρα θυμήθηκαν την ατομική και συλλογική μας ευθύνη». Και προaantonopoulos10@gmail.com χειρηματικών ομίλων».
Αποστάσεις ασφαλείας από το εμβολιαστισθέτει με έμφαση: «Θα το κάνουμε για τους
δικούς μας ανθρώπους που μείναμε μήνες μακριά τους για να τους κό πρόγραμμα διατηρούν στην Ελληνική Λύση, εστιάζοντας στις
προστατεύσουμε. Θα το κάνουμε για αυτούς που δίνουν με αυταπάρ- προτάσεις που έχουν καταθέσει, όπως «η μαζική διενέργεια και συννηση τη μάχη από την πρώτη γραμμή στα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ. Θα ταγογράφηση μοριακών τεστ, η ελεγχόμενη λειτουργία λιανεμπορίτο κάνουμε για τους ευπαθείς και τους ηλικιωμένους που θέλουν και ου και εστίασης κ.λπ., τα οποία σήμερα όλοι αποδέχονται, αλλά ακόεκείνοι να βγουν με ασφάλεια έξω από το σπίτι. Θα το κάνουμε για μα δεν έχουν εφαρμόσει».
Την κατάργηση όλων των μέτρων ζητά το ΜέΡΑ25, με τον εκπρόόσους έζησαν στην πανδημία τη μοναξιά, για όσους έχασαν τη δουλειά τους ή επιβιώνουν με 534 ευρώ περιμένοντας να πάρουν τη ζωή σωπο Τύπου Μιχάλη Κριθαρίδη να αναρωτιέται: «Πόσο ακόμα θα αντους πίσω. Θα το κάνουμε για τους συνεργάτες μας, τους φίλους μας, τέξει αυτό το θέατρο του παραλόγου; Πόσο ακόμα οι πολίτες θα υπομείνουν να τους υποβιβάζουν σε αλυσοδεμένους δούλους που με
τις στιγμές που χάσαμε και θέλουμε να ζήσουμε ξανά».
Στο ίδιο πνεύμα και το πασχαλινό μήνυμα της Φώφης Γεννηματά: ξύλο και μαστίγιο θα υπηρετούν τον Άγιο Τουρισμό τη μέρα και το
«Λαμπρό φως για να ξανακερδίσουμε τις ζωές μας, για την αναγέν- βράδυ κλείδωμα και επιτήρηση;». Για να καταλήξει: «Κατάργηση τώρα όλων των αυταρχικών, αναποτελεσματικών μέτρων, τερματισμός
νηση της χώρας μας με αλληλεγγύη και ανθρωπιά».
Την ανάγκη του μαζικού εμβολιασμού αλλά με τη λήψη απαραίτη- στην εργαλειοποίηση των επιστημόνων και λήψη επιτέλους όλων
των μέτρων επισημαίνει το ΚΚΕ, όπου σε σχετική ανακοίνωσή του των απαραίτητων για τους πολίτες, αλλά βλαπτικών για την εξυπηρέαναφέρει ότι «από μόνος του ο εμβολιασμός, χωρίς τα αναγκαία μέ- τηση μεγαλοσυμφερόντων μέτρων για την ενδυνάμωση του τομέα
τρα προστασίας και τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, δεν της Υγείας, είναι ο μονόδρομος για την κυβέρνηση, αν θέλει να αναφτάνει για τον τερματισμό της πανδημίας, όπως παραπλανητικά κτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Οι εκκαθαρίσεις
και η δεύτερη
φορά Αριστερά

Τ

ο σύνθημα του Αλέξη Τσίπρα
το (μακρινό) 2015 «ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν»
φαίνεται ότι επανέρχεται στον
ΣΥΡΙΖΑ, με τα στελέχη του κόμματος
αλλά και τον ίδιο τον επικεφαλής της
αξιωματικής αντιπολίτευσης να αποδεικνύουν ότι η αντίληψή τους περί
εξουσίας είναι τουλάχιστον προβληματική. Άλλωστε, αυτή δεν είναι η πρώτη
φορά που κάποιος μιλάει για «εκκαθαρίσεις», καθώς ήδη από το 2018 η σύντροφος του κ. Τσίπρα, Μπέτυ Μπαζιάνα,
το είχε «περιγράψει»: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε
την κυβέρνηση, αλλά δεν πήρε την
εξουσία».
Ο γραμματέας του κόμματος, όμως, αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου, αφού
ότι την ίδια θέση είχε διατυπώσει -άρα είναι
θιασώτης της- ο Αλέξης Τσίπρας. Τον Φεβρουάριο του 2020 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
διατύπωνε κομψά όσα λίγα χρόνια νωρίτερα είχε ισχυριστεί η σύντροφός του. «Πώς

Στον ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν ότι η μεσαία
τάξη είναι αυτή που εν πολλοίς
καθορίζει το εκλογικό αποτέλεσμα
και θεωρούν ότι θα πληγούν
τα εργασιακά της δικαιώματα

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

θα καταφέρει τη δεύτερη φορά η Αριστερά,
κερδίζοντας τις εκλογές, να αναλάβει την
ευθύνη και τον έλεγχο όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, αλλά και των κρίσιμων αρμών της εξουσίας;», είχε αναρωτηθεί. Ένα
βήμα παραπέρα είχε πάει ο (συνήθης ύποπτος) πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Το φθινόπωρο του
2018 στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ
ούτε λίγο ούτε πολύ υποστήριζε ότι «για να
κερδίσουμε τις εκλογές πρέπει να μπουν
κάποιοι φυλακή» και ότι αν δεν σπάσει η
ιστορία με τη Δικαιοσύνη «δεν παίρνουμε
εξουσία σε αυτήν τη χώρα». Πρόσφατα, δε,
προανήγγειλε όσα οι σύντροφοί του «φοβούνται» δημοσίως να πουν: «Η δεύτερη
φορά Αριστερά θα είναι αλλιώς. Το μάθημά

μας το πήραμε»! Με άλλα λόγια, η «κεντρική» γραμμή, που πηγάζει από την ηγεσία,
δείχνει να κινείται προς την κατεύθυνση
της «εφόρμησης» προς το κράτος. Ένα
κράτος που θεωρούν στην Κουμουνδούρου ότι «αβαντάρει» τη Νέα Δημοκρατία
έναντι του ΣΥΡΙΖΑ.

Το στοίχημα
Σε κάθε περίπτωση, βασικό στοίχημα για
τον Αλέξη Τσίπρα αποτελεί το νομοσχέδιο για
τα εργασιακά. Στόχος είναι να συσπειρώσει
τις δυνάμεις της εργασίας και παράλληλα να
δημιουργήσει πίεση στην κυβέρνηση μέσω
των κινητοποιήσεων, όπως συνέβη στην υπόθεση με την «αστυνομική βία». Διαβάζοντας,
πάντως, πίσω από τις γραμμές, ο Αλέξης Τσί-

πρας έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του
δύο πράγματα: τη μεσαία τάξη και την εκλογική ομάδα των 35-54. Στον ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν
ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή που εν πολλοίς
καθορίζει το εκλογικό αποτέλεσμα και θεωρούν ότι θα πληγούν τα εργασιακά της δικαιώματα, συνεπώς αποτελούν ξεκάθαρο
«target group». Την ίδια ώρα, αναγνωρίζουν
ότι στις ηλικίες 35-54 τα ποσοστά του κόμματος δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά. Επίσης, η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα είναι εργασιακά
ενεργή (ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε
άλλη), άρα αποτελεί μια δεξαμενή από την
οποία μπορούν να αντληθούν αρκετές ψήφοι.
Στόχος, δηλαδή, είναι να ξεφύγουν από το
30%, το οποίο θα τους φέρει σε απόσταση
αναπνοής από τη Νέα Δημοκρατία.
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Εξαιρετικό μέτρο

Βγαίνει μπροστά
Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το κυβερνητικό
σχέδιο για τη νέα γενιά και το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών βρέθηκαν στο επίκεντρο πρόσφατης συνέντευξης του
υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσου. Όλα δείχνουν ότι ο Κωστής Χατζηδάκης θα έχει επικοινωνιακή βοήθεια από τον κ. Σκέρτσο.

Η Ελλάδα είναι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο
των εμβολιασμών, είπε ο υφυπουργός
Άκης Σκέρτσος και αναφέρθηκε στο υπό
μελέτη σχέδιο για κατ’ οίκον εμβολιασμό
ατόμων 80-89 ετών. Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα των 85+ δεν είναι η πιο ενδεικτική, διότι μπορεί να υπάρχουν κινητικά προβλήματα που δεν επιτρέπουν τη
μετακίνηση από το σπίτι. Άρα, θα αντιμετωπιστούν ως ειδικότερη ομάδα όσοι δεν
μπορούν να προσέλθουν σε εμβολιαστικά κέντρα τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Καλή κίνηση, αλλά να γίνει άμεσα.

Πιέσεις στους ιδιοκτήτες στον Έβρο

Τ

ελεσίγραφο έχει σταλεί, σύμφωνα με κάποιες
πηγές, στους ιδιοκτήτες των χωραφιών που
βρίσκονται πέριξ του ΚΥΤ Φυλακίου για να
συμφωνήσουν στην ενοικίασή τους. Σύμφωνα με
πληροφορίες από την περιοχή, κυρίως οι αγρότες
του χωριού Φυλάκιο Ορεστιάδας, οι οποίοι διαθέτουν χωράφια που βρίσκονται είτε δίπλα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις των ΚΥΤ και ΠΡΟΚΕΚΑ είτε
δίπλα σε αυτές που έχουν ήδη ενοικιαστεί για δέκα
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χρόνια με 1.000 ευρώ το στρέμμα, δέχονται πιέσεις
να νοικιάσουν και αυτοί. Τα τηλεφωνήματα, μάλιστα, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, δεν προέρχονται
μόνο από αυτούς που ήδη νοίκιασαν και δεν προέρχονται από το χωριό τους αλλά από διπλανά χωριά,
καθώς και από στελέχη του υπουργείου Μετανάστευσης. Εκεί γίνεται η νέα δομή μεταναστών. Χρειάζονται κάποιες απαντήσεις για το αν αληθεύουν τα
παραπάνω.

Ανοιχτά όλα

Έκπληξη με τα ονόματα

Μπορεί ο Νίκος Χαρδαλιάς να έχει σχεδόν από
τώρα την υποψηφιότητά
του στον Νότιο Τομέα της
Β’ Αθηνών όποτε γίνουν
βουλευτικές εκλογές,
όμως περισσότερο φέρεται να ενδιαφέρεται για
την Αυτοδιοίκηση. Όμως, από τη βούληση μέχρι να
είναι κάπου υποψήφιος υπάρχει μεγάλη διαφορά.
Όλα είναι ρευστά.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για το 2020 και το 2021, έχουν υποβληθεί περίπου 90 αιτήσεις επενδυτών, με το ποσό του βεβαιωθέντος φόρου να αγγίζει τα 4,5 εκατ. ευρώ. Το
πρώτο βήμα έγινε με τον νόμο 4646/2019, ο οποίος
προβλέπει τη δυνατότητα εναλλακτικής φορολόγησης για νέους φορολογικούς κατοίκους που πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα.
Τα ονόματα εκπλήσσουν.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Το ζοφερό
τοπίο
Σ

ε απολύσεις εργαζομένων τους επόμενους
έξι μήνες είναι πιθανόν να προχωρήσουν
τέσσερις στους δέκα επιχειρηματίες, σύμφωνα
με έρευνα που πραγματοποίησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Σύμφωνα με αυτήν,
το 15% των επιχειρηματιών που απασχολούν εργαζομένους απάντησε σε σχετικό ερώτημα ότι
θεωρεί «σίγουρα» υπαρκτό το ενδεχόμενο απολύσεων, ενώ ποσοστό 25% απάντησε πως είναι
«μάλλον» υπαρκτό. Παράλληλα, σχεδόν έξι
στους δέκα (56%) ανησυχούν για το μέλλον και
τη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους το επόμενο εξάμηνο.
Η έρευνα που διεξήχθη στην Περιφέρεια Αττικής αποτυπώνει και τη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρηματίες. Το 44% του δείγματος βρίσκεται με
προσωπικές ή οικογενειακές τραπεζικές, φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις που
έχουν καθυστερήσει την πληρωμή τους (όταν το
αντίστοιχο ποσοστό στον γενικό πληθυσμό της
Αττικής είναι 21%). Το 34% έχει επαγγελματικές
τραπεζικές, φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις σε καθυστέρηση.
Αναδεικνύεται, επίσης, η ανάγκη συνέχισης και
ενίσχυσης της στήριξης όλων όσοι έχουν πληγεί σημαντικά από τις οικονομικές συνέπειες
της πανδημίας. Το 50% των συμμετεχόντων αξιολογεί θετικά τα μέτρα της κυβέρνησης για τη
στήριξη των επιχειρήσεων, όμως το 44% απαντά
αρνητικά, επιθυμώντας προφανώς μεγαλύτερη
ενίσχυση.
Για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ με το οποίο θα στηριχτεί
η εστίαση, αν και αποτυπώνεται με θετικό ισοζύγιο στις απόψεις της κοινής γνώμης, ο ένας
στους τέσσερις δεν το γνωρίζει ή και δεν παίρνει θέση. Οκτώ στους δέκα καταναλωτές επικροτούν το άνοιγμα των καταστημάτων.
Όσον αφορά στην απόφαση να ανοίξουν τα καταστήματα, οκτώ στους δέκα καταναλωτές της Περιφέρειας Αττικής την επικροτούν, με πάνω από
τους μισούς να έχουν ήδη επισκεφτεί ή να σκοπεύουν («σίγουρα» ή «μάλλον») να επισκεφτούν μέσα στις επόμενες μέρες κάποιο κατάστημα από όσα άνοιξαν πρόσφατα. Παράλληλα,
τρεις στους τέσσερις (73%) αξιολογούν θετικά το
άνοιγμα της εστίασης αμέσως μετά το Πάσχα, με
την ανάλυση των στοιχείων να οδηγεί στο συμπέρασμα πως το άνοιγμα της εστίασης αποτελεί
επιθυμία μεγάλου τμήματος της κοινωνίας.
Τα δύσκολα για τους εργαζομένους θα φανούν
από φθινόπωρο.

P
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ΕΣΕΙΣ

Το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης
στα χέρια των Γερμανών δικαστών

Σ

του

Νότη Μαριά
Καθηγητής
Θεσμών
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος
Ελλάδα
- Ο AΛΛΟΣ ΔΡOΜΟΣ,
πρώην
Ευρωβουλευτής

ήμερα λήγει η προθεσμία για την υποβολή
εκ μέρους των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε.
των εθνικών τους σχεδίων ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας προκειμένου να τύχουν χρηματοδότησης από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.
Μια εξέλιξη η οποία ήρθε λίγες μέρες μετά τη
σχετική απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας (ΟΣΔΓ), που
άναψε το «πράσινο φως» για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ειδικότερα, στα τέλη Μαρτίου ομάδα Γερμανών πολιτών είχε ασκήσει προσφυγή ζητώντας
την ακύρωση του γερμανικού νόμου με τον οποίο
κυρώθηκε στις 25/3/2021 από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο (Bundestag) και στις
26/3/2021 από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat) η απόφαση του Συμβουλίου
της Ε.Ε. της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για τους ίδιους πόρους της Ε.Ε. Μια απόφαση χωρίς την
οποία η Κομισιόν δεν μπορεί να βγει στις αγορές
προκειμένου να δανειστεί τα κονδύλια που θα
διατεθούν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης
και, μάλιστα, «με τα χαμηλότερα δυνατά επιτόκια
στην αγορά» (www.naftemporiki.gr, 14/4/2021).
Οι προσφεύγοντες ζήτησαν και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων με τα οποία να απαγορεύεται
στον πρόεδρο της Γερμανίας να προχωρήσει στην
υπογραφή του νόμου που επικυρώνει την παραπάνω απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε. Μια απόφαση που για να τεθεί σε ισχύ απαιτείται να έχει
κυρωθεί και από τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. Στο
πλαίσιο αυτό, στις 26/3/2021 το ΟΣΔΓ εξέδωσε

προσωρινή διαταγή «βάζοντας στον πάγο το Ταμείο Ανάκαμψης» (capital.gr, 26/3/2021). Όμως,
σε λιγότερο από έναν μήνα το ΟΣΔΓ εξέδωσε την
από 15/4/2021 υπ’ αριθμ. 2 BvR 547/21 απορριπτική του απόφαση επί της αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων που δημοσίευσε στις 21/4/2021, ανάβοντας έτσι το «πράσινο φως» για το Ταμείο Ανάκαμψης (www.kathimerini.gr, 22/4/2021).
Η απόφαση, όμως, όπως επισημαίνει το ίδιο το
ΟΣΔΓ, είναι προσωρινή και δεν προδικάζει την τελική απόφαση του δικαστηρίου επί της κυρίας αιτήσεως αντισυνταγματικότητας. Αυτό σημαίνει
ότι στο μέλλον το ΟΣΔΓ θα μπορούσε ενδεχόμενα
να κηρύξει αντισυνταγματικό τον γερμανικό κυρωτικό νόμο για τους ίδιους πόρους της Ε.Ε., τινάζοντας το Ταμείο Ανάκαμψης κυριολεκτικά
στον αέρα. Το πιο πιθανό βέβαιο είναι στην επικείμενη απόφασή του το ΟΣΔΓ να θέσει σκληρούς όρους επιτροπείας της λειτουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης εκ μέρους της γερμανικής κυβέρνησης και του γερμανικού Ομοσπονδιακού
Κοινοβουλίου, που θα διατηρούν σε τελική ανάλυση το δικαίωμα αρνησικυρίας, όπως ήδη συμβαίνει με τη λειτουργία και τα δάνεια που δίνει ο
ESM. Επιπλέον, το ΟΣΔΓ αναμένεται να τονίσει
έντονα τον προσωρινό χαρακτήρα του Ταμείου
Ανάκαμψης, διαφωνώντας με όποια ενδεχόμενη
μονιμοποίησή του, όπως θα ήθελαν οι χώρες του
ευρωπαϊκού Νότου. Ομοίως αναμένεται να τονίσει με έμφαση τη γερμανική αντίθεση στην αμοιβαιοποίηση των ευρωπαϊκών χρεών και σε κάθε

σκέψη για ευρωομόλογο. Επιπλέον, στους σκληρούς γερμανικούς όρους αναμένεται να συμπεριληφθεί η τήρηση των σχετικών μνημονικών αιρεσιμοτήτων του Ταμείου Ανάκαμψης, που δεν είναι
άλλες από την τήρηση και εφαρμογή σκληρών
μνημονιακών αντικοινωνικών μεταρρυθμίσεων.
Το γεγονός ότι το ΟΣΔΓ «πάγωσε», έστω και για
περίπου έναν μήνα, την επικύρωση της απόφασης του Συμβουλίου της Ε.Ε. για τους ίδιους πόρους της Ένωσης αρκούσε για να σταλεί το μήνυμα από το Βερολίνο προς τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου αλλά και της Ανατολικής Ευρώπης ότι
δεν πρόκειται να υπάρξει αμοιβαιοποίηση χρεών,
καθώς και οποιαδήποτε μελλοντική διαγραφή
των δανείων που θα λάβουν τα κράτη-μέλη στο
πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Επιπλέον, το
μήνυμα που στάλθηκε από το Βερολίνο είναι ότι η
γερμανική καγκελαρία και το γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο θα επιβλέπουν όχι μόνο
την τήρηση των αντικοινωνικών μεταρρυθμίσεων,
αλλά και το κατά πόσο τα κονδύλια του Ταμείου θα
πάνε σε επενδύσεις για τους στόχους του Ταμείου, που είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα
της Γερμανίας, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των
επιχορηγήσεων θα επιστρέψει στις πλούσιες και
βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες του Βορρά για
αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως ανεμογεννήτριες, ηλιακά πάνελ, ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων κ.λπ.

Η πρώτη γενιά

T

ο φετινό «Χριστός Ανέστη» είναι διαφορετικό από κάθε άποψη. Όχι μόνο γιατί το ψάλλουμε στις πόλεις, δηλαδή μακριά από την
ελληνική ύπαιθρο, που αυτό τον καιρό αναγεννάται.
Αλλά και γιατί τα μηνύματα που παίρνουμε είναι
εξαιρετικά αισιόδοξα. Κυριολεκτικά αναστάσιμα.
Κορυφαίο όλων, η απίστευτη συμμετοχή των νέων
ανθρώπων, ηλικίας 30-39 ετών, στο εμβολιαστικό
πρόγραμμα «Ελευθερία». Μέσα σε μόλις λίγες ώρες
από τη στιγμή που άνοιξε η σχετική πλατφόρμα οι
συμμετοχές των νέων ανθρώπων ξεπέρασαν τις
200.000. Πρόκειται για αριθμό που δεν επιτρέπει παρερμηνείες: η νέα γενιά σπεύδει να εμβολιαστεί ώστε
να ξαναπάρει πίσω τη ζωή της.
Αυτό είναι σπουδαιότερο από όσο ακούγεται.
Πρώτον, διότι η σημερινή νέα γενιά είναι μακράν η
πιο μορφωμένη γενιά της Ελλάδας. Είναι η πρώτη
γενιά που η επαρκής γνώση μιας - δυο ξένων
γλωσσών είναι εκ των ων ουκ άνευ. Η πρώτη γενιά
που δεν μένει στο πανεπιστημιακό πτυχίο, αλλά
εξειδικεύεται μεταπτυχιακά.
Η πρώτη γενιά που έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό,

έχει δεχτεί ερεθίσματα, η πρώτη γενιά που διαβάζει είτε βιβλία είτε κείμενα στο Διαδίκτυο. Είναι η
πρώτη γενιά που δεν εκφράζεται υποχρεωτικά μέσα από κόμματα. Η πρώτη γενιά που εμπράκτως
αμφισβητεί τον ξεπερασμένο διαχωρισμό Δεξιάς Αριστεράς, όπως τον προσλάβαμε οι παλαιότεροι
στα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια. Είναι η πρώτη
απελευθερωμένη γενιά. Απελευθερωμένη κοινωνικά, πολιτικά, μαθησιακά, σεξουαλικά. Κοντολογίς, είναι η πρώτη γενιά του επόμενου ιστορικού
κύκλου της Ελλάδας.
Ήταν εύκολο αυτή η γενιά να πέσει θύμα του λαϊκισμού; Ναι, ήταν. Στη Γερμανία οι αντίστοιχοι νέοι
έκαναν δεκάδες πορείες, διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις με κύρια συνθήματα του τύπου «δεν υπάρχει ο κορονοϊός» και ότι δήθεν όλα είναι κατασκευάσματα της διεθνούς ελίτ και άλλα τέτοια ψεκασμένα… Στην Ελλάδα, τη χώρα που κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο έχουν διοργανωθεί εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλώσεις για κορυφαία ζητήματα έως και για ψύλλου πήδημα, καμία διαδήλωση
κατά της ύπαρξης του κορονοϊού δεν έγινε. Ίσως τα

δέκα επώδυνα, σκληρά και άδικα χρόνια των μνημονίων να έπαιξαν τον ρόλο τους. Πάντως, το αποτέλεσμα είναι μπροστά στα μάτια μας, αυτό που
όλοι βλέπουμε.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η γενιά των σημερινών τριαντάρηδων - σαραντάρηδων θα αλλάξει
τη μοίρα της Ελλάδας. Ήδη την αλλάζει. Όλα συνηγορούν υπέρ αυτής της άποψης. Από αυτήν προέρχονται πολλοί, πάρα πολλοί, περισσότεροι από κάθε προηγούμενη γενιά Ελλήνων, διακεκριμένοι
επιστήμονες στο εξωτερικό, σχεδόν σε όλους τους
τομείς της επιστήμης. «Το brain drain ευθύνεται»,
θα πει κάποιος. Για κάθε πράγμα στον κόσμο αυτόν
υπάρχει ένα αίτιο. Ίσως αν δεν υπήρχε το brain
drain, να πήγαιναν χαμένα πολλά Ελληνόπουλα
που θα είχαν μείνει στην Ελλάδα να διαθέτουν ταλέντα, όχι όμως και τις ευκαιρίες που βρήκαν σε
άλλες χώρες. Ο βαθμός συμμετοχής των 30ρηδων
στο εμβολιαστικό πρόγραμμα είναι τόσο ενθαρρυντικό μήνυμα που μπορεί να κάνει τους υπόλοιπους
να αναφωνήσουμε ήδη από τη Μεγάλη Παρασκευή
το «Χριστός Ανέστη»…

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Η «ναυμαχία των φρεγατών» να μη «βουλιάξει»
την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία

Τ

του

Τάσου
Ροζολή
Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Συνδέσμου
Ελλήνων
Κατασκευαστών
Αμυντικού Υλικού

ον τελευταίο χρόνο και μετά τη θετική ανακοίνωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων
από την κυβέρνηση, έχουμε επισημάνει με
διάφορους τρόπους τη μεγάλη ανάγκη να συμπεριληφθεί ουσιαστικά σε αυτά η Ελληνική Αμυντική
Βιομηχανία. Οι λόγοι δεν αφορούν μόνο αυτές καθεαυτές τις επιχειρήσεις και την επιβίωσή τους,
αλλά ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο που έχει να κάνει
και με την εθνική ασφάλεια.
Στην πρόσφατη αρνητική εξέλιξη, με τη μηδενική συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών στο πρόγραμμα απόκτησης των γαλλικών μαχητικών Rafale ύψους 2,4 δισ. ευρώ, είχαμε επισημάνει και
τότε ότι θα χαθούν τουλάχιστον 600 εκατομμύρια
ευρώ από τη χώρα μας μέσω βιομηχανικών επιστροφών. Μπορεί να αναλογιστεί ο καθένας πόσο
σημαντικό θα ήταν αυτό το ποσό στην ανάπτυξη
ελληνικών επιχειρήσεων στον Αμυντικό Τομέα
και πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας θα δημιουργούνταν και, φυσικά, την τεχνογνωσία που θα
αποκτούσε η χώρα.
Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι εκ των
υστέρων υπήρξε η ξεκάθαρη υπόσχεση-δέσμευση
του υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι σε δεύτερο βαθμό θα συμπεριληφθούν και οι ελληνικές εταιρείες
στο πρόγραμμα. Αναμένουμε λοιπόν καλοπροαίρετα την υλοποίηση της παραπάνω δέσμευσης του
υπουργού κ. Παναγιωτόπουλου, τόσο για το πρόγραμμα των Rafale και των Όπλων τους, όσο και για
το πρόσφατα υπογραφέν πρόγραμμα εκπαίδευσης
της Καλαμάτας, ύψους 1,5 δισ., στο οποίο προς το
παρόν δεν έχουμε καμία ενημέρωση για πρόβλεψη
συμμετοχής της ΕΑΒΙ, αν και αφορά παροχή υπηρεσιών προς την ΠΑ για τα επόμενα 20 και πλέον
έτη. Μπροστά μας όμως αυτή την περίοδο έχουμε
το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει
υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα, αυτό της πρόσκτησης
νέων φρεγατών για το Πολεμικό Ναυτικό και της
αναβάθμισης τεσσάρων παλαιών, με κόστος που θα
αγγίξει τα 4-5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Η «ναυμαχία» που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη,
με τη συμμετοχή τουλάχιστον οκτώ εταιρειών από
επτά χώρες για την επιλογή των νέων φρεγατών,
δείχνει και το μέγεθος του προγράμματος αλλά και
τις προοπτικές που μπορεί να δώσει σε επιχειρήσεις της ΕΑΒΙ. Θα έπρεπε λοιπόν να ήταν αυτονόητη
η συμμετοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας σε αυτό. Έχοντας όμως το προηγούμενο αρνητικό δεδομένο των προγραμμάτων των Γαλλικών
Μαχητικών και του Εκπαιδευτικού Κέντρου της
Καλαμάτας (4 δισ. συνολικά με μηδενική προς το
παρόν εγχώρια συμμετοχή), θεωρούμε υποχρέωσή μας να επαναλάβουμε το αυτονόητο: Αν οι ελληνικές εταιρείες απουσιάζουν και από αυτό το πρόγραμμα, κινδυνεύει η χώρα όχι απλώς να χάσει εκ
νέου εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από έργα και
επενδύσεις, αλλά να απωλέσει ουσιαστικά την Εγ-

χώρια Αμυντική Βιομηχανία. Κάτι που δεν θα είναι
απλώς πλήγμα για την ελληνική οικονομία, η οποία
χρειάζεται ακόμα περισσότερη στήριξη ιδιαίτερα
μετά την πανδημία που τη χτύπησε, μετά από μια
δεκαετή κρίση, αλλά ουσιαστικό πλήγμα στην εθνική ασφάλεια και στο ετοιμοπόλεμο των Ε.Δ.
Θέλω να πιστεύω ότι αυτήν τη φορά οι αρμόδιοι
παράγοντες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα
συνεργαστούν με την Αμυντική Βιομηχανία, ώστε
από κοινού να επιτύχουμε τον εθνικό στόχο της μέγιστης δυνατής συμμετοχής της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας.
Άλλωστε, όπως έχει ειπωθεί, ένας από τους
όρους της επιλογής των νέων φρεγατών είναι να
χρησιμοποιηθούν ελληνικά ναυπηγεία κι αυτό από
μόνο του είναι μεν θετικό, αλλά όχι αρκετό.
Όπως είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με την
Αμυντική Βιομηχανία, το κόστος ναυπήγησης ενός
πολεμικού σκάφους μεγέθους φρεγάτας, και μάλιστα με τη συνηθισμένη για το Ελληνικό Πολεμικό
Ναυτικό «βαριά οπλική διαμόρφωση», αποτελεί το
25% με 30% του συνολικού κόστους του πλοίου πλήρως εξοπλισμένου.
Αν, για παράδειγμα, το κόστος μιας πλήρως εξοπλισμένης φρεγάτας κυμανθεί στα 800 εκατ. ευρώ,
περίπου τα 200 εκατ. θα αφορούν τη ναυπήγησή
της και τα 600 εκατ. όλα τα υπόλοιπα συστήματα
που αναφέραμε.
Επιπλέον, αν υπολογίσουμε ότι τα πλοία αυτά θα
υπηρετήσουν στο Π.Ν. για τα επόμενα 30-40 χρόνια, το κόστος τής εν συνεχεία υποστήριξής τους θα
αφορά ποσοστό άνω του 80% για τις μη ναυπηγικές
εργασίες.
Είναι προφανές ότι λίγα και χαμηλής τεχνολογίας
θα αφορούν στην υπερκατασκευή του πλοίου, ενώ,
αντίθετα, πολλά και υψηλής και κρίσιμης τεχνολογίας θα αφορούν τη συντήρηση και την αναβάθμιση
των πυραύλων, των ραντάρ, του συστήματος μάχης,
των επικοινωνιών κ.λπ. Άρα, καλοδεχούμενη και
απαραίτητη η ναυπήγηση των φρεγατών σε ελληνι-

κά ναυπηγεία, ο στρατηγικός όμως στόχος πρέπει
να είναι η επίτευξη ουσιαστικής ποιοτικά και ποσοτικά συμμετοχής της ΕΑΒΙ στο υπόλοιπο 70% του
κόστους που αφορά τα οπλικά, ηλεκτρονικά, επικοινωνιακά κ.λπ. συστήματα του σκάφους.
O στόχος αυτός αφορά, πρωτίστως, την εθνική
ασφάλεια μέσω εξασφάλισης της υποστήριξης των
κρίσιμων συστημάτων των φρεγατών (ασφάλεια
εφοδιασμού των ΕΔ κυρίως σε περιπτώσεις εθνικών κρίσεων) και, δευτερευόντως, την εθνική οικονομία μέσω της ανάθεσης έργου στην ΕΑΒΙ.
Δεν θα κουραστώ, τέλος, ως πρόεδρος του ΣΕΚΠΥ να επαναλαμβάνω ότι το θέμα της Ελληνικής
Αμυντικής Βιομηχανίας πρέπει να αντιμετωπιστεί
ολιστικά και όχι αποσπασματικά, με αφορμή κάποιο εξοπλιστικό έργο.
Αυτός είναι και ο λόγος που επισημαίνουμε συνεχώς την ανάγκη Ίδρυσης Υφυπουργείου Αμυντικής Βιομηχανίας, στα πρότυπα των χωρών με ισχυρή Αμυντική Βιομηχανία, και άμεσης έναρξης θεσμικής συνεργασίας του ΥΠΕΘΑ με την Εγχώρια
Αμυντική Βιομηχανία, με στόχο η αξία των βιομηχανικών επιστροφών και επενδύσεων που αφορούν τα εξοπλιστικά να υπερβαίνει το 30% της αξίας
των εξοπλιστικών δαπανών.
Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας, άλλωστε, έχουν κάνει αντιληπτό σε κάθε Έλληνα και
Ελληνίδα ότι είναι μονόδρομος και εθνική υποχρέωση να ενισχυθούν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με νέα οπλικά συστήματα, τα οποία όμως ουσιαστικά θα καταστούν μειωμένης αποτελεσματικότητας, αν δεν εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη υποστήριξή τους, την οποία μόνο ελληνικές εταιρείες
μπορούν να προσφέρουν.
Η δυσάρεστη πρόσφατη εμπειρία της εποχής της
μεγάλης οικονομικής κρίσης έδειξε με τον καλύτερο τρόπο σε όλους μας την ανάγκη ύπαρξης ισχυρής Εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας, ικανής να
υποστηρίξει την αποστολή των Ελληνικών Ενόπλων
Δυνάμεων.

P

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

OLITICAL

10

Bουλευτής Kαστοριάς ΣΥΡΙΖΑ

ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Τώρα είναι η ώρα της μάχης»

«Τ

ΟΛΥΜΠIΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡIΔΟΥ

Σ

όμως, της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού για τη διαχείριση της πανδημίας δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από καμία ασυλία.

ώρα είναι η ώρα της
απόφασης. Τώρα είναι η
ώρα της μάχης». Σε αυτήν τη φράση η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Τελιγιορίδου συμπυκνώνει την αντίδραση του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο,
με την ίδια, μάλιστα, να τονίζει ότι ο
Κ. Μητσοτάκης οδηγεί τη χώρα σε
έναν εργασιακό μεσαίωνα. Η κυρία
Τελιγιορίδου υπογραμμίζει, σε ό,τι
αφορά την πανδημία, πως η κυβέρνηση απέτυχε, κάτι που «αποδεικνύει το παρατεταμένο εδώ και έξι
μήνες lockdown, με την Ελλάδα να
θρηνεί περισσότερους από 10.000
νεκρούς». Παράλληλα, δηλώνει έτοιμη, σε περίπτωση που ο πρωθυπουργός επιλέξει να οδηγήσει τη χώρα
στις κάλπες. «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος
να διεκδικήσει την πολιτική αλλαγή
και να κυβερνήσει επανορθώνοντας
τις καταστροφικές πολιτικές της
Ν.Δ.», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι με το
νέο εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται ένας «Αρμαγεδδώνας». Ήδη,
μάλιστα, έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες για την απόσυρσή του,
αλλά η κυβέρνηση επιμένει. Δεσμεύεστε ότι οι αλλαγές θα ακυρωθούν, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει στην
εξουσία;
Η κυβέρνηση, εν μέσω πανδημίας, οδηγεί τη χώρα σε εργασιακό μεσαίωνα. Η
μείωση των μισθών, η κατάργηση των συλλογικών
συμβάσεων, η κατάργηση του οκταώρου και οι απλήρωτες υπερωρίες είναι αποφάσεις εναντίον των ανθρώπων της εργασίας και του μόχθου. Η Ν.Δ. με πολιτική υποκρισία βαφτίζει εργατική μεταρρύθμιση αυτήν
τη βαθιά αντιμεταρρύθμιση και την καταθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεσμεύοντας τη χώρα έως το 2026,
καθώς η υλοποίησή της συνδέεται άμεσα με τις εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με αυτόν τον τρόπο
εγκλωβίζει τη χώρα σε ένα πλαίσιο υποχρεωτικών και
αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων. Αυτό το αντεργατικό
πλαίσιο δεν πρέπει να περάσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. είναι
αποφασισμένος να υπερασπιστεί εργατικές κατακτήσεις δεκαετιών. Καλούμε τον ελληνικό λαό να αγωνιστεί για ισότητα και δικαιοσύνη, ανατρέποντας την αντιλαϊκή επιλογή της οπισθοδρόμησης. Τώρα είναι η
ώρα της απόφασης. Τώρα είναι η ώρα της μάχης.
Η Επιτροπή Λοιμωξιολόγων απολαμβάνει, πλέον, ασυλία, μετά την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας. Για ποιον λόγο εκτιμάτε ότι η κυβέρ-

Εντός του κόμματος φαίνεται ότι υπάρχει
μια «διαμάχη» ως προς την προσέγγιση
με τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Τελικά, ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ένα αριστερό
κόμμα ή θα κινηθεί περισσότερο προς το
Κέντρο;
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και ο πρόεδρός μας, Αλέξης Τσίπρας, έχουν στείλει ξεκάθαρο μήνυμα πως στρατηγική επιλογή του κόμματός μας είναι η δημιουργία μιας νέας προοδευτικής κοινωνικής και
πολιτικής πλειοψηφίας, με στόχο την εκλογική
νίκη και την προοδευτική διακυβέρνηση. Αναγκαία προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η διεύρυνση του
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. προς τους προοδευτικούς πολίτες,
τα δημοκρατικά ρεύματα και τις συλλογικότητες.
Σε αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε και, με
σεβασμό στις συλλογικές μας διαδικασίες, προχωράμε ενωμένοι.

στον
Αλέξανδρο Διαμάντη

alex_diam@hotmail.com

νηση προχώρησε σε μια τέτοια νομοθετική
ρύθμιση;
Η τροπολογία για το ακαταδίωκτο των μελών των Επιτροπών του υπουργείου Υγείας αποτελεί ομολογία
κυβερνητικής ενοχής στη διαχείριση της πανδημίας.
Η ασυλία δεν αφορά στους επιστήμονες, ο ρόλος των
οποίων είναι γνωμοδοτικός, αλλά στα κυβερνητικά
στελέχη που μετέχουν στις Επιτροπές. Η ασυλία αφορά σε όσους ασκούν πιέσεις στην Επιτροπή προς την
κατεύθυνση προειλημμένων κυβερνητικών αποφάσεων. Γι’ αυτό, άλλωστε, η κυβέρνηση αρνείται να δημοσιοποιήσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
Ταυτόχρονα, η τροπολογία επεκτείνεται και στην απαγόρευση κατάθεσης των μελών της Επιτροπής, σε περιπτώσεις δικαστικής διερεύνησης. Οι ευθύνες,

Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών παραμένει πάντα στο τραπέζι. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ
έτοιμος να ανταποκριθεί, στην περίπτωση
που ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει
να οδηγήσει τη χώρα σε κάλπες;
Η απόφαση για προσφυγή στις κάλπες ανήκει
στον πρωθυπουργό. Όποτε εκείνος το επιλέξει, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. είναι έτοιμος να διεκδικήσει την πολιτική αλλαγή και να κυβερνήσει,
επανορθώνοντας τις καταστροφικές πολιτικές
της Ν.Δ. Με ολοκληρωμένο πρόγραμμα και με
εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, μπορούμε να
οδηγήσουμε σε ένα καλύτερο μέλλον - και
όσο πιο γρήγορα φύγει αυτή η κυβέρνηση τόσο καλύτερα για την πατρίδα μας και τον λαό μας.
Έχουμε ξεπεράσει τους 10.000 νεκρούς από
την πανδημία. Η κυβέρνηση θεωρεί, ωστόσο,
ότι στο κομμάτι αυτό δεν απέτυχε. Ποια είναι η
άποψή σας;
Η κυβέρνηση απέτυχε. Αυτό αποδεικνύει το παρατεταμένο εδώ και έξι μήνες lockdown, με την Ελλάδα να
θρηνεί περισσότερους από 10.000 νεκρούς. Η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι ασφυκτική, με εκατοντάδες
διασωληνωμένους και πολλούς από αυτούς εκτός ΜΕΘ.
Το ΕΣΥ δεν έχει καμία ουσιαστική στήριξη. Η χώρα κατατάσσεται 24η σε 30 χώρες όσον αφορά στους εμβολιασμούς πρώτης δόσης. Ο κ. Μητσοτάκης διαχειρίζεται την πανδημία επικοινωνιακά και την ίδια ώρα μετακυλίει την ευθύνη της κυβέρνησης στους πολίτες. Δεν
παίρνει μέτρα για τις εστίες υπερμετάδοσης (χώροι εργασίας, μέσα μαζικής μεταφοράς, σχολεία). Η πραγματικότητα διαψεύδει την εικονική πραγματικότητα που
επιχειρεί να δημιουργήσει. Η κυβέρνηση δεν θα πρέπει
να αισθάνεται καθόλου περήφανη με την ολέθρια πολιτική της και τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί.
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ΚΡΙΤΩΝ ΑΡΣΕΝΗΣ
Βουλευτής ΜέΡΑ25

Εκρηκτικό μείγμα
οι αλλαγές στις
εργασιακές σχέσεις

Ο

βουλευτής του ΜέΡΑ25 Κρίτων Αρσένης, μιλώντας στην
«Political», θεωρεί πιθανή
την έκρηξη ενός τέταρτου
κύματος της πανδημίας μετά το καλοκαίρι και επικρίνει την κυβέρνηση ότι
δεν λαμβάνει μέτρα και δεν ενισχύει το
ΕΣΥ. Θεωρεί ότι το κυβερνητικό σχέδιο
για την ανάκαμψη της οικονομίας εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, την ίδια
ώρα που οι πολίτες παραδίδονται στο
έλεος των δανειστών τους. Εκτιμά ότι οι
προωθούμενες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις αποτελούν ένα εκρηκτικό
μείγμα, ενώ καταθέτει μια ιδιαίτερη
οπτική για τη δημοσκοπική εικόνα την
οποία παρουσιάζει το κόμμα του.

Πώς κρίνετε τους κυβερνητικούς
χειρισμούς για την αντιμετώπιση
της πανδημίας;
Αναρωτιέμαι τι χειρότερο θα μπορούσε να γίνει στη διαχείριση της πανδημίας. Η κυβέρνηση, που πανηγύρισε
ως προσωπική της επιτυχία τη διαχείριση του πρώτου κύματος, δεν έχει το
θάρρος να παραδεχτεί την πλήρη της
αποτυχία στο δεύτερο και το τρίτο κύμα. Με τον τρόπο αυτόν, δεν λαμβάνει
κανένα μέτρο προετοιμασίας για το
τέταρτο κύμα, μετά το καλοκαίρι. Με
160 εκατ. ευρώ, όσο περίπου είναι το
κόστος για την οικονομία της χώρας
από μία ημέρα καραντίνα με κλειστό
το λιανεμπόριο, θα μπορούσαμε να
κατασκευάσουμε 1.000 ΜΕΘ. Σκεφτείτε ότι με 8 εκατ. ευρώ η Βουλή
χρηματοδότησε την κατασκευή 50
ΜΕΘ. Με το κόστος τεσσάρων ημερών
καραντίνας, 500 εκατ. ευρώ, μπορούμε να προσλάβουμε όλο το απαραίτη-

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos10@gmail.com

το προσωπικό στα νοσοκομεία. Και
όμως, η κυβέρνηση επέλεξε να μην
επενδύσει αυτά τα ελάχιστα ποσά στο
ΕΣΥ. Προτίμησε να αφήσει ανοχύρωτη
την υγεία. Είναι χαρακτηριστικό το ότι
μείωσε τα ανώτατα όρια δαπανών για
την υγεία στον προϋπολογισμό του
2021, σε σχέση με το 2020. Ακόμη και
τώρα, πριν από λίγες ημέρες, που
έφερε συμπληρωματικό προϋπολογισμό, αυξάνοντας τις δαπάνες κατά 4,5
δισ., ούτε ένα ευρώ από αυτήν την αύξηση δεν θα πάει στην υγεία.
Επιπλέον, αντί να βάλει σε καραντίνα
τον κορονοϊό, επέλεξε να βάλει σε καραντίνα τους ανθρώπους και τις μικρές
επιχειρήσεις. Σε άλλες χώρες είδαμε
να εφαρμόζουν το σύστημα των μαζικών τεστ, ώστε να εντοπίζουν τους φορείς και να τους θέτουν σε εξατομικευμένη καραντίνα δύο εβδομάδων. Εδώ
θέσαμε προληπτικά όλους σε καραντίνα και την οικονομία στον γύψο. Είχαμε
τη σκληρότερη καραντίνα παγκοσμίως.
Μόνο η Μογγολία και ο Λίβανος μας ξεπερνούσαν κάποιες φορές. Αυτό είχε
δραματικές επιπτώσεις στην οικονομία. Το 40% των επιχειρήσεων δηλώνει
ότι δεν πρόκειται να ξανανοίξει, οι μικροί επιχειρηματίες βυθίζονται στα
χρέη και Ν.Δ. αλλά και ΣΥΡΙΖΑ αρκούνται σε αναστολές πληρωμών. Επιπλέον,
η κυβέρνηση τον Νοέμβριο νομοθέτησε τον Πτωχευτικό Κώδικα, που μηχανεύεται τη χρεοκοπία οποιουδήποτε
πολίτη χρωστάει πάνω από 30.000 ευ-

ρώ, με την απειλή δήμευσης της περιουσίας του από το Δημόσιο, αν για τρεις
φορές ο πλειστηριασμός της είναι
άκαρπος. Με τον μπαμπούλα αυτόν,
ωθεί τους πολίτες σε άνευ όρων παράδοση στους δανειστές τους, οι οποίοι
έχουν δικαίωμα να τους κηρύττουν μονομερώς σε χρεοκοπία. Ενδεικτικό των
προθέσεων της κυβέρνησης είναι ότι
έβαλε σε εφαρμογή την 1η Απριλίου τον
Πτωχευτικό αυτόν Κώδικα, ενώ από 1η
Ιουνίου ξεκινά τις κατασχέσεις και τους
πλειστηριασμούς περιουσίας πολιτών.
Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για
το κυβερνητικό σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας;
Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μηχανεύεται, όπως ανέφερα παραπάνω, τη
χρεοκοπία πολιτών και μικρών επιχειρηματιών, προχωρά στο δανεισμό 37
δισ. ευρώ, για να δώσει 56 δισ. από το
Ταμείο Ανάπτυξης σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι όμιλοι αυτοί θα
συγκεντρώσουν στα χέρια τους οικονομικές δραστηριότητες από τις επιχειρήσεις που κλείνουν. Είναι χαρακτηριστικό το ότι η Ν.Δ,. με τη στήριξη του
ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε μόλις από τη Βουλή
νέο νόμο που διευκολύνει το άνοιγμα
καινούργιων επιχειρήσεων. Πείτε μου,
αλήθεια: Τη στιγμή αυτήν, που το 40%
των επιχειρήσεων δηλώνει ότι δεν θα
ξανανοίξει, ποιος έχει κεφάλαια για να
ξεκινήσει νέες επιχειρήσεις; Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας.

Γιατί ανοίγει τώρα ένα τέτοιο ζήτημα αλλαγών στις εργασιακές
σχέσεις;
Την ίδια στιγμή που η Γαλλία έχει θεσπίσει το τετραήμερο εργασίας με
μειωμένο ωράριο και η Ισπανία το βάζει σε δοκιμαστική εφαρμογή, η κυβέρνηση της Ν.Δ. αποφασίζει να διαλύσει τα εργασιακά δικαιώματα που
γιορτάζουμε κάθε Πρωτομαγιά. Διαλύει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το οκτάωρο και την αποζημίωση
υπερωριών. Μας λέει, μάλιστα, ότι το
κάνει για το καλό των εργαζομένων,
για να δίνουν εξετάσεις οι εργαζόμενοι φοιτητές και να μαζεύουν τις ελιές
τους οι υπόλοιποι. Τα κάνει όλα αυτά
τη στιγμή που απαγορεύει τις διαμαρτυρίες και τις διαδηλώσεις. Προκαλεί
κοινωνική έκρηξη και απαγορεύει την
έκφραση διαφωνίας. Το μείγμα είναι
εκρηκτικό.
Γιατί το ΜέΡΑ 25 δεν «ανασαίνει»
δημοσκοπικά;
Θα αναστρέψω το ερώτημα. Γιατί οι δημοσκόποι δεν μας ενημερώνουν πόσοι
πολίτες αρνούνται να απαντήσουν στις
δημοσκοπήσεις; Στις δημοσκοπήσεις
πριν από τις ευρωεκλογές το ΜέΡΑ25
ήταν στο 1% και πήρε 3%, στις εθνικές
δεν θα έμπαινε στη Βουλή και πήρε
3,4%. Τώρα με 3,5% στις δημοσκοπήσεις μάλλον πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για σημαντική άνοδο στις προτιμήσεις των πολιτών.
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Για να ξέρετε: Ο Γιάννης Λαγός ήταν έτοιμος να
φύγει για Νορβηγία. Τον έπιασαν, δηλαδή, τελευταία στιγμή… Γιατί, όμως, Νορβηγία; Είναι γνωστές, εξάλλου, οι διασυνδέσεις της Χρυσής Αυγής
με αντίστοιχες οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη.
Στη Νορβηγία είχε δράση ο ναζί εγκληματίας Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ, θαυμαστής της Χρυσής
Αυγής, που είχε δολοφονήσει 69 νεολαίους του
Εργατικού Κόμματος σε θερινή κατασκήνωση το
2011. Τυχαία όλα αυτά;

Πέφτουν, άμεσα» 650
εκατ. ευρώ στην αγορά
Αγώνας δρόμου για την κυβέρνηση, προκειμένου να επιτευχθεί η εξόφληση των οφειλών, ώστε στο τέλος του έτους οι κρατικές
οφειλές να μην ξεπερνούν τα 350 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ακόμη μέτρο για τη
στήριξη χιλιάδων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, που αναζητούν τον βηματισμό τους μετά το άνοιγμα της οικονομίας
και την επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων
τους. Για το θέμα συμφώνησαν θεσμοί και
ελληνικές Αρχές. Οι «καθαρές» ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε περίπου 1 δισ.
ευρώ και πρέπει, έως τον Δεκέμβριο του
2021, να έχουν μειωθεί κατά 650 εκατομμύρια. Για την υλοποίηση της δεσμεύσεως, το
υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει τις
επόμενες ημέρες σε έκτακτη οικονομική
ενίσχυση προς τους ΟΤΑ, τα νοσοκομεία και
άλλους φορείς, ώστε να επιταχύνουν τις διαδικασίες αποπληρωμής των χρεών προς τους
ιδιώτες.

του

Το προσωπικό του self-test προμηθεύτηκε
μόνος του από το φαρμακείο ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το λαμπρό παράδειγμα. Ο ποιμενάρχης μετέβη με τα πόδια
στο φαρμακείο του προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λαμίας, Νίκου Δασκαλόπουλου, στην πλατεία Πάρκου, στο πρόσωπο του οποίου ευχαρίστησε όλους τους
φαρμακοποιούς του νομού για την εξυπηρέτηση 944 στελεχών, κληρικών και λαϊκών της Ιεράς Μητροπόλεως, που θα προμηθευτούν 1.888 self- tests. Φορούσε τη
μάσκα του, κρατούσε αποστάσεις ασφαλείας και, όπως τόνισε, «ο σκοπός είναι να
γιορτάσουμε ένα ασφαλές, υγειονομικά,
Πάσχα, γι’ αυτό όλοι ανεξαιρέτως, ιερείς,
ψάλτες, νεωκόροι και επίτροποι των ιερών
μας ναών θα υποβληθούν στον απαραίτητο
έλεγχο και θα έχουν τη σχετική
βεβαίωση».

Χρονικό

Παράδειγμα προς μίμηση
ο Μητροπολίτης Συμεών

Χρόνου

OLITICAL

Παραμιλάνε
στον ΣΥΡΙΖΑ
με τον Βορίδη

P

OLITICANTIS

Ο Λιβανός στο πλευρό
των αγροτών

Η

υπουργική απόφαση ορίζει τα «τεκμήρια για την οικονομική και την
κοινωνική ένταξη του αλλοδαπού
που αιτείται την ελληνική ιθαγένεια “προβλέπουν” ετήσιο εισόδημα που του εξασφαλίζει ένα επαρκές επίπεδο διαβίωσης, χω-

ρίς να επιβαρύνει το σύστημα της κοινωνικής πρόνοιας της χώρας». Τι πιο φυσιολογικό να προχωρήσει μια διαδικασία αυστηροποίησης της πολιτογράφησης των αλλοδαπών, για να μην είναι η χώρα μας ξέφραγο
αμπέλι; Το ζήτημα προχωρά με απόφαση
που υπέγραψε την Παρασκευή 16 Απριλίου
και δημοσιεύθηκε στις 22 του μήνα ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης.
Έλα, όμως, που οι ευαίσθητοι ανθρωπιστές,
οι συμπαθούντες και οι ΣΥΡΙΖΑίοι είναι στα
κάγκελα με τον Βορίδη, καθότι χάνουν την
εκλογική τους πελατεία. Βλέπετε, δεν θα
μπορούν πλέον όλοι οι Πακιστανοί και οι
Αφγανοί να στηρίζουν τον Αλέξη, που τους
τάιζε με επιδόματα για… να λιάζονται στο
Σύνταγμα και στο Μεταξουργείο…

Αλλάζουν μορφή
οι Ειδικές Δυνάμεις
Μετά την τελευταία συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό
τον πρωθυπουργό, αποφασίστηκαν σημαντικές
αλλαγές στο οργανόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Μία από τις αποφάσεις που ελήφθη σαν είναι… η αυτονόμηση της ελίτ των Ειδικών Δυνάμεων, με τη σύσταση διακλαδικής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, η οποία θα υπάγεται απευθείας
στον Α/ΓΕΕΘΑ. Θα έχει έδρα τη Νέα Πέραμο και
στη νέα διοίκηση θα ενταχθούν, σύμφωνα με όσα
αναφέρουν οι πληροφορίες, οι Αμφίβιοι Καταδρομείς, το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών, οι Πεζοναύτες, οι Αερομεταφερόμενοι Καταδρομείς,
οι Υποβρύχιοι Καταστροφείς και το Τμήμα Εναέριου Εφοδιασμού. Η νέα αυτή Διοίκηση (κατά τα
αμερικανικά πρότυπα) θα έχει και αεροπορικό
«βραχίονα», τη Μονάδα Ειδικών Αεροπορικών
Επιχειρήσεων, με δικά της ελικόπτερα, τα οποία
θα μεταφέρουν τις Ειδικές Δυνάμεις όπου χρειάζεται. Η Ελλάδα γίνεται ισχυρή.

Παρατείνεται κατά έξι μήνες η προθεσμία
για επενδύσεις στη μεταποίηση, στην εμπορία ή στην ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, διευκολύνοντας τους δικαιούχους.
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε οριζόντια παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της αίτησης πρώτης πληρωμής των δικαιούχων για τις 31/10/2021,
προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο
του υπομέτρου 4.2, «Στήριξη για επενδύσεις σε μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας, περιόδου 2014-2020.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη, που έγινε με
πρωτοβουλία του Σπήλιου Λιβανού, μόνο
θετική μπορεί να χαρακτηριστεί και εντάσσεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των
συνεπειών της πανδημίας για τις επιχειρήσεις και την αγροτική οικονομία.

Τον βάζουν να βγάλει
το φίδι από την τρύπα…

Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να έχει θέσει το
κόμμα του δήθεν σε εκλογική ετοιμότητα,
αλλά ξέρει πολύ καλά ότι δεν έχει «πάγκο» καθώς και πως ουδείς ενδιαφέρεται
να τρέξει για την εκλογική στρατηγική του
κόμματος - ούτε για τις βουλευτικές ούτε
για τις αυτοδιοικητικές κάλπες. Στη δεύτερη περίπτωση έχουν φορτώσει όλο τον
αγώνα δρόμου στον Κώστα Ζαχαριάδη. Το
μείζον πρόβλημα της στελέχωσης των αυτοδιοικητικών συνδυασμών βαραίνει μέχρι στιγμής τον τομεάρχη Εσωτερικών
Κώστα Ζαχαριάδη και τον αναπληρωτή
Μίλτο Χατζηγιαννάκη και, όπως μαθαίνουμε, εξελίσσεται σε μεγάλο πονοκέφαλο. Δεν θα βρίσκουν υποψηφίους για τους
δήμους και τις περιφέρειες, αφού όλοι θέλουν να γίνουν βουλευτές.
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Το... Πρόσωπο

ΡOLITICAL

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Κωδικός:
«Επιστροφή
στο πεζοδρόμιο»
Μη έχοντας τι άλλο να κάνει, θα δοκιμάσει και αυτό το χαρτί. Ο πρώην πρωθυπουργός, έχοντας αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. να είναι στον δρόμο και να
συμμετέχει ενεργά τόσο στις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς όσο και στις κινητοποιήσεις για το εργατικό νομοσχέδιο, είπε πως «ενώνουμε δυνάμεις
για να υπερασπιστούμε το οκτάωρο,
τις συλλογικές συμβάσεις και την πληρωμή των υπερωριών». Μάλιστα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και προσδιόρισε ως
άκρως σημαντική, από πολλές πλευρές, την αναμέτρηση με την κυβέρνηση. «Η μάχη για τα εργασιακά θα είναι
η μάχη των μαχών με την κυβέρνηση
Μητσοτάκη», είπε. Και συμπλήρωσε:
«Δεν μπορούν να γίνουν λάστιχο οι
ζωές των εργαζομένων για την αύξηση
κερδών των ελίτ… Δεν θα επιτρέψουμε στον κ. Μητσοτάκη να δώσει τη χαριστική βολή στους εργαζομένους».
Άρα, μετά το Πάσχα ετοιμαστείτε για
επαναστατική γυμναστική…

POLITICANTIS

Κ. Καραμανλής: «Ο διαγωνισμός του Αλέξη Τσίπρα
για τα λεωφορεία είχε πρόβλημα»
Ένα - ένα, τα fake news της Κουμουνδούρου αποδομούνται. Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Μεταφορών
Κώστας Αχ. Καραμανλής, «δεν ακύρωσε καμία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τον διαγωνισμό του κ.
Τσίπρα. Ο διαγωνισμός του κ. Τσίπρα είχε πρόβλημα, γι’ αυτό κατέπεσε στην Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών. Έχουμε καταθέσει όλα τα πρακτικά στη Βουλή». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών στο ραδιόφωνο.
Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς, βλέπουμε για άλλη μία φορά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να δει την πανδημία ως κρίση
που απαιτεί εθνική προσπάθεια, τη βλέπει ως ευκαιρία για μικροκομματική εκμετάλλευση»…

Θα τον πληρώνουμε χρυσάφι
Μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν
καλά ότι ένας εκ των
γνωστών βαρυποινιτών της Ελλάδας ζημιώνει με αρκετές χιλιάδες ευρώ κάθε
μήνα τα δημόσια ταμεία για να κάνει τις
φυσικοθεραπείες
του… Πρόκειται για
ισοβίτη που έχει
απασχολήσει πολλές
φορές την επικαιρότητα και οι θεραπείες για τη... μεσούλα του κοστίζουν 2.500 ευρώ τον μήνα - χρήματα τα
οποία καλύπτει το κράτος. Αυτά είναι! Τσάμπα φαγητό, τσάμπα δωμάτιο και τσάμπα μασάζ… Σιγά μη βγει από τη φυλακή. Πού θα βρει καλύτερα;

Τακτοποιήστε
και σώστε
Ψιθυρίζεται εντόνως ότι εν μέσω θέρους
έρχεται ρύθμιση για την τακτοποίηση των
μεγάλων αυθαιρέτων. Σκοπός είναι η «νομιμοποίηση» μεγάλων αυθαιρέτων, δυνατότητα που καταργήθηκε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και πλέον ετοιμάζεται μέσα
στο καλοκαίρι. Ήμουν νιος και γέρασα! Τελικά, τα αυθαίρετα δεν τελειώνουν ποτέ σε
αυτήν τη χώρα. Ένα τακτοποιείς, δέκα ξεφυτρώνουν…

LOCK

Τα «ιερά φιλέτα»
και οι προκαταβολές

O

υρές… χιλιομέτρων μαθαίνω πως κάνουν οι επενδυτές για τα ιερά ακίνητα.
Εκατοντάδες εταιρείες εφοπλιστών και επιχειρηματιών από Ελλάδα και Κύπρο δηλώνουν καθημερινά το ενδιαφέρον τους για τα «φιλέτα» της Εκκλησίας της Ελλάδος, ανταποκρινόμενες σε πρόσκληση της Εκκλησιαστικής Κεντρικής
Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ). Το τοπίο θα αρχίσει να ξεδιαλύνει το καλοκαίρι, καθότι υπάρχουν και «ατακτοποίητα φιλέτα» και διαμάχες και δικαστήρια… Ελπίζω να
μην «κλάψει» κανείς την προκαταβολή του…

Προς e-tetradio: Όταν ξεστοκάρετε από... πιστοποιητικά δημοκρατικότητας, να μας στείλετε
μερικά. Εκτός εάν εκτιμάτε ότι
πρέπει τα πρωτοσέλιδά μας να
τα στέλνουμε στην Κουμουνδούρου για έγκριση. Και μιας και
κόπτεστε για τη δημοκρατικότητα, σταματήστε το mobbing
στους συναδέλφους.

Καλή Ανάσταση
«P»
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Σ

ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΝΙΚΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
Διευθυντής του Γραφείου Τύπου Ν.Δ.

Τ

η μείωση των φόρων,
ιδίως προς τη μεσαία τάξη, την προσέλκυση
επενδύσεων και τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας προκρίνει ως
τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες της μετα-πανδημία περιόδου
σε συνέντευξή του στην «Political»
ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου
της Ν.Δ. Νίκος Ρωμανός. Εμφανίζεται αισιόδοξος ότι τα έως τώρα
επιδημιολογικά -και όχι μόνο- δεδομένα δεν προδικάζουν… πισωγυρίσματα στη στρατηγική της επανόδου στην κανονικότητα, ενώ επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι
εξαντλείται στη στείρα αντιπολιτευτική του πρακτική και επενδύει συνειδητά στον διχασμό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πουλάει
ναφθαλίνη
για… φρεσκάδα
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POLITICAL
Παρά τη σημαντική πίεση στο ΕΣΥ, η κυβέρνηση υλοποιεί ήδη σχέδιο επανεκκίνησης των σημαντικότερων οικονομικών
δραστηριοτήτων. Ποιοι λόγοι επέβαλαν
τη συγκεκριμένη απόφαση; Υπάρχει
ανησυχία για ενδεχόμενο πισωγύρισμα;
Το σχέδιο σταδιακής επανεκκίνησης δραστηριοτήτων και χαλάρωσης συγκεκριμένων μέτρων έχει στόχο να μειώσει το επιδημιολογικό φορτίο, δίνοντας παράλληλα δικλείδες αποσυμπίεσης στους πολίτες. Η κόπωση και τα παρατεταμένα αυστηρά μέτρα
είχαν οδηγήσει σε ένα σημείο όπου τόσο η
συμμόρφωση όσο και η αποτελεσματικότητά τους ήταν χαμηλές. Αυξάνοντας τις βαλβίδες εκτόνωσης και βελτιώνοντας τη συμμόρφωση, καταφέραμε εδώ και τρεις εβδομάδες να έχουμε μια σταθερή αποκλιμάκωση στα κρούσματα και τη θετικότητα. Σε αυτήν τη λογική συνεχίζουμε να κινούμαστε
παράλληλα με τον εμβολιασμό, τον καλό
καιρό και την ευρεία χρήση των self-tests
ώστε να φτάσουμε σταδιακά στην έξοδο από
το τούνελ των τελευταίων 14 μηνών. Τα μέχρι
τώρα δεδομένα απομακρύνουν ευτυχώς το
ενδεχόμενο του πισωγυρίσματος. Κερδίζουμε σταδιακά τη μάχη της κανονικότητας
με ασφάλεια, σταθερά βήματα και χωρίς
εφησυχασμό.
Σύσσωμη η αντιπολίτευση σας κατηγορεί
ότι αποτύχατε στη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ σας εγκαλεί ότι
χειραγωγείτε επανειλημμένως την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ώστε να επικυρώνει ειλημμένες αποφάσεις. Τι απαντάτε;
Η αντιπολίτευση σε αυτούς τους 14 μήνες
έχει πει τα πάντα και τα αντίθετά τους. Σε ό,τι
αποφασίζει η κυβέρνηση λένε πάντα το αντίθετο, ακόμα και για πράγματα τα οποία μέχρι και λίγες ώρες προτού αποφασιστούν τα
ζητούσαν μετ’ επιτάσεως, με τελευταίο
«κρούσμα» τις παλινωδίες με το άνοιγμα της
εστίασης. Λίγες ώρες προτού ανακοινωθεί
το άνοιγμα της εστίασης κατηγορούσαν την
κυβέρνηση που δεν την ανοίγει. Μόλις ανακοινώθηκε το άνοιγμα, είπαν πάλι πως διαφωνούν με τον τρόπο που ανοίγει η εστίαση,

στον
Σπύρο Μουρελάτο

mourelatos.sp@gmail.com

προτού καν εξειδικευτεί πώς θα γίνει αυτό...
Μιλάμε για αντιπολίτευση-ανέκδοτο που
δεν συνάδει ούτε με τις κρίσιμες συγκυρίες
που βιώνουμε ούτε με το θεσμικό βάρος του
ρόλου της.
Πόσο σύντομη εκτιμάτε ότι θα είναι η οικονομική ανάκαμψη μετά το πέρας της
πανδημίας; Διατυπώνεται η κριτική ότι η
εμβέλεια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης καλύπτει κατά μείζονα λόγο τούς λίγους και ισχυρούς και όχι τους πολλούς.
Ποιο είναι το σχόλιό σας;
Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα ακόμα
πεδίο στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ αναλώνεται στη
στείρα κριτική. Βάζω στοίχημα ότι δεν έχουν
διαβάσει καν το σχέδιο της Ελλάδας, το
οποίο έτυχε θερμής αποδοχής και πολύ θετικών σχολίων από τις Βρυξέλλες. Αλήθεια,
έχετε ακούσει καμία εμπεριστατωμένη κριτική ή κάποια αντιπρόταση; Έχετε ακούσει
τίποτα άλλο εκτός από συνθήματα; Ακόμα
και αυτά είναι χωρίς καμία φαντασία. Οι
συνθήκες αλλάζουν, οι δεκαετίες περνούν
και η κριτική παραμένει ίδια και απαράλλακτη. Οι λίγοι και ισχυροί ήταν, υποτίθεται, πίσω από τα μνημόνια πριν από δέκα χρόνια.
Έτσι ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και έφερε άλλα δύο
μνημόνια των «λίγων και ισχυρών», «σκίζοντας» τους μικρομεσαίους στους φόρους,
όπως παραδέχτηκε και ο κ. Πολάκης. Οι λίγοι και ισχυροί εξυπηρετούνται δήθεν σήμερα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι και αν η
αναπροσαρμογή του αναπτυξιακού μοντέλου, οι μικρομεσαίες επενδύσεις και οι δουλειές που θα δημιουργηθούν από το Ταμείο
Ανάκαμψης είναι για όλους και κυρίως για
τους νέους; Καμία σημασία δεν έχει αυτό για
τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια είναι ότι η Ν.Δ. δίνει
πίσω στους μικρομεσαίους αυτά που τους
στέρησε ο κ. Τσίπρας, φέρνει νέες επενδύσεις και πολλές, καλές δουλειές για όλους.
Αυτό υποσχέθηκε, για αυτό ψηφίστηκε και
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αυτό κάνει. Το πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0» είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στην κατεύθυνση των προεκλογικών αυτών δεσμεύσεων, οι οποίες υλοποιούνται από την
πρώτη μέρα της νέας διακυβέρνησης, ακόμα και μέσα στην πανδημία.
Παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες, η
κυβέρνησή σας έχει ήδη συστήσει δύο
Προανακριτικές Επιτροπές κατά πρώην
υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται περί
πολιτικών διώξεων, όπως σας κατηγορεί
η αξιωματική αντιπολίτευση;
Οι συγκεκριμένες υποθέσεις παρακολουθούνταν από τη Δικαιοσύνη και απασχόλησαν την κοινή γνώμη καιρό προτού οδηγηθούν τελικά στη Βουλή. Δεν αποτέλεσαν
έκπληξη ή κεραυνό εν αιθρία. Σας θυμίζω,
δε, ότι από τους δύο φακέλους που ήρθαν
τελευταία στη Βουλή προχώρησε η σύσταση
Προανακριτικής Επιτροπής μόνο για αυτήν
του κ. Παππά, ακριβώς για να μην μπορεί
κανείς να ασκήσει κριτική περί δήθεν ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Αυτό, όμως,
δεν σημαίνει ότι μπορούν τέτοιες υποθέσεις
να μένουν χωρίς διερεύνηση. Τι προτείνουν,
δηλαδή, όσοι μας κατηγορούν; Τη συγκάλυψη; Ή μήπως το μορατόριουμ, στο οποίο
αναφέρονταν τόσο καιρό, αφορά τελικά σε
αυτές τις υποθέσεις; Σε κάθε περίπτωση, ας
μην κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια και ας μην
προκαλούν μιλώντας για δήθεν πολιτικές
διώξεις στο «σπίτι» των παραδικαστικών και
των Παπαγγελόπουλων.
Είθισται σε περιόδους διακυβέρνησης το
κόμμα περίπου να φυτοζωεί. Συμβαίνει
το ίδιο αυτή την περίοδο με τη Νέα Δημοκρατία; Με ποιους τρόπους συνδράμετε
ή και ελέγχετε την κυβερνητική πολιτική;
Το κόμμα είναι πιο ενεργό από ποτέ. Η
πανδημία έχει καταστήσει σημαντικότερο
τον ρόλο του κόμματος. Η προετοιμασία και
η αμφίδρομη επικοινωνία του κυβερνητικού
έργου, η «μεταφορά» του σφυγμού, της ανησυχίας, της εποικοδομητικής κριτικής από
τη βάση και τους φίλους του κόμματος αποτελούν σε συνθήκες σαν αυτές που βιώνουμε απαραίτητη προϋπόθεση για να βελτιω-

νόμαστε, να διορθώνουμε και να προσαρμοζόμαστε σε διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Παράλληλα, η κατάρριψη των fake
news του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια καθημερινή πρόκληση για το Γραφείο Τύπου και τα στελέχη
μας. Δυστυχώς έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση που πορεύεται με κύριο -αν όχι
μοναδικό- εργαλείο τα fake news. Έχουμε
μια αξιωματική αντιπολίτευση που πουλάει
φρεσκάδα αναδίδοντας ναφθαλίνη και
επενδύοντας στον διχασμό.
Θεωρείτε επαρκείς τις εξηγήσεις της
ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του
γραμματέα του κόμματος Δημήτρη Τζανακόπουλου περί «εκκαθαρίσεων στη
Δημόσια Διοίκηση»;
Έπειτα από 14ωρη αφωνία βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ να μας πείσει πως ο κ. Τζανακόπουλος
δεν είπε αυτό που ακούσαμε. Και δυστυχώς
για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν το ακούσαμε πρώτη φορά από τον κ. Τζανακόπουλο. Το είχαμε ξανακούσει από τον ίδιο τον κ. Τσίπρα, όταν μιλούσε για «έλεγχο όλων των αρμών της
εξουσίας», από τη συμβία του που έλεγε ότι
«έχουν την κυβέρνηση, αλλά όχι την εξουσία» και από τον κ. Πολάκη, όταν απειλούσε
ότι «η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς». Το
μόνο που αναμένουμε είναι η εξειδίκευση
του προγράμματος που ανακοίνωσε ο κ.
Τζανακόπουλος για τους δημόσιους υπαλλήλους από τον ίδιο τον κ. Τσίπρα.

«

Έπειτα από 14ωρη αφωνία
βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ να μας πείσει
ότι ο Δ. Τζανακόπουλος δεν είπε
αυτό που ακούσαμε. Και
δυστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ
δεν το ακούσαμε πρώτη φορά...
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ΝΟΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

«Ο ρόλος του πατέρα είναι
σίγουρα ο πιο δύσκολος»

Σ

τη λεωφόρο Θηβών, στον Ρέντη,
εκεί όπου κάποτε ήταν το παλιό
κτίριο του «Κεράνη», σήμερα δεσπόζει το νέο και υπερσύγχρονο
κτίριο του υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου. Εκεί συναντήσαμε τον υπουργό
Νότη Μηταράκη. Αφού πρώτα μας ξενάγησε
στους νέους χώρους, στη συνέχεια, σε μια
εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μας μίλησε
για το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης, που βρίσκεται σε διαβούλευση,
αλλά και για την πρώτη του δουλειά, τη σύζυγο και την κόρη του.

Το μεταναστευτικό βρίσκεται πάντοτε
«ψηλά» στην αντιπολιτευτική ατζέντα του
ΣΥΡΙΖΑ, που καταλογίζει στην κυβέρνηση
απουσία σχεδίου και διαχειριστική ανικανότητα. Τι απαντάτε;
Θεωρώ ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μη
θυμάται ότι στο Μεταναστευτικό η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέλαβε χάος από την κυβέρνηση Τσίπρα. Οι μεταναστευτικές ροές
ήταν ανεξέλεγκτες και στα ύψη, οι δομές
υπερπλήρεις, άναρχες και ανασφαλείς, οι τοπικές κοινωνίες εξαγριωμένες και, δυστυχώς, το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας είχε
χάσει πλήρως την εμπιστοσύνη προς την Πολιτεία.

στην
Άννα Καραβοκύρη

Τι εικόνα αντιμετωπίσατε τότε;
Την περίοδο 2015-2019 πέρασαν από την
Ελλάδα περισσότεροι από 1 εκατ. πρόσφυγες
και μετανάστες. Γεγονός που έκανε τα νησιά
μας να βιώσουν τα αποτελέσματα της σύγκρουσης μεταξύ της λογικής τής προστασίας
των συνόρων μας και των αριστερών ευφυολογημάτων περί ανοιχτών συνόρων. Αυτό
ήταν το τοπίο, όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε. Αντιμετωπίσαμε την κρίση του περασμένου Μαρτίου στον Έβρο αλλά και στα θαλάσσια σύνορά μας με την Τουρκία και τον εμπρησμό στη Μόρια. Σε αυτές τις συνθήκες,
καταφέραμε να ανακτήσουμε τον έλεγχο και
να μειώσουμε σημαντικά τις επιπτώσεις της
μεταναστευτικής κρίσης.
Σε απόλυτους αριθμούς, μπορείτε να μας
πείτε τι έχετε κάνει;
Βεβαίως. Μειώσαμε τις ροές κατά 80%,
μειώσαμε τους διαμένοντες στα νησιά κατά
60%. Διαμένουν σήμερα 13.495 αιτούντες

άσυλο, από 40.300 που διέμεναν τον Μάρτιο
του 2020. Κλείσαμε 57 ξενοδοχειακές μονάδες που φιλοξενούσαν μετανάστες και πρόσφυγες και τρεις δομές φιλοξενίας (Γρεβενά,
Λέρος, Λέσβος) και θα κλείσουμε και άλλες
μέσα το 2021, καθώς οι ανάγκες είναι αισθητά
μειωμένες. Ακόμα, τους τελευταίους 12 μήνες έχουν φύγει νομίμως, με απελάσεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις ή με μετεγκαταστάσεις, από τη χώρα περισσότεροι απ’ όσους
μπήκαν. Η ελληνική κοινωνία βλέπει τα νησιά
να αποσυμφορούνται χωρίς να επιβαρύνεται
η ενδοχώρα, και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης. Δεν
υπάρχει πλέον κρίση εκτός ελέγχου. Όλα αυτά δεν επιτυγχάνονται χωρίς σχέδιο, και στην
αξιωματική αντιπολίτευση που διαχειρίστηκαν το μεταναστευτικό και απέτυχαν το γνωρίζουν καλά αυτό.
Φοβάστε πως η Τουρκία ενδεχομένως
χρησιμοποιήσει τις μεταναστευτικές ροές
ως μοχλό πίεσης κατά της Ελλάδας, στο
πλαίσιο των διερευνητικών επαφών;
Είναι ευθύνη της Τουρκίας η πλήρης διακοπή των παράτυπων αναχωρήσεων προς τα
ευρωπαϊκά σύνορα. Καθώς και η επιστροφή
όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.
Εμείς αυτονόητα φυλάμε τα κοινά μας σύνο-

ρα, με αποφασιστικότητα και με σεβασμό στο
Διεθνές Δίκαιο. Και αυτό θα συνεχίσουμε να
κάνουμε. Οι προκλητικές ενέργειες της
Τουρκίας δεν συμβάλλουν ούτε στην καλή
γειτονία με την Ελλάδα ούτε στη σχέση ΕΕ Τουρκίας. Η Τουρκία έχει την ευκαιρία να
ακολουθήσει τη θετική ατζέντα. Να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της και να βελτιώσει τη σχέση της με την Ευρώπη. Υπάρχει βεβαίως και η αρνητική ατζέντα για τους γείτονές μας. Υπάρχουν κυρώσεις σε περίπτωση
που η Τουρκία επαναλάβει πράξεις επιθετικότητας. Η Ελλάδα έχει σταθερές θέσεις. Η
εξωτερική της πολιτική δεν άγεται και φέρεται από εφήμερες καταστάσεις. Είμαστε υπέρ
του διαλόγου, το γνωρίζουν οι πάντες αυτό.
Αλλά διάλογος με προϋποθέσεις, συγκεκριμένη ατζέντα και στόχους.
Πώς προχωρά η διαβούλευση με τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων για το
νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης
και Ασύλου;
Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
της διαπραγμάτευσης για το νέο Σύμφωνο, το
οποίο πρέπει να εξασφαλίζει τη διατηρήσιμη
μείωση των ροών, τις επιστροφές όσων δεν
δικαιούνται διεθνή προστασία και την έμπρακτη και ουσιαστική αλληλεγγύη προς τις χώ-

«
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παιδικών παραμυθιών.
Ποιο στοιχείο του χαρακτήρα της θαυμάζετε περισσότερο;
Είναι αρκετά. Θέλω να σας πω όμως ότι
θαυμάζω περισσότερο τη δημιουργικότητα
και τη στοχοπροσήλωση της γυναίκας μου.
Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε καλές και σε
δύσκολες στιγμές.
Είστε από τους πολιτικούς που πριν αναλάβουν υπουργικό θώκο έχουν κολλήσει
αρκετά «ένσημα» στον ιδιωτικό τομέα,
και μάλιστα σε θέσεις ευθύνης. Σε τι ηλικία μπήκατε στην αγορά εργασίας και
πού;
Έκανα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα σε ηλικία 26 χρονών στο Λονδίνο το
1998, ως στέλεχος επενδύσεων με εξειδίκευση στις βιομηχανικές επενδύσεις στην
Ανατολική Ευρώπη. Ήταν μια εμπειρία που
διαμόρφωσε το ποιος είμαι σήμερα. Θυμάμαι, ακόμα, το άγχος της πρώτης συνέντευξης, την αγωνία για την πρώτη ημέρα, τον ενθουσιασμό και την απογοήτευση.

«Θεωρώ ότι δεν υπάρχει
Έλληνας που να μη θυμάται
ότι στο Μεταναστευτικό
η κυβέρνηση Μητσοτάκη
παρέλαβε χάος από
την κυβέρνηση Τσίπρα»
ρες υποδοχής. Ειδικά προς τα νησιά μας,
που έχουν σηκώσει μεγάλο και δυσανάλογο
βάρος τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι αυξημένες ροές, η
υπερσυμφόρηση των νησιών, η Μόρια, δεν
ήταν αποτέλεσμα του νέου Συμφώνου, αλλά
της έλλειψης των κατάλληλων μηχανισμών,
της εξωτερικής διάστασης, των επιστροφών,
της αλληλεγγύης, των αποτελεσματικών διαδικασιών. Οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες, ο στόχος αυτός χρειάζεται εθνική συνεννόηση και συναίνεση. Γι’ αυτό και ενημέρωσα πρόσφατα τους εκπροσώπους των
κομμάτων και θα το κάνω ανά τακτά χρονικά
διαστήματα και στο μέλλον.
Εκλέγεστε στη Χίο, σε ένα νησί που είναι
ιδιαίτερα επιβαρυμένο από τις μεταναστευτικές ροές. Δεν φοβάστε το πολιτικό
κόστος;
Ασχολήθηκα με την πολιτική για να είμαι
χρήσιμος και όχι ευχάριστος. Και το εννοώ.
Φοβάμαι την αποτυχία, όχι το πολιτικό κόστος. Τον Ιανουάριο του 2020 είχα απόλυτη
αίσθηση του ποιος είμαι, τι αναλαμβάνω και
τι μπορώ να πετύχω. Σε ό,τι αφορά τη μεταναστευτική κρίση, η Χίος είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 2015, το
2019 ή και το 2020. Ενδεικτικά σας λέω ότι
σήμερα στη δομή φιλοξενίας της ΒΙΑΛ διαμένουν 995 αιτούντες άσυλο. Ήταν 5.712 όταν
ανέλαβα. Μηδενίσαμε τις ροές και κανείς δεν
το πίστευε. Φέραμε τη ΒΙΑΛ σήμερα κάτω
από 1.000 άτομα και κανείς δεν το πίστευε.
Ετοιμάζουμε τη νέα κλειστή, ελεγχόμενη δομή (ΚΕΔΝ) στην περιοχή Θόλος. Οργανώνουμε τα πράγματα έτσι, ώστε να μην ξαναδούμε
ούτε Σούδα, ούτε ΒΙΑΛ, ούτε Ταμπάκικα.
Για τη Χίο, που τόσο αγαπάτε, τι στόχους
έχετε θέσει;
Στόχος μου είναι σε λίγο καιρό στη Χίο να

μη συζητάμε για το μεταναστευτικό, αλλά να
συζητάμε για την οικονομική ανάκαμψη και
τις ευκαιρίες ανάπτυξης του νησιού μας. Το
2021 αρχίζουν στο νησί έργα που επί χρόνια
ήταν στα λόγια. Το νέο αεροδρόμιο, το Δικαστικό Μέγαρο, το φράγμα. Απαραίτητα έργα
υποδομής που η Χίος έχει ανάγκη για να αντικρύσει τη νέα εποχή. Τα προχωρούμε και
το 2023 θα είναι πραγματικότητα.
Τι είναι αυτό που αγαπάτε στη Χίο και τι είναι αυτό που σας έχει λείψει περισσότερο
από το νησί;
Η Χίος, από την εποχή που διέμενα στο
εξωτερικό, μονοπωλούσε τις σκέψεις μου.
Είναι η ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειάς
μου. Από την πρώτη στιγμή που πάτησα, ως
παιδί, το πόδι μου στη Χίο, την αγάπησα. Αγάπησα τον αέρα της, την ομορφιά της, τους ανθρώπους της, τη γη της, τη θάλασσά της. Και
αυτή η αγάπη έχει μείνει αναλλοίωτη μέσα
στον χρόνο. Τα υπουργικά καθήκοντα, δυστυχώς, δεν μου επιτρέπουν να περνώ όσο
χρόνο θα ήθελα στο νησί μου.
Ποιοι σας στήριξαν στην απόφασή σας να
εμπλακείτε με την πολιτική; Για εσάς η
πολιτική είναι αυτοσκοπός;
Η πολιτική δεν υπήρξε ποτέ αυτοσκοπός
μου. Απεναντίας, πραγματοποίησα τις ακαδημαϊκές μου σπουδές και δραστηριοποι-

Όσοι σας γνωρίζουν καλά λένε πως είστε
εργασιομανής. Αληθεύει; Πόσες ώρες
εργάζεστε την ημέρα;
Όταν αγαπάς και σέβεσαι αυτό που κάνεις,
ο χρόνος είναι σχετικός. Δουλεύω, είναι η
αλήθεια, αρκετές ώρες. Δεν έχω κάτσει να
τις μετρήσω. Καταλαβαίνω όμως πότε το
«παρακάνω», από τα μηνύματα ή τις κλήσεις
της κόρης μου, Ελισάβετ!

ήθηκα στον ιδιωτικό τομέα στο εξωτερικό.
Επί σειρά ετών, διαμόρφωσα μια καθημερινότητα που ναι μεν είχε έντονο το στοιχείο
της νοσταλγίας για τη χώρα και το νησί μου,
αλλά ταυτόχρονα εκτυλισσόταν μακριά τους.
Γι’ αυτό και χωρίς δεύτερη σκέψη, όταν μου
δόθηκε η ευκαιρία να επιστρέψω και να
βοηθήσω την πατρίδα μου, δεν είχα δεύτερες σκέψεις. Η ενεργός συμμετοχή μου στην
πολιτική προέκυψε κάποια χρόνια αργότερα. Σε όλα αυτά τα βήματα έχω πάντα συμβούλους και συνοδοιπόρους τη γυναίκα μου,
Μαρία, και την κόρη μου, Ελισάβετ. Εμπιστεύομαι απόλυτα την κρίση τους. Βέβαια,
είχα την τύχη να έχω στο πλευρό μου όλα αυτά τα χρόνια εξαιρετικούς συνεργάτες.

Είστε υπουργός και, παράλληλα, σύζυγος
και πατέρας. Πώς μοιράζετε τον χρόνο
σας και ποιος ρόλος από τους τρεις είναι ο
πιο απαιτητικός;
Ο κάθε ρόλος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή,
αφοσίωση και συνεχή προσπάθεια. Ως
υπουργός, βέβαια, έχεις μια αυξημένη αίσθηση καθήκοντος και αρκετά περισσότερες υποχρεώσεις. Ωστόσο, φροντίζω καθημερινά να είμαι μαζί με την οικογένειά μου,
όσο μπορώ. Η οικογένειά μου, όπως σας είπα, είναι το βασικό στήριγμά μου. Ο ρόλος
του πατέρα είναι σίγουρα ο πιο δύσκολος.

Από όσο γνωρίζω, και η σύζυγός σας είχε
κάνει τη δική της καριέρα στο Λονδίνο και
παρ’ όλα αυτά την άφησε πίσω για να σας
ακολουθήσει στην Ελλάδα. Ήταν δύσκολη απόφαση για εκείνη;
Με τη Μαρία συζητάμε τα πάντα. Κάθε –
μικρή ή μεγάλη– απόφαση, αλλά και τον αντίκτυπο που θα έχει στην οικογένειά μας.
Εκείνη την περίοδο, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει, προσωρινά, μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή καριέρα. Και λέω προσωρινά, γιατί
τη συνεχίζει στην Αθήνα με μεγάλη επιτυχία.
Παράλληλα, ανακάλυψε και ένα νέο ταλέντο,
καθώς καταπιάστηκε και με τη συγγραφή

Κλείνοντας τη συνέντευξη, θα ήθελα να
μας πείτε τι εύχεστε για το φετινό Πάσχα.
Το φετινό Πάσχα ελπίζω ότι θα είναι για
όλους μας καλύτερο από το περσινό, καθώς
έχουμε κάνει πολλά βήματα πιο κοντά στην
«ελευθερία». Ωστόσο, παραμένει ένα Πάσχα
που προϋποθέτει προσοχή και τήρηση των μέτρων προστασίας. Αντί για ευχές, θα ήθελα να
απευθύνω μία παράκληση. Μία παράκληση
προς όλους. Να προσέξουμε. Να προσέξουμε
ώστε να μη χαθούν οι θυσίες τόσων μηνών και
να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας και στην
πατρίδα μας να απεγκλωβιστούμε από την
κρίση της πανδημίας. Καλή Ανάσταση!
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Γενικός Γραμματέας Υποδομών

Μ

ια σειρά έργων που αλλάζουν
το τοπίο στην Αττική και έχουν
ήδη δρομολογηθεί απαριθμεί,
μιλώντας στο «Π», ο γενικός
γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, υπογραμμίζοντας ότι το υπουργείο υλοποιεί ένα πρόγραμμα δημοσίων
υποδομών ύψους 13,5 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο εδώ και μία δεκαπενταετία. Τονίζει
ότι δεν έχει υπάρξει οπισθοχώρηση στο
σκέλος του προγραμματισμού των έργων
υποδομής λόγω της πανδημίας, ενώ επισημαίνει ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης θα ενταχθούν έργα υποδομών από όλο το φάσμα (συγκοινωνιακά, αντιπλημμυρικά,
υδραυλικά, κτιριακά). Επιπλέον, αναφέρει
ότι το επόμενο διάστημα θα εγκατασταθούν τα εργοτάξια για τη Γραμμή 4 του Μετρό, ενώ εκτιμά ότι το έργο Πάτρα-Πύργος
θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2024.

Έχετε ανακοινώσει ότι φέτος θα είναι η
χρονιά των Υποδομών. Μπορείτε να μας
δώσετε ένα περίγραμμα του σχεδίου
σας, με τα σημαντικότερα έργα στην Αττική;
Πράγματι, στο υπουργείο έχει σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί το μεγαλύτερο πακέτο έργων δημοσίων υποδομών από την
περίοδο 2004-2009, ύψους 13,5 δισ. ευρώ, που απαντούν σε όλο το φάσμα των
κατασκευών και θα ικανοποιούν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών για εκσυγχρονισμό και δημιουργία νέων υποδομών, δημιουργώντας έναν σημαντικό πυλώνα για
την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και
την επαναφορά της χώρας σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης.
Στην Αττική, ύστερα από πολλά χρόνια,
μπαίνουν σε φάση υλοποίησης πολλά μεγάλα έργα. Πρώτα και κύρια, η Γραμμή 4
του Μετρό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο
έργο υποδομής που κατασκευάζεται σήμερα στην Ευρώπη, μήκους 13 χιλιομέτρων εντός αστικού ιστού, με 15 νέους
σταθμούς, που θα αλλάξει ριζικά το τοπίο

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr

στις μετακινήσεις στην πρωτεύουσα. Επίσης, οι επεκτάσεις της Γραμμής 2 του Μετρό στα δυτικά προάστια της Αττικής, που
προγραμματίζεται να δημοπρατηθούν στα
τέλη του 2021, συμβάλλοντας σημαντικά
στη βελτίωση της ποιότητας των αστικών
μετακινήσεων, των κατοίκων του Ιλίου, της
Ανθούπολης και των παρακείμενων περιοχών. Παράλληλα, προετοιμάζουμε και
τους επόμενους μήνες θα δημοπρατήσουμε την οδική σύνδεση της λεωφόρου Κύμης, ενός έργου που θα εξυπηρετεί μέση
κυκλοφορία 30.000 οχημάτων την ημέρα,
τα οποία θα διακινούνται μεταξύ του κέντρου της Αθήνας (περιλαμβανομένων των
περιοχών Ψυχικού, Χαλανδρίου, Αμαρουσίου) και της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας βόρεια της Κηφισιάς. Επίσης προχωρά η διαγωνιστική διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για τη σιδηροδρομική
διασύνδεση των λιμανιών της Ραφήνας
και του Λαυρίου. Το επόμενο διάστημα θα
ακολουθήσουν οι επεκτάσεις του Προαστιακού στη Δυτική Αττική, που έχουν
ήδη περιληφθεί ως έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ταυτόχρονα ωριμάζουμε τις
μελέτες των νέων επεκτάσεων της Αττικής
Οδού.
Υπάρχει μια αίσθηση ότι, λόγω της πανδημίας, αρκετά μεγάλα έργα υποδομής
έχουν μείνει πίσω. Έχει βάση αυτή η
κριτική;
Βασική προτεραιότητά μας, ως υπουργείο Υποδομών, ήταν και είναι ο κατασκευαστικός κλάδος της χώρας να αποτελέσει την ατμομηχανή της οικονομίας,
αφού με αυτόν εμπλέκονται, είτε άμεσα εί-

Έπειτα από χρόνια δρομολογούνται
μεγάλα έργα στην Αττική
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τε έμμεσα, περισσότερα από 100 επαγγέλματα, ενισχύοντας ουσιαστικά την οικονομία, δημιουργώντας ένα ισχυρό κύμα ανάκαμψης και επιστροφής της χώρας
σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αντιλαμβανόμενοι λοιπόν τις απαιτήσεις και
τις προκλήσεις των καιρών, όχι μόνο δεν
αναστείλαμε τον προγραμματισμό μας,
αλλά, αντίθετα, εργαστήκαμε εντατικά και
μεθοδικά, αξιολογώντας τις τρέχουσες
ανάγκες στον τομέα των υποδομών της
χώρας, για την επιλογή ώριμων έργων
που να μπορούν να συμπεριληφθούν και
να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, αξιοποιώντας, ουσιαστικά, ένα
πρόσθετο χρηματοδοτικό εργαλείο ιδιαίτερα σημαντικό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Παράλληλα προχωρήσαμε και στον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου υλοποίησης
των δημοσιών συμβάσεων έργων, ώστε
αυτά να μπορούν να υλοποιούνται ταχύτερα, οικονομικότερα και με μεγαλύτερη
διαφάνεια. Συνεπώς, η κριτική δεν έχει
καμία ουσιαστική βάση, πόσω μάλλον
όταν γίνεται ύστερα από μία δεκαετία
υποεπένδυσης στις υποδομές, που εμείς
ενισχύουμε με ένα πακέτο έργων 13,5 δισ.
ευρώ.
Πόσα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα πάνε για μεγάλα έργα υποδομών στη χώρα; Και τι θα γίνει και με τη
χρηματοδότηση των πρότζεκτ που δεν
μπορούν να ενταχθούν στο Ταμείο
Ανάκαμψης;
Τα έργα που θα ενταχθούν στο Ταμείο
Ανάκαμψης και αποτέλεσαν προτάσεις
του υπουργείου μας θα είναι σημαντικού
προϋπολογισμού και θα εκτείνονται σε
όλο το φάσμα των κατασκευαστικών υποδομών (συγκοινωνιακά, αντιπλημμυρικά,
υδραυλικά, κτιριακά) και έχουν αναφορά
στο σύνολο των περιφερειών της χώρας,
προκειμένου να δοθεί η αναγκαία ώθηση
στον κατασκευαστικό τομέα κάθε περιφέρειας, ενώ, ταυτόχρονα, θα επιτυγχάνεται ο σκοπός μιας ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω των νέων έργων υποδομής.
Για όσα μεγάλα έργα υποδομών δεν
μπόρεσαν να ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα
διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία,
όπως το ΕΣΠΑ 2021-2027, τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και τις Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα, που είναι πολύ
ψηλά στην ατζέντα της πολιτικής μας στον
χώρο των υποδομών.
Τι γίνεται με τη Γραμμή 4 του Μετρό;
Πότε πιστεύετε ότι θα ξεκινήσουν οι

«

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Τα έργα που θα ενταχθούν στο Ταμείο
Ανάκαμψης και αποτέλεσαν προτάσεις
του υπουργείου μας θα είναι σημαντικού
προϋπολογισμού και θα εκτείνονται σε όλο
το φάσμα των κατασκευαστικών υποδομών»

εργασίες; Στη Θεσσαλονίκη τι θα γίνει;
Αρχικά, να τονίσουμε την ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα δύο έργα, αφού θα
αποσυμφορήσουν τον κυκλοφοριακό
φόρτο των δύο πόλεων. Μάλιστα, γνωρίζουμε πολύ καλά τον καθοριστικό ρόλο
που θα έχουν στην περαιτέρω οικονομική
ανάπτυξη των πόλεων και γι’ αυτό αποτελούν και προτεραιότητα στον σχεδιασμό
μας. Για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, ύστερα από καθυστερήσεις πολλών
ετών, το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που θα
γίνει στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια επιτέλους ξεκινά: Η Αττικό Μετρό ΑΕ υπέγραψε με την ανάδοχο τη σύμβαση για την
υλοποίηση των πρόδρομων εργασιών του
Τμήματος Α’ της Γραμμής 4 του Μετρό της
Αθήνας και το αμέσως επόμενο διάστημα
θα αρχίσουν να εγκαθίστανται τα εργοτάξια στους χώρους όπου θα γίνουν οι νέοι
σταθμοί. Για το κύριο έργο, η σύμβαση
προβλέπεται να υπογραφεί στις αρχές του
καλοκαιριού και σε οκτώ έτη αναμένεται
να ολοκληρωθεί η κατασκευή του Τμήματος Άλσος Βεΐκου-Γουδή.

Για το Μετρό της Θεσσαλονίκης επιλέξαμε να έχουμε και τα αρχαία και το έργο.
Έχουμε δεσμευτεί ότι το Μετρό θα λειτουργήσει εντός του 2023 και τα χρονοδιαγράμματά μας τα τηρούμε.
Ακούσαμε εσχάτως ότι οι εργασίες για
το τμήμα της ΕΟ Πάτρας-Πύργου θα
ξεκινήσουν εντός του 2021. Είναι ένα
ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα;
Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε
στα χρονοδιαγράμματα που βάζουμε και
τη δεδομένη χρονική περίοδο περιμένουμε την έγκριση από την DG COMP για
την υπογραφή της ενσωμάτωσης του έργου στη Σύμβαση Παραχώρησης της
Ολυμπίας Οδού και αμέσως μετά, και σίγουρα εντός του 2021, θα ξεκινήσουν οι
εργασίες. Θέλουμε το έργο να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2024 και θα το καταφέρουμε. Στο σημεία αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, για τον συγκεκριμένο οδικό άξονα, έχουμε δημοπρατήσει
έργα για οδική ασφάλεια προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά αναμέ-

νεται να ξεκινήσουν μέχρι το φθινόπωρο,
συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση
των τροχαίων ατυχημάτων, που συμβαίνουν με μεγάλη συχνότητα στην περιοχή.
Τι θα γίνει με τον ΒΟΑΚ, όπου πάλι είχαμε πρόσφατα ένα τραγικό τροχαίο
δυστύχημα; Πότε θα δρομολογηθούν
οι διαδικασίες για τη σύμβαση παραχώρησης;
Το έργο του ΒΟΑΚ αποτελεί ένα τυπικό
παράδειγμα έργου που είχε παραμείνει
για δεκαετίες σε απραξία, καθώς περίσσευαν οι υποσχέσεις για την κατασκευή
του, γνωρίζοντας ότι η συνεισφορά του θα
είναι πολυεπίπεδη τόσο στην ταχύτερη και
ασφαλέστερη μεταφορά κατοίκων και εμπορευμάτων, μειώνοντας σημαντικά τον
δείκτη τροχαίων ατυχημάτων που αποτελούν μάστιγα στην περιοχή, όσο και προκαλώντας μια αλματώδη ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας των εξυπηρετούμενων περιοχών. Για όλους τους παραπάνω λόγους, το συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε εξαρχής βασικό αντικείμενο του
προγραμματισμού μας, βάζοντάς το ξανά
σε τροχιά υλοποίησης. Βάσει των χρονοδιαγραμμάτων μας για το τμήμα της παραχώρησης του ΒΟΑΚ, έχει ήδη ολοκληρωθεί η α’ φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προεπιλογή των συμμετεχόντων και τις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί η ΜΠΕ για το έργο, ενώ η ανακήρυξη
αναδόχου αναμένεται εντός του 2023.
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ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

«Μπαρμπαρός»: Προκαλούν πάλι με… επίδειξη σημαίας
Τη διπλωματία των προκλήσεων επιστρατεύει ξανά η Τουρκία, κάνοντας επίδειξη σημαίας στο Αιγαίο
με το «Μπαρμπαρός». Το ερευνητικό πλοίο ξεκίνησε το βράδυ της Μ. Τετάρτης από την Αττάλεια, όπου
βρισκόταν για προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, και κάνοντας σλάλομ ανάμεσα στα ελληνικά
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου κατευθύνθηκε στη
Μαύρη Θάλασσα, όπου συμμετέχει σε δραστηριότητες της Κρατικής Εταιρείας Πετρελαίων της Τουρκίας. Η Άγκυρα δεν φαίνεται διατεθειμένη να εφαρμόσει την περίφημη «αποκλιμάκωση», έστω κι αν
προκαλεί με ενέργειες, όπως αυτή που κινείται στα
όρια της νομιμότητας. Είναι σαφές ότι ενώ το
«Μπαρμπαρός» θα μπορούσε να πλεύσει κοντά στα
τουρκικά παράλια, οι επιτελείς της γείτονος επέλεξαν να περάσει ακόμη και στα 8 μίλια έξω από τη
Χίο, κινητοποιώντας τα ανακλαστικά του ελληνικού

Πολεμικού Ναυτικού, που παρακολουθεί λεπτό
προς λεπτό τις κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού σκάφους. Στρατιωτικές πηγές εκτιμούν ότι με
αυτή την ενέργεια η Τουρκία θέλει να δείξει ότι
δεν εγκαταλείπει τις μαξιμαλιστικές της θέσεις για
το Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο, έστω και αν τα δύο
υπουργεία Άμυνας ετοιμάζονται για τον επόμενο
γύρο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και
παρά το γεγονός ότι στα τέλη Ιουνίου η συμπεριφορά της Τουρκίας θα μπει ξανά στο μικροσκόπιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα, πάντως, τόσο
στην περίπτωση του «Μπαρμπαρός» όσο και με
την άσκηση έρευνας και διάσωσης που ανακοίνωσε η Άγκυρα για τις 20, 25 και 26 Μαΐου στην καρδιά του Αιγαίου αντιδρά με ψυχραιμία, διατηρώντας, όμως, σε απόλυτη επιφυλακή τις Ένοπλες
Δυνάμεις της.

«Χορηγοί» της Άγκυρας στο Κυπριακό

Σ

ανίδα σωτηρίας στην Τουρκία
μετά το «ναυάγιο» στην άτυπη
πενταμερή για το Κυπριακό πρόσφερε ο γενικός γραμματέας
των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες,
ανακοινώνοντας νέα πενταμερή διαδικασία μέσα στους επόμενους δύο τρεις μήνες. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά την
αδιάλλακτη στάση της Άγκυρας και της
τουρκοκυπριακής πλευράς για αναγνώριση κυριαρχίας στο ψευδοκράτος και λύση
δύο ξεχωριστών κρατών, που κινείται
εκτός του πλαισίου που έχουν θέσει ο ΟΗΕ
και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιβεβαίωση
του αδιεξόδου στις συνομιλίες της Γενεύης
και το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις
δύο πλευρές οδήγησαν τον κ. Γκουτέρες να
προτείνει νέα συνάντηση ώστε να βρεθεί
κοινό έδαφος.
«Καταφέραμε να συμφωνήσουμε ότι θα
συγκαλέσω στο εγγύς μέλλον άλλη συνάντηση, των πέντε μερών συν τα Ηνωμένα
Έθνη, με στόχο να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση εξεύρεσης κοινού εδάφους για
να μπορέσουν να αρχίσουν οι επίσημες
διαπραγματεύσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσει ο διάλογος και να μπορέσει να
αποφέρει θετικά αποτελέσματα», δήλωσε ο
γενικός γραμματέας κ. Γκουτέρες αμέσως
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Την ικανοποίησή του για τη συνέχιση των
προσπαθειών του γ.γ. του ΟΗΕ εξέφρασε ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης, ενώ ευχαρίστησε τον
Νίκο Δένδια αλλά και τον Βρετανό ΥΠ.ΕΞ.
για τη στήριξή τους. «Η τουρκοκυπριακή

Γράφει ο
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stavros.ion@gmail.com

πλευρά και η Τουρκία, κατ’ αντίθεση των
παραμέτρων που καθορίζουν τη μορφή λύσης, προέβαλαν την αξίωση πως οποιαδήποτε διαπραγμάτευση θα έπρεπε να επικεντρωθεί στην αναγνώριση κυριαρχικών
δικαιωμάτων της τουρκοκυπριακής κοινότητας και στη λύση δύο κρατών. Υπό τις περιστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις
αξιώσεις της άλλης πλευράς, ήταν μια επιτυχής διαχείριση από πλευράς γ.γ. και από
δικής μας πλευράς ώστε να αποφευχθούν
οι στόχοι της Τουρκίας», τόνισε ο Νίκος
Αναστασιάδης και συμπλήρωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα δεχτεί τετελεσμένα. «Ενδεχόμενη προσπάθεια δημιουργίας νέων τετελεσμένων, είτε επί του
εδάφους είτε επί της θαλάσσης, θα είναι
αιτία μη συμμετοχής σε νέα προσπάθεια
του γενικού γραμματέα», σημείωσε στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία.
Την ικανοποίησή της για την ανακοίνωση
του Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον εκπρόσωπο της
Κομισιόν Πίτερ Στάνο να υπογραμμίζει ότι
«η Ε.Ε. συνεχίζει να υποστηρίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για τη δημιουργία των
καλύτερων δυνατών συνθηκών για την
επόμενη συνάντηση».
Έμπειροι αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι
η νέα συνάντηση που ανακοίνωσε ο κ.
Γκουτέρες «ξεπλένει» την Άγκυρα από τις

ευθύνες της για το τέλμα στο οποίο οδήγησε τις συνομιλίες με την εκβιαστική της
στάση για λύση δύο κρατών και της δίνει
πολύτιμο χρόνο ώστε να πείσει τις Βρυξέλλες ότι υποστηρίζει τον διάλογο για το Κυπριακό, ξεπερνώντας έτσι τον σκόπελο του
επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που
θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.
Οι προσδοκίες από έναν νέο γύρο άτυπων συνομιλιών παραμένουν περιορισμένες, καθώς είναι βέβαιο ότι η σκληρή
γραμμή της τουρκικής και τουρκοκυπριακής πλευράς δεν θα αλλάξει. Ερωτηθείς,
μάλιστα, ο γ.γ. για το πώς θα ενεργήσουν
τα Ηνωμένα Έθνη, δεδομένου ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας προβλέπουν τη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και έρχονται σε πλήρη
αντίθεση με τις προτάσεις της Άγκυρας
και του Ερσίν Τατάρ, ο κ. Γκουτέρες απάντησε ότι «σε μια άτυπη συνάντηση χωρίς
προϋποθέσεις είναι χρήσιμο όλες οι αντιπροσωπείες να μπορούν να εκφράσουν
τις θέσεις τους και αυτό μας επιτρέπει να
διαβουλευτούμε και να δώσουμε αναφορά στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τις διαφορετικές θέσεις που εκφράστηκαν στη
συνάντηση».
«Η Ελλάδα προσήλθε στην άτυπη συνάντηση με στόχο τη δημιουργία συνθηκών
που θα επέτρεπαν την επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου
που έχει τεθεί ρητά από το Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Καταβάλαμε, μαζί με
την Κυπριακή Δημοκρατία, προσπάθειες
για την επίτευξη αυτού του στόχου. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κοινό

έδαφος για την έναρξη των διαπραγματεύσεων λόγω της στάσης της τουρκοκυπριακής και της τουρκικής πλευράς», τόνισε ο
Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας μετά το πέρας των συνομιλιών.
Την απόφαση για νέα σύγκληση της άτυπης πενταμερούς χαιρέτισε ο Βρετανός
υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ.
«Δεν υπάρχει ακόμα κοινό έδαφος για να
προχωρήσουμε σε επίσημες διαπραγματεύσεις, αλλά καλωσορίζω τη δέσμευση
από όλες τις πλευρές να συναντηθούν ξανά
στο εγγύς μέλλον», ανέφερε σε ανάρτησή
του ο κ. Ράαμπ.
Χάσμα, πάντως, διαπιστώθηκε και στην
πρόταση των Ηνωμένων Εθνών για διορισμό ειδικού αντιπροσώπου που θα αναλάβει την προετοιμασία μιας νέας συνάντησης. Ο Ερσίν Τατάρ απέρριψε την πρόταση,
εμμένοντας στο πακέτο των έξι σημείων
που κατέθεσε χθες στην Ολομέλεια, ενώ ο
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης εμφανίστηκε θετικός.
Στη Λευκωσία αναμένεται να συνέλθει το
Εθνικό Συμβούλιο υπό τον πρόεδρο Αναστασιάδη, όπου θα εκτιμηθούν τα αποτελέσματα της άτυπης πενταμερούς.

Σανίδα σωτηρίας στην Τουρκία
μετά το «ναυάγιο» στην άτυπη
πενταμερή για το Κυπριακό
πρόσφερε ο γενικός γραμματέας
των Ηνωμένων Εθνών
Αντόνιο Γκουτέρες
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Βυζαντινές
ψαλμωδίες
έξω από
κλινική

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε μια
ιδιαίτερα ανθρώπινη κίνηση στο
Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα», το βράδυ
της Μεγάλης Τετάρτης. Πιο συγκεκριμένα, η χορωδία του Δήμου
Αγίας Βαρβάρας έψαλλε βυζαντινές ψαλμωδίες έξω από την κλινική Covid-19, στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου. Οι σκηνές
ήταν ιδιαίτερα συγκινητικές, καθώς στα παράθυρα του νοσοκομείου βγήκαν οι ασθενείς που
όλες αυτές τις Άγιες Ημέρες βρίσκονται μακριά από τους δικούς
τους ανθρώπους και από τις οικογένειές τους και δίνουν τη δική
τους μάχη απέναντι στον κορονοϊό. Τα μέλη της βυζαντινής χορωδίας, κρατώντας στα χέρια
τους κεριά, έψαλαν και έκαναν
τους ασθενείς να μπουν -έστω και
για λίγη ώρα- στο κατανυκτικό
κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια πρωτοβουλία της
αναπληρώτριας διοικήτριας του
νοσοκομείου Φωτεινής Βρύνα
και του δημάρχου Λάμπρου Μίχου, που δημιούργησε ένα κλίμα
αισιοδοξίας, έστω και υπό αυτές
τις δύσκολες συνθήκες.
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Εμβόλια για όλους
τους ενηλίκους
έως τις 30 Ιουνίου

Μ

έχρι τις 30 Ιουνίου θα μπορεί
να εμβολιαστεί όποιος ενήλικος το επιθυμεί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι τεχνικές συζητήσεις για τον εμβολιασμό στο σπίτι,
όπως έκανε γνωστό χθες ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Την ίδια στιγμή, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε για την ηλικιακή ομάδα 18 έως 30 πως η
πλατφόρμα θα ανοίξει μέσα στον Ιούνιο,
ενώ σημείωσε πως όσες γυναίκες επέλεξαν να μην κάνουν το εμβόλιο της AstraΖeneca «θα μπορούν να εμβολιαστούν
με εμβόλια mRNA, όταν ανοίξουν οι εμβολιασμοί του γενικού πληθυσμού».
Πιο συγκεκριμένα, ο Βασίλης Κικίλιας
γνωστοποίησε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα μπορεί να εμβολιαστεί όποιος ενήλικος το επιθυμεί, ενώ έκανε γνωστό ότι μέχρι χθες το πρωί είχαν
κλείσει ήδη ραντεβού για εμβολιασμό
114.873 πολίτες ηλικίας 30-39 ετών και
21.706 πολίτες ηλικίας 40-44 ετών, ενώ
10.252 πολίτες της ηλικιακής ομάδας 3039 έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου τους.
«Από την Τετάρτη του Πάσχα 5 Μαΐου θα
φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε 100.000
εμβολιασμούς την ημέρα», επανέλαβε ο
υπουργός Υγείας, ο οποίος αποκάλυψε
πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που έχει ήδη μεριμνήσει μία φορά για
επίδομα στους υγειονομικούς, θα το ξανακάνει. Όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας,
βρίσκονται σε εξέλιξη οι τεχνικές συζητήσεις για το πρόγραμμα του εμβολιασμού

στο σπίτι ατόμων που δεν μπορούν να μετακινηθούν, με κάποιο πιο «εύκολο» εμβόλιο, όπως, για παράδειγμα, αυτό της Johnson & Johnson. «Σύντομα θα έχουμε καταλήξει και θα ανακοινώσουμε οργανωμένα,
δομημένα και με αιτιολόγηση τον τρόπο με
τον οποίο θα φτάσουμε στους συμπολίτες
μας. Η συγκεκριμένη επιχείρηση θα είναι
οριζόντια για όλη τη χώρα», επεσήμανε.
Στο μεταξύ, για την πορεία των εμβολιασμών αλλά και τις περιπτώσεις των εγκύων
που δεν επέλεξαν το εμβόλιο της AstraZeneca μίλησε ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος
Θεμιστοκλέους στον ANT1. Αναλυτικά, τόνισε πως «όσες γυναίκες επέλεξαν να μην
κάνουν το εμβόλιο της AstraΖeneca θα
μπορούν να εμβολιαστούν με εμβόλια mRNA όταν ανοίξουν οι εμβολιασμοί του γενικού πληθυσμού, δηλαδή το προσεχές διάστημα». Σχετικά με το πότε θα γίνει αυτό, ο
κ. Θεμιστοκλέους ισχυρίστηκε πως «εξαρτάται και από το πώς θα έχουν πάει οι εμβολιασμοί και ο προγραμματισμός από τις
προηγούμενες μέρες, καθώς και οι έγκαιρες παραδόσεις των εμβολίων».

Για την ηλικιακή ομάδα
18-30 ετών η πλατφόρμα θα
ανοίξει μέσα στον Ιούνιο Τι θα γίνει με τις γυναίκες που
απέφυγαν το AstraZeneca

E

ΛΛΑΔΑ

Μείωση
κρουσμάτων
και στο βάθος…
ανοσία

Οι γρήγοροι ρυθμοί με τους οποίους
προχωρά το πρόγραμμα «Ελευθερία»
φαίνεται πως αρχίζουν να δίνουν τις
πρώτες «ανάσες» σε όλη τη χώρα, σε ό,τι
αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων του
κορονοϊού. Την ίδια στιγμή, οι επιστήμονες θεωρούν ότι από τον Ιούνιο και έπειτα τα ημερήσια κρούσματα θα παρουσιάσουν αισθητή μείωση.
Η πτωτική πορεία των νέων κρουσμάτων κορονοϊού φαίνεται και από τα στοιχεία που δίνονται στο φως της δημοσιότητας κάθε μέρα από τον ΕΟΔΥ. Τα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας παρουσιάζουν μείωση κατά 15% στις νέες διαγνώσεις, ενώ ο δείκτης θετικότητας διαμορφώνεται στο 4,5%. Οι νέες εισαγωγές
στα νοσοκομεία είναι κατά μέσο όρο 462
την ημέρα, παρουσιάζοντας ήπια μείωση, αλλά η κάλυψη των ΜΕΘ Covid-19
σε όλη την επικράτεια φτάνει στο 90%.
Στο μεταξύ, κάθετη πτώση των κρουσμάτων και επίτευξη ανοσίας της αγέλης
εκτίμησε ότι θα έχουμε κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού ο καθηγητής Γενετικής
στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης Μανώλης
Δερμιτζάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Ο κ.
Δερμιτζάκης δήλωσε πως «υπάρχει
σταθερή, αργή βέβαια, μείωση», ενώ τόνισε πως «το προσεκτικό άνοιγμα βοήθησε, φαίνεται, αλλά θέλει προσοχή στο
πώς θα εξελιχθεί αυτό το άνοιγμα».
«Φέτος το καλοκαίρι, παρότι ξεκινάμε
με πολύ περισσότερα κρούσματα σε
σχέση με πέρυσι, έχουμε πολύ περισσότερα όπλα. Έχουμε τους εμβολιασμούς,
έχουν επιταχυνθεί και μπορούμε να
φτάσουμε σε ένα επίπεδο 40% με 50%
μέχρι τέλος Ιουνίου - έχουμε ήδη κάποιους με ανοσία λόγω ασθένειας. Την ανοσία της αγέλης για το καλοκαίρι θα την
πετύχουμε και θα έχουμε επιταχυνόμενο μπλοκάρισμα του ιού, το οποίο θα
οδηγήσει τα κρούσματα σε χαμηλά επίπεδα», δήλωσε ο καθηγητής.
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Οι... αναπάντητες «καίνε» τον Φουρθιώτη
φύλακας. «Δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη
σχέση. Κάποιες φορές με έπαιρνε για να τον
συνοδεύσω από το κανάλι προς το σπίτι και
τον ραδιοφωνικό σταθμό». Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί η αναφορά του ότι «για ορισμένες από τις πράξεις που με κατηγορείτε ο
Μ.Φ. μού είχε ζητήσει να του βρω τα άτομα.
Εγώ του τα βρήκα και από εκεί και πέρα δεν
γνωρίζω τίποτα για την εξέλιξη των γεγονότων που συνέβησαν ούτε και ο Γ.Σ. Δεν θα
μπαίναμε σε καμιά άλλη διαδικασία ή πράξη
σε βάρος άλλου δημοσιογράφου. Αυτό θέλω να το τονίσω».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο
48χρονος Γ.Σ., ο οποίος φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς του Τμήματος
Δίωξης Εκβιαστών ότι «με όλες αυτές τις
πράξεις δεν έχουμε καμία σχέση ούτε εγώ
ούτε ο Γ.Π. Υποψιάστηκα ότι ήθελε κι άλλα
πράγματα, αλλά δεν είμαι βέβαιος. Για ό,τι
έχει κάνει ο Μ.Φ. δεν ευθύνομαι εγώ. Λόγω λάθος συνεννοήσεων του Μένιου με τα
άτομα που είχε βρει αυτός έγιναν οι πράξεις που μας κατηγορείτε, για τις οποίες
δεν ευθύνομαι εγώ και ο Γ.Π., ενώ δεν κάναμε καμιά άλλη πράξη σε βάρος άλλου
δημοσιογράφου».

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Γ

ραμμή - γραμμή ετοιμάζει ο Μένιος Φουρθιώτης, σε ένα μοναχικό κελί στη γυναικεία πτέρυγα
των κρατητηρίων της ΓΑΔΑ, την
απολογία του για το Μεγάλο Σάββατο ενώπιον του 30ού τακτικού ανακριτή. Τα στοιχεία σε βάρος του, όπως τουλάχιστον διαφαίνονται στα σχετικά δικόγραφα, είναι κόλαφος, καθώς προκύπτει πλήθος τηλεφωνικών επικοινωνιών με έναν τουλάχιστον
από τους συλληφθέντες ποινικούς.
Όπως προκύπτει από τη σχηματισθείσα
δικογραφία, ο Μένιος Φουρθιώτης (σ.σ.: ο
οποίος αρνείται τις κατηγορίες) τηλεφώνησε πέντε φορές στον 42χρονο ποινικό Γ.Π.
μέσα σε διάστημα μίας ώρα και συγκεκριμένα από τις 00.47 έως τη 01.54. Πρόκειται
για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι
δύο ποινικοί (Γ.Π. και Γ.Σ.) έπεσαν στον τυχαίο έλεγχο της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη Νέα
Ερυθραία και αναγκάστηκαν να ανοίξουν
πυρ εναντίον τους για να μπορέσουν να διαφύγουν. Όταν ο παρουσιαστής του καναλιού
τοπικής εμβέλειας είδε ότι ο 42χρονος ποινικός δεν απαντούσε, φέρεται να του έστειλε το ακόλουθο μήνυμα: «Εάν υπάρχει πρόβλημα, πες μου, να ξέρω να βοηθήσω».
Ακόμη και τότε, όμως, ο Γ.Π. δεν απάντησε,
καθώς μαζί με τον συνεργό του επιχειρούσαν να διαφύγουν.
Ήταν τέτοια, ωστόσο, η επιμονή του Μένιου Φουρθιώτη για τη «σκηνοθετημένη» επίθεση στο... πολύπαθο φυλάκιο του σπιτιού
του, που επί της ουσίας ανάγκασε τους δύο
ποινικούς (σ.σ.: οι οποίοι φέρεται να εισέπραξαν το ποσό των 40.000 ευρώ για τα δύο

«χτυπήματα»), μέσα σε λιγότερες από 24
ώρες από την παρ’ ολίγον αιματηρή «συνάντηση» με τους αστυνομικούς, να... εμφανιστούν στην οδό Ρόδων στον Διόνυσο και να
πυροβολήσουν προς το παλιό φυλάκιο! Αυτό ίσως και να ήταν το «μοιραίο» λάθος, καθώς σχεδόν άμεσα στα Εγκληματολογικά
Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποιήθηκε ότι
οι κάλυκες ανήκουν στο ίδιο πολεμικό τυφέκιο Καλάσνικοφ. Από εκεί κι έπειτα, το

ανώνυμο τηλεφώνημα που υπέδειξε τρεις
αριθμούς για να παρακολουθήσει ο υπερκοριός της ΕΛ.ΑΣ. έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Αρνούνται κάθε εμπλοκή
Την ίδια ώρα, ο 42χρονος Γ.Π. φέρεται να
έχει καταθέσει κατά την προανακριτική διαδικασία ότι γνώριζε τον Μένιο Φουρθιώτη
από το 2010, καθώς δούλευε στο κανάλι ως

Τα στοιχεία σε βάρος του είναι
κόλαφος, καθώς προκύπτει
πλήθος τηλεφωνικών
επικοινωνιών με έναν
τουλάχιστον από τους
συλληφθέντες ποινικούς!

Βίος και πολιτεία: Η μεγαλομανία, το «παλάτι» και… το κελί
Δύσκολη αποδείχθηκε η Μεγάλη Εβδομάδα για τον Μένιο Φουρθιώτη, τον άνθρωπο που πέρασε από πολλά… πόστα, μέχρι να
βρεθεί στην πολυτελή του έπαυλη στα βόρεια προάστια. Ο πάλαι πότε τηλεπλασιέ
και… σωτήρας του ελληνικού lifestyle, ο μάνατζερ της Τζούλιας Αλεξανδράτου στον
χώρο του ελληνικού πορνό βρέθηκε από τα
ψηλά… στο κελί της ΓΑΔΑ, με βαρύτατες
κατηγορίες εις βάρος του. Είχαν προηγηθεί
σχεδόν δύο μήνες γεμάτοι σκάνδαλα, όπου
εμπλεκόταν το όνομα του παρουσιαστή: Το

ζήτημα με την πολυμελή ομάδα αστυνομικών που τον φρουρούσε αλλά και οι πλαστές
ταυτότητες της ΕΣΗΕΑ, χάρη στις οποίες ο
Φουρθιώτης είχε διαπιστευθεί σε υπουργεία και πολιτικούς φορείς.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν αναρωτηθεί πώς κατάφερε ο Μένιος Φουρθιώτης να
αποκτήσει τόση δύναμη. Η αλήθεια είναι
πως την πορεία του πολλοί θα τη χαρακτήριζαν αξιοζήλευτη: Τα χρόνια της συνεργασίας με την Τζούλια, η μεταμόρφωση της
εμφάνισής του με το χάσιμο των κιλών, η τη-

λεοπτική πορεία που συνδύαζε το trash με
το telemarketing, η πρόσφατη σύσταση του
δικού του κόμματος. Τα στοιχεία, πάντως,
δείχνουν πως τελικά ο ίδιος έβγαλε… τα μάτια του, καθώς πίστεψε ότι είναι παντοδύναμος και πως τίποτα δεν μπορεί να τον αγγίξει. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα βλέπουν το
φως της δημοσιότητας, δεν δίστασε ακόμη
και να βάλει πληρωμένους κακοποιούς να
σκηνοθετήσουν ένοπλη επίθεση στο «παλάτι» του στην Εκάλη. Αυτή, ωστόσο, ήταν και η
τελευταία πράξη του δράματος.
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Συνεργασία υπουργείων Παιδείας - Υγείας για το ζήτημα των αυτοκτονιών
Μνημόνιο συνεργασίας για τη δημιουργία Ομάδας Ταχείας Επέμβασης για άτομα που εκδηλώνουν τάση αυτοκτονίας και πρόσωπα τα οποία έχουν αποπειραθεί να θέσουν τέλος στη ζωή τους, αλλά απέτυχαν, θα υπογράψουν
τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Υγείας. Όπως ανέφερε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, κατά τη συνάντηση που είχε με την υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη,
«με τους αριθμούς των εφηβικών αυτοκτονιών να παρουσιάζουν αύξηση -στη χώρα μας και παγκοσμίως- και τις
αυτοχειρίες στις νεαρές ηλικίες να προβληματίζουν και να
σοκάρουν, πρέπει να αναλάβουμε δράση και να ενώσουμε
τις δυνάμεις μας στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Η

κλιμακούμενη σοβαρότητα της κάθε περίπτωσης, ανάλογα με τα ιδιαίτερα και εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, θα
πρέπει να αξιολογείται και να αντιμετωπίζεται για χάρη
της ζωής του δυνητικού αυτόχειρα αλλά και του οικογενειακού του περιβάλλοντος».
Πιο συγκεκριμένα, με στόχο την αποτροπή τέτοιων φαινομένων, θα συγκροτηθεί Επιτροπή, η οποία θα αποτελέσει την επιστημονική, καταρτισμένη και ικανή ομάδα υποστήριξης των νέων και θα ανήκει στον τομέα ευθύνης της
υφυπουργού Παιδείας και της υφυπουργού Υγείας. Η κυρία Μακρή ευχαρίστησε την υφυπουργό Υγείας, η οποία
ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρότασή της, και χαρακτήρισε

«κρίσιμη» την από κοινού τοποθέτηση των δύο υπουργείων, ώστε να υπάρξει έγκυρη και έγκαιρη παρέμβαση τόσο
στο σχολικό όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον, προς
αποφυγή ανάλογων φαινομένων. Από την πλευρά της, η
υφυπουργός Υγείας σχολίασε πως «εγκαινιάζουμε με την
υφυπουργό Παιδείας τη συνεργασία μας για τη συγκρότηση Επιτροπής, με σκοπό την παρέμβαση σε παιδιά και
εφήβους που εκδηλώνουν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Η συνεργασία των επιστημόνων θα συμβάλει στην
ανάπτυξη δράσεων που θα υποστηρίξουν το παιδί και τον
έφηβο αλλά και το οικογενειακό και το σχολικό του περιβάλλον, με σκοπό την προστασία τους».

Οι ημερομηνίες«κλειδιά» για τις
Πανελλαδικές
Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Σ

την τελική ευθεία μπαίνουν οι
υποψήφιοι, αμέσως μετά τις
γιορτές του Πάσχα, αφού στις 14
Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι Πανελλαδικές για τους μαθητές των γενικών λυκείων και μία μέρα αργότερα, στις
15 του ίδιου μήνα, για αυτούς των επαγγελματικών. Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου,
όπως και των υπόλοιπων βαθμίδων, θα
επιστέψουν στις σχολικές αίθουσες στις
10 Μαΐου, μετά τις διακοπές του Πάσχα,
και θα έχουν στη διάθεσή τους έναν μήνα
για να προετοιμαστούν για τις φετινές
Πανελλαδικές. Λόγω της παρατεταμένης
περιόδου τηλεκπαίδευσης, έχει ήδη ανακοινωθεί μείωση της εξεταστέας ύλης
για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Υπενθυμίζεται ότι,
από φέτος, τίθενται σε εφαρμογή η Ελάχιστη Βάσης Εισαγωγής και το παράλληλο μηχανογραφικό που αφορά στην εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ.
Αμέσως μετά τις γιορτές, το υπουργείο
Παιδείας θα πρέπει να δώσει στη δημοσιότητα τις ΕΒΕ ανά πανεπιστημιακή σχολή και πανεπιστημιακό τμήμα. Τα πανεπιστήμια έχουν ήδη αποστείλει τις προτάσεις τους για τους συντελεστές ΕΒΕ, οι
οποίοι προκύπτουν από τη μέση επίδοση
των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο,

με απόκλιση που μπορεί να κυμαίνεται
από 0,80 έως 1,20. Σημειώνεται ότι, μέχρι
στιγμής, έχουν γίνει γνωστές οι ΕΒΕ των
Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών,
των Πυροσβεστικών Ακαδημιών, του Εμπορικού Ναυτικού και των ΑΣΤΕ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου, η
εφαρμογή της ΕΒΕ θα οδηγήσει σε τουλάχιστον 7.000 κενές θέσεις, κυρίως στα περιφερειακά ΑΕΙ. Ωστόσο, το συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών κάνει λόγο για
διπλάσιο αριθμό υποψηφίων που θα μείνει εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τον επόμενο μήνα θα ανακοινωθούν ο
αριθμός των εισακτέων σε ΑΕΙ και δημόσια ΙΕΚ και η κατάταξη των σχολών ανά
Επιστημονικό Πεδίο. Ειδικότερα, στις 15
Μαΐου οι υποψήφιοι θα μάθουν τον αριθμό των θέσεων στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μέχρι τέλος του
ίδιου μήνα τον αριθμό των εισακτέων συγκεκριμένων ειδικοτήτων στα δημόσια ΙΕΚ,
στα οποία μπορούν να εισαχθούν οι υποψήφιοι μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού.
Φέτος, πάντως, στις Στρατιωτικές Σχολές αναμένεται αύξηση του αριθμού των
εισακτέων, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.
Ωστόσο, δεν αναμένεται πτώση των βάσεων των σχολών αυτών, οι οποίες κυμαί-

νονται ανάμεσα στα 14.000 και 19.000 μόρια, καθώς τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν
μεγάλη ζήτηση ανάμεσα στους υποψηφίους, λόγω της άμεσης επαγγελματικής
αποκατάστασης που προσφέρουν. Στη
διατήρηση των βάσεών τους θα συμβάλει
και η επιλογή του υψηλότερου συντελεστή ΕΒΕ (1,20) σε αρκετές από τις σχολές
αυτές, όπως η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ( Όπλα και Σώματα) και η Σχολή Ικάρων. Συνολικά, πάντως, και στα τέσσερα
Επιστημονικά Πεδία εκτιμάται ότι οι βάσεις θα κινηθούν ανοδικά.

Φέτος, στις Στρατιωτικές Σχολές
αναμένεται αύξηση του αριθμού
των εισακτέων, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Άμυνας
Νίκος Παναγιωτόπουλος

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σύμφωνο συνεργασίας με
το Χαμόγελο του Παιδιού
Σύμφωνο Συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με το Χαμόγελο του Παιδιού συνυπέγραψαν ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος. Τα δύο μέρη δεσμεύονται για συντονισμένες δράσεις και ενέργειες με στόχο την «παιδική προστασία
και την κοινωνική φροντίδα» μέσω ανάπτυξης ισχυρών και αξιόπιστων μηχανισμών
άμεσης παρέμβασης. Ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης δήλωσε ότι «η περιφέρεια μαζί με το Χαμόγελο του Παιδιού και μέσα από αυτήν τη συνεργασία συμβάλλει
στην ενίσχυση της προστασίας των παιδιών, υπηρετώντας τις αρχές του Ανθρωπισμού
και της Αλληλεγγύης». Ο Κώστας Γιαννόπουλος τόνισε: «Το Χαμόγελο του Παιδιού
επενδύει στις συνεργασίες με τους θεσμικούς φορείς προκειμένου να δοθούν άμεσες
και ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα, τα οποία ιδιαίτερα τη δύσκολη αυτήν περίοδο,
αυξάνονται δραματικά και υπονομεύουν τα δικαιώματα και το μέλλον των παιδιών».

ΔHΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Με ήρωες του ’21 τιμάται η επέτειος

!

ΛΑΜIΑ

ΣΟΚ: Με κορονοϊό
καλόγριες

Πίνακες με ηρωικές προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης κοσμούν τα κεντρικά σημεία της πόλης, στο πλαίσιο
του εορτασμού για τα 200 χρόνια από το 1821. Μορφές όπως η
Μαντώ Μαυρογένους, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης ή και ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας συναντώνται στους κεντρικούς δρόμους
του δήμου. Ο δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς παρουσίασε το τελευταίο έργο με το οποίο κλείνει ο κύκλος της
επετειακής εικαστικής παρέμβασης στην κεντρική πλατεία
της Εορδαίας.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Ενεργειακό το πασχαλινό μήνυμα
Η Ορεστιάδα είναι η μοναδική πόλη στην Περιφέρεια ΑΜΘ
που θα αποκτήσει δίκτυο φυσικού αερίου χωρίς να είναι
πρωτεύουσα νομού. Προς τούτο ο δήμος πανηγυρίζει το γεγονός και με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα στολίζει
ειδικό άρμα - ευχητήρια κάρτα και στέλνει το δικό του ελπιδοφόρο μήνυμα από την κεντρική πλατεία της πόλης. Τα
έργα θα ξεκινήσουν σύντομα στην Αλεξανδρούπολη, με
την ελπίδα το δίκτυο να καλύψει και τις ανάγκες των κατοίκων της νεότερης πόλης ίσως και τον επόμενο χρόνο.

Συναγερμός έχει σημάνει στον Δήμο Λαμίας, την Πολιτική Προστασία, την περιφέρεια και την τοπική Εκκλησία. Όλες οι μοναχές σε μοναστήρι παλαιοημερολογιτών
κοντά στον Γοργοπόταμο έχουν νοσήσει με
κορονοϊό. Με αφορμή τη νοσηλεία της
ηγουμένης στο νοσοκομείο της πόλης με
υψηλό πυρετό, έγιναν τα απαραίτητα τεστ
και διαπιστώθηκε ότι όλες οι καλόγριες
έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό. Ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Στασινός δήλωσε ότι το
θέμα είναι «ελεγχόμενο» και όλοι «προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει».
Μια από τις μοναχές είναι ηλικίας 103 ετών,
ενώ τέσσερις έχουν σοβαρά συμπτώματα
πέρα από τον υψηλό πυρετό και αναμένεται
να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Λαμίας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γενική αναβάθμιση
του αστικού εξοπλισμού

Σε διαρκείς παρεμβάσεις για την αποκατάσταση φθορών και την αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης προχωρούν οι τεχνικές
υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το πλαίσιο,
παγκάκια και καθιστικά επιδιορθώνονται, βάφονται ή αντικαθίστανται με στόχο τον ευπρεπισμό του δημόσιου χώρου και την ασφάλεια των χρηστών. Μάλιστα, με σχετική
ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Εφραίμ Κυριζίδης προαναγγέλλει την εντατικοποίηση των εργασιών αυτών, οι οποίες
πραγματοποιούνται με αυτεπιστασία.

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΗΠΕIΡΟΥ

Συντονισμός της Πολιτικής
Προστασίας για τις πυρκαγιές
Με μοναδικό θέμα τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου συνεδρίασε τη Μεγάλη Τρίτη το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου και της Π.Ε. Ιωαννίνων. Στη συνεδρίαση συμμετείχε
και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου περιέγραψε τις μεγάλες ανάγκες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή με
τις οποίες είναι αντιμέτωποι οι δήμοι όσον αφορά στην
πρόληψη και τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πλησιάζει το νερό στην Αίγινα

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
αγνόησε τη συνήθη τακτική
των πολιτικών να μην τα βάζουν με την Εκκλησία, τουλάχιστον της περιοχής τους,
συγκρούστηκε κατά μέτωπο
και τελικά έχασε; Όχι, δεν
έχασε τον δήμο… άλλωστε οι
εκλογές αργούν ακόμη. Έχασε, όμως, στη διαμάχη με την
τοπική ηγεσία της Εκκλησίας, έχασε και σε γόητρο,
ενώ αργότερα θα φανεί αν
μπορεί να χάσει και στην
κάλπη…

Μπαίνει στον χάρτη

Τ

Σε μια προσπάθεια να διευκολύνει κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου
Παπάγου - Χολαργού, ο δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος ανακοίνωσε
την ηλεκτρονική λειτουργία της έκδοσης ενός νέου Συστήματος Γεωχωρικών Πληροφοριών (GIS). Πρόκειται
για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και διάθεσης χαρτών μέσω
Διαδικτύου. Το σύστημα εξυπηρετεί
τις εσωτερικές ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου, αλλά στοχεύει κυρίως
στην εξυπηρέτηση του κοινού (δημότες, μηχανικοί, επαγγελματίες, φορείς) και στην ενίσχυση της ελεύθερης
πρόσβασης σε πληροφορίες και πολεοδομικά δεδομένα. Τόσο η πρόσβαση
όσο και η χρήση του συστήματος είναι
ιδιαίτερα απλές και ο ενδιαφερόμενος
αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες
αναφορικά με το πολεοδομικό καθεστώς, τις υποδομές και τα δίκτυα του
δήμου, τη φωτογραφική τεκμηρίωση
με πανοραμικές φωτογραφίες του οδικού δικτύου, τα σημεία ενδιαφέροντος
του δήμου, το περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές.

ο καινοτόμο έργο της πόντισης του
υποθαλάσσιου αγωγού υδροδότησης
της Αίγινας επέβλεψε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, για το οποίο
από το ξεκίνημα της θητείας του έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον, αρχικά για το «ξεμπλοκάρισμά» του και στη συνέχεια για την υλοποίησή του.
Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο μοναδικό στην Ελλάδα, καθώς συνδέει μέσω
Σαλαμίνας και από κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ μέσω υποθαλάσσιου αγωγού 14,4 χλμ.
σε βάθη μέχρι και 95 μ. με ημερήσια παροχή
νερού 21.500 κ.μ. την Αίγινα. Ο αγωγός λύνει
οριστικά το σημαντικό πρόβλημα της υδροδότησης του νησιού που μέχρι σήμερα τροφοδοτείται με μεταφορά νερού από υδροφόρα πλοία. Ο κ. Πατούλης επισκέφτηκε τη
νήσο Λαγούσα, στη θαλάσσια περιοχή της

οποίας γίνονται η σύνδεση της 4ης και της
5ης σωληνογραμμής 1.872 μ. καθώς και η
πόντιση της πέμπτης σωληνογραμμής του
αγωγού, ο οποίος θα εξασφαλίσει πόσιμο
νερό στην Αίγινα. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο κ. Πατούλης, μέχρι αυτήν
τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η πόντιση των
9,4 χλμ. από τα 14,4 συνολικά, ενώ, σύμφωνα με τους ρυθμούς εξέλιξης, το έργο αναμένεται στα τέλη Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη να έχει ολοκληρωθεί.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ μέσα από το ΠΕΠ Αττική 2104-2020 με το ποσό
των 21,5 εκατ. ευρώ. Ο περιφερειάρχης Αττικής χαρακτήρισε εμβληματικό το έργο της
σύνδεσης της Αίγινας με το δίκτυο ύδρευσης και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι «τέλη
Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη θα έχουμε
νερό στο νησί της Αίγινας».

Τουριστική ανάδειξη της Ελευσίνας
Άμεσα ξεκινά η προσπάθεια για την τουριστική
ανάπτυξη του Δήμου Ελευσίνας ύστερα από πρόταση που κατέθεσε στον ΕΟΤ ο δήμαρχος Αργύρης Οικονόμου και η οποία έγινε αποδεκτή. Έτσι,
το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η σχετική προσπάθεια, με την προβολή σε
Ελλάδα και εξωτερικό, των πλεονεκτημάτων που
διαθέτει η περιοχή, όπως για παράδειγμα οι αρχαιολογικοί χώροι της. Σύντομα θα ξεδιπλωθεί
ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις που πρόκειται να γίνουν και που θα περιλαμβάνει το
πρόγραμμα της τουριστικής ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων και τη συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού.
Μιλώντας γι’ αυτή την προσπάθεια ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «Η δημοτική μας Αρχή είναι αποφασισμένη να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελευσίνας και στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ΕΟΤ».

Διευρύνονται οι
ελεύθεροι χώροι
Έναν νέο κοινόχρηστο χώρο με
περισσότερο φως, πράσινο και
δέντρα διαμόρφωσε και παρέδωσε στους κατοίκους της Παλατιανής ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος. Πρόκειται για χώρο που ανακατασκευάστηκε με ίδιους πόρους
και τεχνικά μέσα, προκειμένου να
συνεισφέρει στην αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της
περιοχής, κατόπιν διαβούλευσης
μαζί τους.
Όπως έκανε σαφές ο δήμαρχος,
«στόχος μας είναι να διευρύνουμε
συνεχώς τον δημόσιο χώρο προς
όφελος των πεζών, των κατοίκων
και των πολιτών και δίνουμε προτεραιότητα σε συνθήκες που θα
αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής
τους. Κάνουμε με ουσιαστικές κινήσεις πράξη τη δέσμευσή μας για
μια πόλη στην οποία αξίζει να ζούμε».

Έρχονται αλλαγές
στην κινητικότητα
Μια σειρά από αλλαγές στον τρόπο
με τον οποίο λειτουργεί η κινητικότητα σε Δημόσιο και Αυτοδιοίκηση προωθεί ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, σύμφωνα
με όσα κατέθεσε στην πρόσφατη
συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στόχος, κατά τον υπουργό, είναι η κατάργηση διατάξεων
που εισάγουν παρεκκλίσεις από το
ισχύον Σύστημα Κινητικότητας και
η θέσπιση ενός Ενιαίου Συστήματος που να αντιμετωπίσει τον κατακερματισμό του θεσμικού πλαισίου, την απουσία κριτηρίων για την
αξιολόγηση των αναγκών σε προσωπικό, την έλλειψη εγγυήσεων
διαφάνειας και αντικειμενικότητας στις διαδικασίες επιλογής για
τις θέσεις που καλύπτονται και την
ύπαρξη πλήθους ειδικών διατάξεων που διαμορφώνουν ένα πλαίσιο
αδιαφάνειας, καθώς και την αντιμετώπιση χρονοβόρων διαδικασιών και αδικαιολόγητης γραφειοκρατικής επιβάρυνσης.
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Τελευταία ευκαιρία
Αφορμή για επίθεση στον δήμαρχο Αμαρουσίου Θόδωρο Αμπατζόγλου βρήκε ο
επικεφαλής της παράταξης της αντιπολίτευσης Λευτέρης Μαγιάκης, λόγω του γεγονότος ότι με άδεια της Πολεοδομίας
Αμαρουσίου άρχισε ήδη να κατασκευάζεται κτίριο γραφείων 7.000 τ.μ. στο οικόπεδο δίπλα από τον σταθμό της Νερατζιώτισσας, και μάλιστα χωρίς να γνωρίζει τίποτα η αντιπολίτευση. Θεωρεί, μάλιστα,
ότι χάνεται ένας από τους τελευταίους
ελεύθερους χώρους της πόλης και, ταυτόχρονα, και η τελευταία ευκαιρία που
υπήρχε να δημιουργηθεί ένας χώρος
στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση του σταθμού και την αποσυμφόρηση των γύρω περιοχών…

Ω
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Κάντε κάτι για τις παιδικές χαρές
Το ζήτημα της υποστήριξης των δήμων για την ασφαλέστερη λειτουργία των παιδικών χαρών στην εποχή της πανδημίας έφεραν στη Βουλή 48 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή τους, ύστερα από πρωτοβουλία του βουλευτή Επικρατείας και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Πάνου Σκουρλέτη. Οι ερωτώντες βουλευτές θεωρούν
ότι «κρίνεται αναγκαίο να ενισχυθούν στελεχικά και σε επίπεδο πόρων και εξοπλισμού όλοι οι δήμοι στη χώρα μας με έμφαση στα μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε μια
καθημερινή δραστηριότητα που αφορά εκατομμύρια οικογένειες και την επίσκεψη
στις παιδικές χαρές να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, σε αντίθεση με ό,τι
συμβαίνει από τις 22/03/2021, μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ για την εκ νέου
λειτουργία αυτών». Για τον λόγο αυτόν ρωτούν τους αρμόδιους υπουργούς αν θα
προσληφθούν οι κατάλληλοι ειδικοί επιστήμονες, ώστε να βρίσκονται στις παιδικές
χαρές που θα κρίνουν οι δήμοι ότι χρειάζονται παρεμβάσεις και αν θα λάβουν οι
δήμοι έκτακτη οικονομική ενίσχυση, για να μπορούν να παρέχουν μάσκες και αντισηπτικά σε παιδιά και γονείς.

Αντιπολίτευση από τον συνεργαζόμενο
Όλο και πιο εύθραυστη μοιάζει η συνεργασία της δημάρχου Πεντέλης Δήμητρας
Κεχαγιά με τον επικεφαλής παράταξης της
αντιπολίτευσης Άγγελο Παλαιοδήμο, καθώς εκείνος, παρότι εξακολουθεί να κατέχει τη θέση του αντιδημάρχου Τεχνικών
Υπηρεσιών βγαίνει και πάλι επιθετικά κατά
της Διοίκησης(!). Η πρώτη μεγάλη σύγκρουση που καταγράφηκε ήταν για το θέμα
του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ενώ τώρα στο «στόχαστρό» του μπήκε
το ανταποδοτικό τέλος 0,50 ευρώ/τ.μ., που

είχε επιβληθεί το 2007 στον πρώην Δήμο
Μελισσίων για έργα και απαλλοτριώσεις,
προκειμένου να εξασφαλίσει χώρους πρασίνου, παιδικές χαρές, χώρους στάθμευσης, αλλά και κοινωφελείς χώρους που θα
στεγάσουν παιδικούς σταθμούς, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Ο «συνεργαζόμενος» ζητά να σταματήσει ο «διαχρονικός εσωτερικός δανεισμός» και καταθέτει πρόταση για την κατάργησή του, δημιουργώντας θέμα στη δημοτική αρχή, που
κατά τα άλλα στηρίζει…

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βόρεια της Αθήνας, παρατάξεις της αντιπολίτευσης απειλούν ότι από εδώ και
μπρος δεν θα συμμετέχουν στα Δημοτικά Συμβούλια, αν σε αυτά δεν παρευρίσκεται και ο δήμαρχος; Φυσικά και
γνωρίζουν ότι ο δήμαρχος είναι μόνο «προσκεκλημένος» στις συνεδριάσεις καθώς δεν είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου… αλλά διαμαρτύρονται γιατί… απορρίπτει τις προσκλήσεις εδώ και πολλούς μήνες!

Πρόλαβε η ΕΥΔΑΠ
Απολογούμενη βρέθηκε η δήμαρχος Αγίου Δημητρίου
Μαρία Ανδρούτσου για ένα έργο που πρόκειται να αλλάξει
τη μορφή της πόλης. Ο λόγος για το έργο της διαμόρφωσης της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου στο νότιο κομμάτι
της, το οποίο, ύστερα από προσπάθειες πολλών ετών, η
δήμαρχος κατάφερε να εξασφαλίσει, αλλά ακόμα δεν έχει
ξεκινήσει… Για την ακρίβεια, στις αρχές του χρόνου είχε
ανακοινωθεί ότι μπαίνει μπροστά το έργο, αλλά το γεγονός
ότι φτάσαμε στο τέλος Απριλίου και εργοτάξιο δεν υπάρχει
δημιούργησε πολλές γρίνιες από την αντιπολίτευση και
τον τοπικό Τύπο. Τελικά, όπως εξηγεί η δήμαρχος, το θέμα
είναι απλό. Λίγο πριν ξεκινήσει το έργο, η ΕΥΔΑΠ αιτήθηκε
στον δήμο την άδεια για την ανακατασκευή του αγωγού
αποχέτευσης στο εν λόγω τμήμα. Αυτονόητο είναι πως δόθηκε η σχετική έγκριση στην ΕΥΔΑΠ να προηγηθούν οι εργασίες αυτές, ώστε να μη γίνουν επεμβάσεις στο νέο έργο… Έτσι απαιτείται λίγη υπομονή ακόμα.

Συνεργασία ανάπτυξης
Είναι από τους πρώτους δήμους στην Αττική που
συμφώνησαν κι έφτασαν σε αποτέλεσμα, δηλαδή
να ιδρύσουν διαδημοτικό Αναπτυξιακό Οργανισμό, εκμεταλλευόμενοι τον πρόσφατο νόμο που
το προβλέπει… Ο λόγος για τους Δήμους Παπάγου-Χολαργού και Φιλοθέης-Ψυχικού, που προχώρησαν σε σύμπραξη του διαδημοτικού Αναπτυξιακού Οργανισμού με στόχο να λειτουργήσουν
από κοινού την Υπηρεσία Δόμησης (Πολεοδομία)
για τις δύο περιοχές και να διευκολύνουν τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών. Όπως επισημαίνουν όμως οι δύο δήμαρχοι Ηλίας Αποστολόπουλος και Δημήτρης Γαλάνης, στοχεύουν και
στην προώθηση κοινών αναπτυξιακών έργων από
ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

Ποιος δήμαρχος
μεγάλου δήμου
της Αττικής
δέχεται σκληρές επιθέσεις
από εργαζομένους και αντιπολίτευση, με την κατηγορία ότι δεν
τηρεί κανένα από τα μέτρα για
την αντιμετώπιση της πανδημίας; Το θέμα δημιουργήθηκε,
αφενός, όταν διαπιστώθηκε η
μεγάλη αύξηση κρουσμάτων
μεταξύ των εργαζομένων και,
αφετέρου, όταν κατάλαβαν ότι
όσοι είχαν έρθει σε επαφή με
κρούσματα «εξαναγκάζονταν»
να… αποφύγουν την καραντίνα.

Πήρε θέση
Με απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ένα γνωστό στέλεχος της Αυτοδιοίκησης αναλαμβάνει καθήκοντα γενικής γραμματέως
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο λόγος για τη Χριστιάνα Καλογήρου που έχει 20ετή
και πλέον εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομολόγος,
έχει διατελέσει βουλευτής της
ΝΔ αλλά και περιφερειάρχης
Βορείου Αιγαίου και Γενική
Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Θυμίζουμε ότι είχε εκλεγεί περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου στην
αυτοδιοικητική θητεία 20142019 ενώ στις εκλογές του
2019 ηττήθηκε από τον Κώστα
Μουτζούρη.

Ανάγκες σε προσωπικό
και χρηματοδότηση
Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεοϊδρυθέντες δήμοι της χώρας έθεσαν στον αναπληρωτή
υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα οι δήμαρχοι των
εν λόγω δήμων. Πρόκειται για τους Δήμους Δυτικής
Λέσβου και Δυτικής Σάμου, Βόρειας και Νότιας Κέρκυρας, Ληξουρίου, Σάμης, Βελβεντού. Κοινό αίτημα
των επτά δημάρχων είναι η ενίσχυση σε προσωπικό,
καθώς μετά τη διάσπαση δημιουργήθηκαν πολλά
προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών των δήμων. Επίσης, η αύξηση της χρηματοδότησης μέσω
του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και η γενικότερη αύξηση πόρων, για να μπορέσουν οι νέοι δήμοι
να ανταποκριθούν στις αυξημένες τους ανάγκες.
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ
Δήμαρχος Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη

Έργα ύψους
100 εκατ. ευρώ
στον δήμο μας

Τ

ον σχεδιασμό του αλλά και τα έργα που θα υλοποιηθούν στον Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη ανέλυσε,
μιλώντας στην «Ρ», ο δήμαρχος
της πόλης και εκ των πιο έμπειρων αυτοδιοικητικών, Γιώργος Ιωακειμίδης. Ο κ. Ιωακειμίδης αναφέρθηκε επίσης στην εξέλιξη
της πανδημίας και στις συνέπειες στους
ΟΤΑ, αλλά και στον νέο εκλογικό νόμο.

Στο μέτωπο του κορονοϊού, ποια είναι η
κατάσταση στον Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι.
Ρέντη; Ποιες πιστεύετε πως θα είναι οι
συνέπειες στους ΟΤΑ;
Είναι γεγονός ότι η πανδημία επηρέασε
αρνητικά τους πάντες και τα πάντα… Έργα
που ήταν σε πλήρη εξέλιξη επιβραδύνθηκαν, για λόγους και αιτίες που συνδέονται
με την κλειστή αγορά αλλά και με το ανθρώπινο δυναμικό που είχε το δικαίωμα,
προφανώς και την ανάγκη, να μείνει σπίτι,
είτε γιατί υπήρχαν μικρά παιδιά και κλειστά
σχολεία είτε γιατί ανήκαν σε ευάλωτες,
από πλευράς υγείας, κατηγορίες.
Στον δήμο μας, για παράδειγμα όπως και
παντού βέβαια, μόλις εμφανιζόταν ένα
κρούσμα Covid, έπρεπε –και πρέπει γιατί
ακόμη δεν τελειώσαμε– ένα ολόκληρο
τμήμα εργαζομένων να μπει σε καραντίνα
14 ημερών, με συνέπεια να κλείνει ολόκληρη υπηρεσία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε
ό,τι αφορά τις συνέπειες της πανδημίας
στους δήμους, ναι, είναι πολλές και σε κάποιες περιπτώσεις δύσκολα διαχειρίσιμες,
κυρίως ως προς τα έσοδα, και όχι μόνο…
Με την πανδημία επιβραδύνθηκε πολύ ο
χρόνος διεκπεραίωσης των ελεγκτικών
διαδικασιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα,
η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Για να εγκρίνει μια πράξη και να κοινοποιηθεί στον δήμο μας χρειάζονται οκτώ και δέκα μήνες!

στον
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com

Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για έναν
δήμο…
Ποια η θέση σας για τον νέο εκλογικό
νόμο;
Η προσωπική μου άποψη συμπίπτει και
με τη θέση της αυτοδιοικητικής παράταξής
μας στο Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.
Συνοπτικά:
1) Η εκλογή δημάρχου από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 43% να γίνεται υπό την
προϋπόθεση ότι ο δεύτερος στη σειρά
κατάταξης ακολουθεί με πέντε τουλάχιστον μονάδες διαφορά. Τυχόν μικρότερη μεταξύ τους διαφορά να παραπέμπει
σε επαναληπτική εκλογή την επόμενη
Κυριακή.
2) Κατά την κρίση μας, το 43% της εκλογής
δημάρχου δεν πρέπει να εκλέγει κατευθείαν το 60% των δημοτικών συμβούλων,
αλλά αυτό να γίνεται κλιμακωτά. Δηλαδή, το 43% να εκλέγει το 53% και στο 50%
να εκλέγονται τα 3/5 των δημοτικών
συμβούλων του Δ.Σ.
Ποια έργα υποδομής έχει ανάγκη ο Δήμος Νίκαιας-Ρέντη; Ποια είναι σε εξέλιξη και ποια έχετε προγραμματίσει;
Κάποια από τα έργα υποδομής ειδικού
βάρους και σημαντικότητας είναι ήδη σε
εξέλιξη και κάποια άλλα προγραμματισμένα.
Τα προγραμματισμένα:
 Η δημιουργία ποδηλατόδρομων από τη
μια άκρη της πόλης μέχρι την άλλη άκρη

της, μήκους 20 χλμ. και προϋπολογισμού 16.000.000 ευρώ. Πρόκειται για
ένα εμβληματικό έργο με ξεχωριστούς
διαδρόμους για ποδηλατιστές, πεζούς,
ΑμεΑ, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα, «Αντώνης Τρίτσης».
 Η αξιοποίηση χώρου 40 στρ. στον Ρέντη,
κοντά στο κλειστό στάδιο «Μελίνα Μερκούρη» (έδρα των ομάδων βόλεϊ του
Ολυμπιακού,) με εκτάσεις πρασίνου, με
γήπεδο ποδοσφαίρου και εγκαταστάσεων στίβου με σύγχρονο ταρτάν, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα
7 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής.
 Τα έργα αποχέτευσης (είναι δημοπρατημένα) σε Νίκαια και Ρέντη, συνολικού
προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.
 Τα έργα ασφαλτόστρωσης σε Νίκαια και
Ρέντη προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί στον ενάμιση χρόνο της τρέχουσας θητείας μας, καθώς και εκείνα που
ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη:
 Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της νέας
πλατείας στην Άνω Νεάπολη Νίκαιας.
Ένας ιδιαίτερα όμορφος χώρος 550 τ.μ.,
που επί δεκαετίες χρησιμοποιούνταν ως
χώρος στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων, έχει ήδη αλλάξει όψη με το εκτεταμένο πράσινο και τον αναβαθμισμένο
φωτισμό.
 Συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης των
«Παιδικών Χαρών» του Δήμου –ένας
σημαντικός αριθμός έχει ήδη αναπλαστεί– καθώς και η αναδιαμόρφωση μεγάλων ανοιχτών χώρων, όπως το «Κηποθέατρο», το «Μάνος Λοΐζος» κ.ά., προ-

ϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ.
 Αναπλάστηκε ο κεντρικός πεζόδρομος

της οδού Παν. Τσαλδάρη.
 Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου στο Μετρό της
Νίκαιας.
 Κατασκευάστηκαν τέσσερα ανοιχτά και
κλειστά γήπεδα: της Νεάπολης (Ιωνικός), του κλειστού γηπέδου Πλάτωνα, το
«Σταύρος Μελισσουργός» και το κλειστό
γυμναστήριο «Μάνος Λοΐζος».
Πώς οραματίζεστε τον Δήμο ΝίκαιαςΡέντη στο τέλος της δημοτικής περιόδου;
Μια σκάλα πιο ψηλά σε σχέση με το ξεκίνημα της τρέχουσας δημοτικής θητείας.
Με ολοκληρωμένα όσο το δυνατόν περισσότερα έργα, που αυτήν τη στιγμή είναι υπό
εξέλιξη και προγραμματισμό, με αξιοποιημένους και εξωραϊσμένους όλους τους
μεγάλους κοινόχρηστους χώρους, με την
υπηρεσία καθαριότητας να διατηρεί ακόμη
περισσότερο την πόλη καθαρή και συμμαζεμένη και με τους συμπολίτες μου να γεμίζουν και πάλι τους δρόμους και τις πλατείες, όπως και πριν την πανδημία.
Το μήνυμά σας προς τους πολίτες για
αυτές τις Άγιες Ημέρες.
Να διατηρήσουν τις ψυχικές αντοχές
τους, τα δύσκολα αρχίζουν να μένουν πίσω
μας. και να κρατήσουν την ελπίδα ζωντανή,
γιατί σύντομα θα χρειαστούν τις δυνάμεις
τους για να ανταποκριθούν δημιουργικά
στις όποιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
της κανονικότητας.
Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα!
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ΡΟΣΩΠΟ

AΝΤΟΝΙ ΦAΟΥΤΣΙ

«Η ανθρωπότητα
απέτυχε, αφού δεν
απέτρεψε τον
εφιάλτη στην Ινδία»
Το αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και
Λοιμωδών Νόσων (NIAID) είναι από τις λίγες υπηρεσίες παναμερικανικής εμβέλειας που δεν έχει
αλλάξει επικεφαλής από το 1984. Τότε τοποθετήθηκε σε αυτήν τη θέση ο Άντονι Φάουτσι (επί προεδρίας Ρόναλντ Ρέιγκαν), ο οποίος παραμένει έως
σήμερα. Μάλιστα, κατέχει ένα σπάνιο ρεκόρ, κα-

School του Μανχάταν και ακολούθως στην Ιατρική
Σχολή του Cornell University Medical College, απ’
όπου πήρε και το διδακτορικό του στην Ανοσολογία. Ακολούθησε η λαμπρή καριέρα του στο Εθνικό
Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νόσων, που
τον καταξίωσε διεθνώς στον ιατρικό κόσμο.
Σήμερα, στα 81 του χρόνια, ο Φάουτσι έχει γίνει
έως και βιβλίο, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία περί τα τέλη Ιουνίου και έχει
τίτλο «Φάουτσι: Πώς ένα παιδί από το Μπρούκλιν
έγινε ο γιατρός της Αμερικής». Πάντως, πριν από
περίπου έναν μήνα ο Ντόναλντ Τραμπ επετέθη για
μία ακόμα φορά στον Άντονι Φάουτσι, όπως και
στην άλλη σύμβουλό του για θέματα Υγείας, Ντέμπορα Μπερξ, κατηγορώντας τους ότι «κάνουν την
αυτοπροβολή τους προσπαθώντας να ξαναγράψουν την ιστορία, ώστε να ξεχαστούν τα λαθεμένα
ένστικτά τους, οι προβληματικές συστάσεις τους,
που ευτυχώς σχεδόν πάντα ανέτρεπα».

Θλιβερό παγκόσμιο ρεκόρ

Γράφει ο
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θώς υπήρξε σύμβουλος όλων ανεξαιρέτως των
Αμερικανών προέδρων μετά τον Ρέιγκαν και έως
τον Μπάιντεν.
Ο Φάουτσι έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο όχι
για κάποιο ιατρικό επίτευγμά του, αλλά για τη δημόσια σύγκρουσή του με τον τότε πρόεδρο των
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήθελε -και αυτόν!να τον ξηλώσει, αφού προηγουμένως (Ιανουάριος
του 2020) τον είχε τοποθετήσει επικεφαλής της ειδικής ομάδας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού
στον Λευκό Οίκο. Ο Φάουτσι, ως σοβαρός επιστήμονας, εισηγείτο αυτά που ο ίδιος εκτιμούσε ότι
έπρεπε να πει στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος,
όμως, ήθελε άλλα.
Γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης από
γονείς φαρμακοποιούς. Φοίτησε στο Regis High

Η χθεσινή δήλωση του Άντονι Φάουτσι ήταν για
μία ακόμα φορά «έξω από τα δόντια». Μιλώντας για
την εξέλιξη της πανδημίας παγκοσμίως, είπε ότι «η
ανθρωπότητα έχει αποτύχει, λαμβάνοντας υπόψη
την εφιαλτική κατάσταση στην Ινδία, αφού δεν κατάφερε να αποτρέψει την τραγική έκρηξη των
κρουσμάτων στη χώρα». Ο Φάουτσι «έδειξε» τις
πλουσιότερες χώρες για το γεγονός ότι υπάρχει
συλλογική αποτυχία στη δίκαιη πρόσβαση στην
υγειονομική περίθαλψη, καθώς η δραματική κατάσταση στην Ινδία απεικονίζει τις παγκόσμιες ανισότητες. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της ινδικής
κυβέρνησης, ότι είχε σε 24 ώρες 360.960 κρούσματα κορονοϊού, καταγράφοντας ένα ακόμα θλιβερό παγκόσμιο ρεκόρ. Όμως, το CNN ανέφερε ότι
τα κρούσματα στην Ινδία μπορεί να φτάνουν συνολικά το μισό δισεκατομμύριο!
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Παιχνίδια Ταγίπ με
S-400 και Ιντσιρλίκ

Α

κάθεκτη συνεχίζει την πορεία τής ολοένα και μεγαλύτερης απομόνωσης από
τη διεθνή κοινότητα η Τουρκία, καθώς
κάθε μέρα καταφέρνει να προκαλέσει
νέες τριβές, καινούργιες απειλές και ατέλειωτους
κύκλους έντασης με όποια χώρα βρει στον δρόμο
της. Έτσι, μόλις μέσα στο τελευταίο 24ωρο η Τουρκία δέχτηκε απειλές από τις ΗΠΑ και η ίδια απείλησε τόσο την Ουάσιγκτον όσο και το Παρίσι.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι
Μπλίνκεν ξεκαθάρισε ότι η χώρα του είναι αποφασισμένη να επιβάλει νέες κυρώσεις στην Τουρκία,
σε περίπτωση που η Άγκυρα αποφασίσει την προμήθεια νέων αντιπυραυλικών συστημάτων S-400
από τη Ρωσία. Η αγορά αυτή θεωρείται απολύτως
εχθρική από τις ΗΠΑ, καθώς, όπως λέει το αμερικανικό Πεντάγωνο, δίνει στη Ρωσία πρόσβαση σε
απόρρητες πληροφορίες του ΝΑΤΟ, αν οι S-400
εγκατασταθούν σε χώρες που έχουν ΝΑΤΟϊκό
εξοπλισμό.
Η Τουρκία, βέβαια, δεν έμεινε με σταυρωμένα τα
χέρια. Απάντησε στις ΗΠΑ με τον τρόπο που ο Ερντογάν ξέρει να «κόβει» γέφυρες συνεννόησης, καθώς αξιωματούχοι του τουρκικού υπουργείου
Άμυνας «υπενθύμισαν» προς όλους, ιδιαίτερα
όμως προς την Ουάσιγκτον, ότι η στρατιωτική βάση
του Ιντσιρλίκ, στην οποία βρίσκονται και πυρηνικά
όπλα του ΝΑΤΟ, είναι μια υποδομή που ανήκει
στην Τουρκία, είναι ιδιοκτησία της. Σε μια ακόμα

Τα προβλήματα δεν τελειώνουν
για τα αεροσκάφη 737 ΜΑΧ της Boeing
Χωρίς τέλος φαίνεται ότι είναι τα προβλήματα
για το γνωστό πλέον για τις αλλεπάλληλες δυσλειτουργίες του αεροσκάφος «Boeing 737». Το νέο
επεισόδιο σε αυτό το σίριαλ λέγεται «προβλήματα
συνδέσεων στα ηλεκτρικά συστήματα, που ίσως
προκαλέσουν δυσλειτουργίες στο πιλοτήριο και
έλλειψη προστασίας του κινητήρα από παγετό»,
σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).
Το συγκεκριμένο πρόβλημα, προσθέτει η FAA,
εντοπίζεται σε 109 αεροσκάφη του ίδιου τύπου
που έχουν παραδοθεί σε αεροπορικές εταιρείες
παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων και 71 αεροσκαφών που παραδόθηκαν στις ΗΠΑ. Είχε
προηγηθεί ένα πρόβλημα στο ηλεκτρικό σύστημα
ορισμένων Boeing 737, το οποίο είχε οδηγήσει
την εταιρεία να συστήσει στις αεροπορικές εται-

ρείες να σταματήσουν τις πτήσεις με το συγκεκριμένο μοντέλο της.
Η Boeing ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει «την εγκύκλιο της FAA για την επίλυση των προβλημάτων
στο ηλεκτρικό σύστημα, που έχουν εντοπιστεί σε
συγκεκριμένα σημεία του πιλοτηρίου συγκεκριμένων αεροσκαφών 737 ΜΑΧ» και θα συνεργαστεί για την επίλυσή τους.
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κίνηση-πρόκληση οι ίδιες πηγές είπαν περίπου ότι
η Άγκυρα «κάνει χάρη στις ΗΠΑ» που τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ασκήσεις στη βάση του Ιντσιρλίκ. Είπαν χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία «επιτρέπει στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών
να συμμετάσχει σε κοινά αμυντικά μέτρα στις εγκαταστάσεις των τουρκικών ένοπλων δυνάμεων
στο Ιντσιρλίκ».
Κι ενώ η Άγκυρα ήταν απασχολημένη με το να
προκαλεί την Ουάσιγκτον, κατάφερε να ξεκλέψει
λίγο χρόνο προκειμένου να επιτεθεί και στη Γαλλία. Το Παρίσι είχε κατηγορήσει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu για διάδοση ψευδών ειδήσεων
και η Τουρκία βρήκε ευκαιρία να κατηγορήσει τη
Γαλλία για «ισλαμοφοβία».
«Διαπιστώνουμε ότι η Γαλλία συνεχίζει την πολιτική διακρίσεων και καταπίεσης εναντίον μουσουλμάνων αλλά και των μέσων ενημέρωσης»,
δήλωσε ο διευθυντής Επικοινωνίας της Τουρκικής
Προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν. «Σταματήστε να πυροδοτείτε την ισλαμοφοβία μέσω κρατικών θεσμών. Σταματήστε την καταπίεση στο πρακτορείο
Anadolu», πρόσθεσε.

Αίγυπτος: Βρήκαν αρχαίους
τάφους εποχής προ Φαραώ
Αυξάνεται ακόμα περισσότερο η αρχαιολογική σημασία της Αιγύπτου
μετά τη νέα ανακάλυψη των αρχαιολόγων στο Δέλτα του Νείλου, όπου
βρήκαν δεκάδες τάφους της περιόδου
πριν από τις δυναστείες Φαραώ, δηλαδή
πριν από περίπου 5.000 χρόνια. Παράλληλα, ανακάλυψαν και άλλα ταφικά μνημεία της περιόδου των Υκσώς (περίπου
1500 π.Χ.), όταν ήλθαν στην περιοχή μετανάστες από τη Δυτική Ασία. Τα ευρήματα εντοπίστηκαν στην επαρχία Ντακάλια, βόρεια του Καΐρου, και δίνουν πολύτιμα στοιχεία για δύο σημαντικές περιόδους της αιγυπτιακής ιστορίας, δηλαδή την περίοδο αμέσως πριν του Φαραώ και την περίοδο κατά την στην περιοχή της Αιγύπτου εγκαθίστανται μεταναστευτικά φύλα. «Είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον νεκροταφείο, επειδή
συνδυάζει ορισμένες από τις πιο πρώιμες περιόδους της αιγυπτιακής
ιστορίας με μια άλλη σημαντική εποχή, την περίοδο των Υκσώς», ανέφερε η Σαλίμα Ικράν, αιγυπτιολόγος σε αμερικανικό πανεπιστήμιο.
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Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

Σούνιο ......................................77%
Παλαιά Φώκαια ........................ 72%
Πόρτο Ράφτη ............................ 81%
Αίγινα ......................................79%
Ωρωπός ....................................92%
Βραυρώνα ................................93%
Αρτέμιδα - Λούτσα ....................72%
Λαύριο ......................................76%
Κινέτα ......................................85%
Βάρκιζα ....................................85%

Τ

ο μπλόκο για τις μετακινήσεις εκτός
νομού οδήγησε τους Αθηναίους να
αναζητούν διεξόδους για να περάσουν
το Πάσχα. Έτσι, πολλοί είναι αυτοί που
στράφηκαν στην αναζήτηση για παραθαλάσσιες
βίλες και μονοκατοικίες εντός Αττικής, η πληρότητα των οποίων σε πολλά μέρη αγγίζει το 100%,
κάτι που έχει οδηγήσει τις τιμές στα καταλύματα
στα ύψη.
Σύμφωνα με τον Θέμη Μπάκα, πρόεδρο του
Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, η πληρότητα και η αύξηση των τιμών ήταν κάτι αναμενόμενο από τη στιγμή που απαγορεύτηκαν οι μετακινήσεις, με τους Αθηναίους να στρέφονται σε
λύσεις εντός νομού.

Μήλον της Έριδος, Ωρωπός,
Σούνιο, Πόρτο Ράφτη,
Βραυρώνα, Κινέτα,
Παλαιά Φώκαια, Λούτσα
και Λαύριο, όπου
η πληρότητα αγγίζει και
το 100% - Στα ύψη οι τιμές

Τι δηλώνει ο Θέμης Μπάκας
Οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης προσφέρουν μια σειρά επιλογών στους καταναλωτές,
που περιλαμβάνουν διευκολύνσεις όπως η δωρεάν
ακύρωση χωρίς προπληρωμή. «Στον Νομό Αττικής
διαμένει περίπου το 50% του πληθυσμού της χώρας
μας, αρκετοί εργάζονται μέσω τηλεργασίας ή/και με
κυκλική εργασία από το πρώτο lockdown, ενώ δεν
είναι λίγοι όσοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα με αίσθημα ευθύνης για τη δημόσια υγεία και την υγεία
των αγαπημένων τους προσώπων τηρούν τα μέτρα
προστασίας για την καταπολέμηση του κορονοϊού
και, πλέον, 12-13 μήνες από την έναρξη του πρώτου
lockdown ή/και 7 μήνες από την έναρξη του δεύτερου lockdown, νιώθουν πιεσμένοι, νιώθουν τη λαχτάρα να φύγουν από τους ίδιους τοίχους που βλέπουν καθημερινά, νιώθουν την ανάγκη έστω αυτές
τις άγιες μέρες να βρεθούν με τα μέλη της οικογένειάς τους κοντά στη φύση, σε κάποιο παραθαλάσσιο προάστιο του Νομού Αττικής, όπου με ασφάλεια
και τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα
αλλάξουν παραστάσεις για 2-3 μέρες», ανέφερε ο κ.
Μπάκας στην «Political».

Σχετικά με τις τιμές των διαμερισμάτων πέρυσι σε σύγκριση με φέτος, ανέφερε ότι «τα παραθαλάσσια προάστια του Νομού Αττικής πλέον για
πολλούς από τους συμπολίτες μας αποτελούν το
μήλον της Έριδος για το τριήμερο του Πάσχα, τη
μόνη λύση τη δεδομένη στιγμή για απόδραση
από την καθημερινότητα. Το 2019 τα προάστια
του Νομού Αττικής επέλεγαν οι συμπολίτες μας
που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν
μπορούσαν να επιλέξουν μακρινότερους προορισμούς και τα επέλεγαν για 2-3 μέρες ή/και για
μόνο μία διανυκτέρευση σε αυτοτελή διαμερίσματα με κόστος που κυμαινόταν από 30 έως 40
ευρώ/διανυκτέρευση. Τη φετινή χρονιά τα παραθαλάσσια προάστια του Νομού Αττικής έχουν την

ΡΗΜΑ

Οι πληρότητες
στα καταλύματα
της Αττικής

amaliakatzou@gmail.com

Οι παραθαλάσσιες περιοχές

Χ

τιμητική τους. Παραθαλάσσιες περιοχές όπως ο
Ωρωπός, το Σούνιο, το Πόρτο Ράφτη, η Βραυρώνα, η Κινέτα, η Παλαιά Φώκαια, η Λούτσα και το
Λαύριο καταγράφουν υψηλές πληρότητες για
αυτοτελή διαμερίσματα ή/και αυτοτελείς κατοικίες (όχι βίλες) που είναι εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και οι ιδιοκτήτες τους έχουν επιλέξει δωρεάν πολιτική ακύρωσης και χωρίς προπληρωμή», επεσήμανε ο πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates.

Καμία ανησυχία για συγχρωτισμό

Πάσχα σε βίλες
και μονοκατοικίες
της Αττικής για
τους Αθηναίους

Αναφορικά με τους φόβους για κορονοπάρτι
εντός των συγκεκριμένων διαμερισμάτων, ο κ.
Μπάκας ήταν καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας ότι «τα άνωθεν διαμερίσματα ή/και αυτοτελείς κατοικίες επιλέγουν κυρίως οικογένειες με
παιδιά που θα μπορούν να απομονωθούν σε ένα
φιλικό περιβάλλον μέσα στη φύση, πλησίον της
θάλασσας και παράλληλα να μπορούν να μαγειρέψουν τα παραδοσιακά εδέσματα. Συγκεκριμένα, σχεδόν το 85% των κρατήσεων αφορά σε οικογένειες, επομένως δεν υπάρχει καμία τέτοια
ανησυχία για πάρτι και συγχρωτισμό, καθώς
εκτός των άλλων σε τέτοιου τύπου καταλύματα
στις συγκεκριμένες περιοχές συνήθως οι ιδιοκτήτες διαμένουν αρκετά κοντά, ελέγχοντας την
κατάσταση για ανεπιθύμητα περιστατικά». Παράλληλα, ο κ. Μπάκας ανέφερε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι πληρότητες έχουν αυξηθεί περισσότερο, αγγίζοντας ακόμη και το 100%, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι από τη δωρεάν πολιτική
ακύρωσης και χωρίς προπληρωμή πλέον, λόγω
ότι βρισκόμαστε λίγες μέρες από το Πάσχα, αρκετοί ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές ακινήτων
βραχυχρόνιας μίσθωσης ζητούν πλέον την πλήρη εξόφληση του κόστους της κράτησης.
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Τι προβλέπει η ΚΥΑ για την τηλεργασία τον Μάιο
Την παράταση της τηλεργασίας και τον Μάιο αλλά και
τους όρους παροχής της περιλαμβάνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν τα υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας, Ανάπτυξης - Eπενδύσεων και Υγείας.
Σύμφωνα με όσα ορίζονται, οι επιχειρήσεις - εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας υποχρεούνται
έως τις 31/05/2021 να εφαρμόζουν το σύστημα τής εξ
αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους
τους -σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να
παρασχεθεί με αυτό το σύστημα- σε ποσοστό 50% επί
του συνολικού αριθμού των εργαζομένων.
Οι εργοδότες οφείλουν να προαναγγείλουν στο Π.Σ.
ΕΡΓΑΝΗ την εξ αποστάσεως εργασία του 50% των εργα-

ζομένων τους για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το
μέτρο αυτό, συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο 4.1. Σε
περίπτωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση - εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγ-

Επιστρεπτέα 7:
«Ζεστό» χρήμα
σε 200.000
επιχειρήσεις

Μ

ε καταιγιστικό ρυθμό
«τρέχει» ο 7ος κύκλος
της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, καθώς μέσα
σε 48 ώρες περίπου 300.000 επιχειρήσεις είχαν υποβάλει δηλώσεις, ενώ μέχρι χθες το βράδυ σχεδόν 200.000 από
αυτές είδαν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους!
Όπως έχει εξαγγείλει το υπουργείο
Οικονομικών, ο 7ος κύκλος της Επιστρεπτέας θα ανέλθει στο 1 δισ. ευρώ,
ωστόσο εκτιμάται ότι από τις 700.000
επιχειρήσεις οι 300.000 θα γίνουν δεκτές. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται
και σχεδόν 70.000 επιχειρήσεις της
εστίασης, ενώ μέχρι χθες το απόγευμα
ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου που είχε λάβει χρήματα ανερχόταν
σε περίπου 60.000. Τα χρήματα της
Επιστρεπτέας 7 αποτελούν τονωτική
ένεση ρευστότητας για τις επιχειρήσεις, αλλά πολύ περισσότερο για τον
κλάδο της εστίασης. Μάλιστα, όπως
δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Κατανα-

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

λωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μέσα
στον Μάιο θα δοθεί το πακέτο στήριξης
για τον κλάδο ύψους 330 εκατ. ευρώ,
προσθέτοντας ότι απομένουν κάποια
τεχνικά ζητήματα για να ανοίξει η πλατφόρμα και να ξεκινήσουν γρήγορα οι
καταβολές.
Σχετικά με την οικονομική ενίσχυση
του 1 δισ. ευρώ της Επιστρεπτέας 7,
πρέπει να σημειωθεί ότι η επόμενη δόση αναμένεται να αποτυπωθεί στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων την προσεχή Τετάρτη. Βασικό
κριτήριο καταβολής της Επιστρεπτέας
είναι η πτώση τζίρου την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου, κάτι που σημαίνει
ότι θα συμπεριληφθούν με βάση τον
μαθηματικό τύπο και όσες επιχειρήσεις
έλαβαν τη σχετική ενίσχυση από την
Επιστρεπτέα 6 κατά τον πρώτο μήνα του

χου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Το ωράριο εργασίας προσαρμόζεται υποχρεωτικά για
τον Μάιο, κατά την έναρξη και τη λήξη του, με τρόπο
ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται
και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Παράλληλα,
με ξεχωριστή ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαΐου
2021 η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ
αποστάσεως εργασίας.

Έως 6 Μαΐου οι δηλώσεις ενίσχυσης
σε τουρισμό - επισιτισμό
Την επόμενη Πέμπτη 6 Μαΐου στις 23.59 λήγει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων έκτακτης ενίσχυσης των εποχικά εργαζομένων στον
τουρισμό και τον επισιτισμό που δεν έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης.
Δικαιούχοι είναι όσοι απασχολήθηκαν το 2019 με πλήρη ή μερική απασχόληση, όσοι έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας 3-5 μηνών το διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 - Φεβρουαρίου 2020 ή η τακτική επιδότηση
ανεργίας επιμηκύνθηκε κατά έναν μήνα το ίδιο διάστημα, όσοι δεν είναι
δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν τακτική
επιδότηση ανεργίας για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2020 - Φεβρουαρίου 2021 και όσοι δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν επίδομα μακροχρόνια ανέργου ή δεν έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021.
έτους. Απαραίτητος όρος για να λάβει
κάποια επιχείρηση την ενίσχυση είναι η
έναρξη δραστηριότητας από 1/1/2018
και η μη λειτουργία υποκαταστήματος
από την 1/10/2019έως τις 31/12/2020
αλλά ούτε και να υπάρχει αύξηση τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019. Η τελευταία προϋπόθεση τέθηκε στην Επιστρεπτέα 6, λειτουργώντας ως «κόφτης», λόγω των περιορισμένων πόρων
που διέθετε ο κρατικός προϋπολογισμός. Ωστόσο, δεν ισχύει για τις επιχει-

ρήσεις, στις οποίες έχουν επιβληθεί
περιοριστικά μέτρα και πλήττονται με
βάση τους ΚΑΔ. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο
τουρισμός, οι μεταφορές, ο πολιτι

Π. Σταμπουλίδης: «Μέσα στον
Μάιο θα δοθούν τα 330 εκατ.
ευρώ στην εστίαση»

P
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Συνέδριο για τη σπατάλη
των τροφίμωνστις 6-8 Μαΐου

Αλλαγή εποχής για την Attica Bank

Ζ

ώντας στην Ελλάδα, μια χώρα όπου η κατά κεφαλή ετήσια σπατάλη τροφίμων βρίσκεται ανάμεσα στις υψηλότερες σε παγκόσμια κλίμακα -περί τα 142 kg, όταν ο μέσος όρος είναι περί τα 74 kg-, η ανάγκη για σωστή διαχείριση
και επαναχρησιμοποίηση των βιοδιασπώμενων, οργανικών
υπολειμμάτων είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία.
Στις 6-8 Μαΐου, το πολυθεματικό συνέδριο «Retaste: Rethink Food Waste», το οποίο διοργανώνεται διαδικτυακά από το
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ανοίγει τον διάλογο για το τεράστιο πρόβλημα της
σπατάλης τροφίμων, προτείνοντας εφικτές λύσεις για τη διαχείρισή του - λύσεις που ξεκινούν ακόμα και από το σπίτι μας.
Το Συνέδριο «Retaste» έχει κεντρικό του στόχο την παρουσίαση των πιο σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων στο θέμα της διαχείρισης των υπολειμμάτων τροφίμων, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς
και τον εμπεριστατωμένο διάλογο για συστήματα μείωσης της
απώλειας και της σπατάλης τροφίμων, αξιοποίησης των οργανικών υπολειμμάτων (π.χ., ως συστατικά ζωοτροφών) και ανα-

κύκλωσης των μη αποφεύξιμων αποβλήτων τροφίμων (λ.χ.,
μέσω κομποστοποίησης ή παραγωγής βιοπλαστικού).

Space Hellas: Αύξηση 16,09% τα καθαρά κέρδη το 2020
Αύξηση κατά 11,7% παρουσίασε ο ενοποιημένος
κύκλος εργασιών της Space Hellas για το 2020 και
ανήλθε στα 80,7 εκατ. ευρώ, έναντι 72,3 εκατ. ευρώ
το 2019. H Space Hellas, συνεχίζοντας σταθερά την
αναπτυξιακή της πορεία, ξεπερνά τα 80 εκατ. ευρώ
και διπλασιάζει τον τζίρο της την οκταετία που πέρασε. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε 16,4 εκατ. ευρώ
το 2020, έναντι 15,9 εκατ. ευρώ το 2019. Το EBITDA
ανήλθε σε 6,8 εκατ. ευρώ το 2020, έναντι 6,3 εκατ.
ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,2
εκατ. ευρώ το 2020, έναντι 2,1 εκατ. ευρώ το 2019,
ενώ τα κέρδη μετά από φόρους παρουσίασαν αύξηση 16,09% και ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ το 2020,
έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το 2019.

ΟΠΑΠ: Απέκτησε τον αποκλειστικό έλεγχο του ομίλου Stoiximan
Την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου του ομίλου Stoiximan
ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ, μετά το «πράσινο φως» από τις Αρχές
Aνταγωνισμού σε Ελλάδα και Κύπρο. Όπως αναφέρει σε σχετική
ανακοίνωση, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της με ημερομηνία 17
Μαρτίου 2021, στην οποία η ΟΠAΠ Α.Ε ανακοινώνει ότι από στις
27/4/2021, σε συνέχεια συμφωνητικού που καταρτίστηκε την ίδια
ημερομηνία αναφορικά με σχετικές τροποποιήσεις στα εταιρικά
έγγραφα των νομικών προσώπων που ελέγχουν ή/και λειτουργούν, άμεσα ή έμμεσα, την επιχειρηματική δραστηριότητα του
Ομίλου Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο (στο εξής «SMGC»), απέκτησε, μέσω της OPAP Investment Limited, αποκλειστικό έλεγχο
επί της SMGC, στην οποία κατέχει μερίδιο 84,49%.

Η δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2020 σηματοδοτεί την πλήρη και
οριστική εξυγίανση του Ισολογισμού της Attica
Bank. Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν σημαντική αύξηση το 2020 κατά 15,6% σε
ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης
του κόστους χρηματοδότησης. Το κόστος χρηματοδότησης παρουσίασε σημαντική μείωση
ύψους 20% σε ετήσια βάση, λόγω της σημαντικής συγκράτησης του κόστους καταθέσεων, το
οποίο απορρόφησε το κόστος το οποίο σχετίζεται με τους τόκους από τα νέα δάνεια που εκταμιεύθηκαν το 2020.

Νέο λογισμικό
από Specisoft και AFM Systems
Σε μεγάλη συνεργασία προχώρησαν οι εταιρείες Specisoft και AFM Systems. Η συνεργασία έγκειται στην παραγωγή και τη διανομή
από τη Specisoft μιας νέας ολοκληρωμένης
έκδοσης του λογισμικού ABC - Κλείσιμο Ισολογισμού της AFM Systems, με όλα τα εργαλεία και την τεχνογνωσία της AFM Systems
στο κλείσιμο του ισολογισμού και της Specisoft στην παραγωγή του λογισμικού. Το νέο
λογισμικό είναι αυτοματοποιημένο πλήρως
ως προς τη λειτουργία του και ολοκληρωμένο
ως προς την παραγωγή των αναφορών του.

Η Excelon ανακοινώνει
το XLON Chain
H Excelon Financial Services ανακοινώνει το
XLON Chain, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της πλατφόρμας ψηφιακών πληρωμών
της και της προώθησης της τεχνολογίας
blockchain στο οικοσύστημα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το XLON Chain βασίζεται στο
Ethereum Blockchain, με ορισμένες σημαντικές προσθήκες που βελτιώνουν σημαντικά την
κλιμάκωση, την ταχύτητα, το κόστος, τη φιλικότητα στο περιβάλλον και τη διακυβέρνηση. Ο
Γιώργος Κορωνιάς, πρόεδρος της Excelon Financial Services, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε το XLON Chain, το
οποίο επεκτείνει το οικοσύστημα της Excelon
με το XLON Coin ως βασικό του νόμισμα, ενώ
ταυτόχρονα προωθεί τη χρήση της τεχνολογίας
Blockchain στην αποκεντρωμένη -συμβατή με
τους κανονισμούς- εποχή πληρωμών».
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Τέρνα Ενεργειακή:
Αύξηση καθαρών κερδών
κατά 39,3% το 2020

Εταιρεία τηλεπικοινωνιών
από τη μητρική της Forthnet

Πτώση τζίρου
για την ΑΝΕΚ το 2020

Α

ύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας σημείωσε ο Όμιλος της Τέρνα Ενεργειακή κατά το
έτος 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή
χρονική περίοδο. Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν
σε 328,1 εκατ. ευρώ, έναντι 299,1 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένες κατά 9,7%. Ο κύκλος εργασιών της κατασκευαστικής δραστηριότητας της Τέρνα Ενεργειακή ανήλθε σε
26,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 44,3% σε
σχέση με το έτος 2019. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 194,7 εκατ. ευρώ,
έναντι 182 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένη κατά 7%.Τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 71,8 εκατ. ευρώ, έναντι 51,6 εκατ. ευρώ το
2019, αυξημένα κατά 39,3%.

Σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών και
των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), εμφάνισε η ΑΝΕΚ το 2020, ενώ παρουσίασε
ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έναντι κερδών στην προηγούμενη χρήση. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε
κατά 49,4 εκατ. ευρώ, στα 124,5 εκατ. ευρώ,
έναντι 173,9 εκατ. ευρώ τη χρήση 2019. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε σε
110,0 εκατ., έναντι 157,0 εκατ. ευρώ. Μείωση κατά 25,5 εκατ. ευρώ εμφάνισαν τα ενοποιημένα
μικτά κέρδη, τα οποία για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε 14,8 εκατ., έναντι 40,3 εκατ. ευρώ το 2019.
Η μείωση του κόστους πωληθέντων κατά 23,9
εκατ., το οποίο διαμορφώθηκε σε 109,7 εκατ. ευρώ, έναντι 133,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη
χρήση, απορρόφησε σχεδόν το ήμισυ της μείωσης του κύκλου εργασιών. Αντίστοιχα, για την
εταιρεία τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 10,1
εκατ. ευρώ, έναντι 34,1 εκατ., με το κόστος πωληθέντων να διαμορφώνεται σε 99,9 εκατ. ευρώ,
από 122,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Ενισχύει τον στόλο ηλεκτρικών
οχημάτων η Autohellas
Μασούτης:
Στο top 10 των Best Workplaces
H Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. κατέκτησε για 10η συνεχή χρονιά ένα ακόμα βραβείο και διακρίθηκε
ανάμεσα στα 10 πρώτες εταιρείες με το καλύτερο
εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, σύμφωνα με
τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας Best Workplaces του Great Place to Work® Institute Hellas.
Πρόκειται για μία από τις πιο αξιόπιστες έρευνες
αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος παγκοσμίως.

Σε σημαντική επένδυση, με στόχο την ανανέωση του στόλου των βραχυχρόνιων μισθώσεων,
προχώρησε η Autohellas Hertz, ενισχύοντας τη
δυναμικότητά της με διαφορετικά ηλεκτροκίνητα μοντέλα για όλες τις ανάγκες, από το ευέλικτο Fiat 500 BEV έως το κορυφαίο TESLA
Model 3. Η επένδυση ύψους 3 εκατ. ευρώ, που
ολοκληρώθηκε παρά τις ιδιόμορφες συνθήκες
τις οποίες έχει προκαλέσει η πανδημία, καθιστά την Autohellas Hertz την πρώτη ελληνική
εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων που προχωρά
σε μια τέτοια κίνηση από το 2019. Στόχος της
εταιρείας είναι να ξεπεράσει τα 200 οχήματα σε
ορίζοντα έτους.

Η United Group, μητρική της Forthnet και πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε
σήμερα τη δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής
μονάδας, με στόχο τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τηλεπικοινωνιών χονδρικής σε ολόκληρο τον
Όμιλο, με σκοπό να καταστεί ηγέτης της αγοράς για
υπηρεσίες χονδρικής στην περιοχή. Η νέα εταιρεία,
με την επωνυμία UGI Wholesale, εδρεύει στην Ελλάδα και πρόκειται να ενοποιήσει το σύνολο των
δραστηριοτήτων χονδρικής σε μία μονάδα, καλύπτοντας υπηρεσίες δεδομένων, υπηρεσίες περιαγωγής και κινητής τηλεφωνίας καθώς και υπηρεσίες φωνής.

Lavipharm: Αύξηση
28,3% στα EBITDA το 2020
Ενίσχυση παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη του
ομίλου Lavipharm κατά το 2020, σημειώνοντας
αύξηση πωλήσεων, βελτίωση αποτελεσμάτων περιόδου και καθαρής θέσης. Πιο συγκεκριμένα, ο
ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Lavipharm
παρουσίασε αύξηση 12,1%, προερχόμενη κυρίως
από άνοδο των πωλήσεων εντός Ελλάδος, και διαμορφώθηκε στα 37,6 εκατ. ευρώ, από 33,6 εκατ.
ευρώ το 2019, επιβαρυμένος με rebates και clawbacks ύψους 4 εκατ. ευρώ το 2020, από 3,6 εκατ.
ευρώ το 2019. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε
16,2 εκατ. ευρώ, από 15,9 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ
τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 6,8 εκατ. ευρώ,
από 5,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή χρήση, αυξημένα κατά 28,3%.

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: Ζητεί συμμετοχή
στις αποφάσεις για τις ΒΙΠΕ
Συμμετοχή των θεσμικών εκπροσώπων των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες σε βιομηχανικά πάρκα στις κεντρικές αποφάσεις και τις νομοθετικές εξελίξεις οι οποίες τους αφορούν ζητά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών
Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ), με επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Σύνδεσμος αναφέρεται στον αποκλεισμό του από τη σύνθεση της
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τα Επιχειρηματικά
Πάρκα, σημειώνοντας ότι «ενώ οι εγκατεστημένες
επιχειρήσεις είναι ιδιοκτήτες γης, σε πολλές περιπτώσεις κατέχουν συλλογικά την πλειοψηφία της
γης, οι θεσμικές και αδρανειακές συνθήκες που
επικρατούν εδώ και δεκαετίες δεσμεύουν κανονιστικά την καθημερινότητά μας».
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Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Ένα Honda Jazz e:ΗΕV με 109 ίππους
POLITICAL AUTO

Τ

ο νέο Honda Jazz άλλαξε ριζικά, καθώς εγκαινιάζει μια εποχή εξηλεκτρισμού και πλέον
διατίθεται αποκλειστικά ως υβριδικό. Παράλληλα, η 4η γενιά του ιαπωνικού μοντέλου διατηρεί αλλά και ενισχύει τον MPV χαρακτήρα του, εισάγοντας, όμως, υψηλή δόση τεχνολογίας σε ολόκληρο το
αυτοκίνητο!
Το νέο Honda Jazz απέκτησε τον λογότυπο e:HEV,
όπως ονομάζεται πλέον, ξεκινά από τις 21.700 ευρώ και
διαθέτει υπερπλήρη εξοπλισμό, γεγονός που δικαιολογεί και την αξία του, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τονίσουμε το εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης (κατανάλωση καυσίμου, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας) αλλά και
την αξιοπιστία που αυξάνουν κατά πολύ τη μεταπωλητική αξία του ιαπωνικού μοντέλου.

Πιο κομψό από ποτέ
Η σχεδίαση του νέου Honda Jazz από πολλούς θεωρούνταν συντηρητική, καθώς οι Ιάπωνες ήθελαν να διατηρήσουν τα MPV χαρακτηριστικά του μοντέλου. Στην
4η γενιά φαίνεται ότι οι σχεδιαστές της Honda κατάφεραν να εξελίξουν με μοναδικό τρόπο το νέο Jazz, υιοθετώντας ένα καμπυλόγραμμο design με νέα φωτιστικά
σώματα και νέους προφυλακτήρες αλλά και λεπτές εμπρόσθιες κολόνες, δημιουργώντας ένα σαφώς πιο κομψό μοντέλο από τον προκάτοχό του.

Άνεση και εντυπωσιακή τεχνολογία
Η καμπίνα επιβατών του νέου Honda Jazz σίγουρα θα
εντυπωσιάσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές, καθώς αρχικά οι διαθέσιμοι χώροι θυμίζουν

μοντέλα από πολύ μεγαλύτερη κατηγορία, η φωτεινότητα στο εσωτερικό είναι κυριολεκτικά μοναδική, ενώ
οι ψηφιακές οθόνες παραπέμπουν σε εκτεταμένη χρήση υψηλής τεχνολογίας. Αρχικά έχουμε την εύχρηστη
και ευκρινή εννιάρα οθόνη αφής, που έχει τοποθετηθεί
στο κέντρο του ταμπλό, μέσω της οποίας ο οδηγός έχει
τον έλεγχο των περισσότερων λειτουργιών και της κορυφαίας συνδεσιμότητας.
Ο κλασικός πίνακας οργάνων έχει αντικατασταθεί
από μια 7 ιντσών TFT οθόνη, που παρέχει όλες τις πληροφορίες, καθώς και τη ροή ισχύος, την ανάκτηση
ενέργειας και όλα τα σχετικά.
Επίσης, στο νέο μοντέλο διατηρήθηκε η κορυφαία
πρακτικότητα, ενώ ο χώρος αποσκευών από τα 304 λίτρα μπορεί να φτάσει τα 1.205 λίτρα!
Κάτω από το καπό του νέου Jazz e:ΗΕV υπήρχε ο
κλασικός βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 97 ίππους και 131 Nm ροπής, και δύο ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι αυξάνουν την ιπποδύναμη στους 109
ίππους και 253 Nm ροπής. Η κίνηση μεταφέρεται στους
εμπρός τροχούς μέσω του κιβωτίου μιας σχέσης e-CVT,
ενώ υπάρχουν τρία προγράμματα λειτουργίας: EV Drive, Hybrid Drive και Engine Drive.
Ο θόρυβος που παράγει ο βενζινοκινητήρας υπό
πίεση είναι αισθητός, αλλά όχι ενοχλητικός, ενώ ιδιαίτερη μνείας χρήζει η λειτουργία του ηλεκτρικού
συστήματος, που καταφέρνει να κινεί το Jazz, χωρίς
κόστος ακόμη και σε ανοικτό δρόμο, όταν το πάτημα
του γκαζιού είναι μικρό. Αποτέλεσμα των παραπάνω
είναι η μέση κατανάλωση να κυμαίνεται στα 5,4 λίτρα
για κάθε 100 χλμ., ενώ αν το πιέσει ο οδηγός, τότε αυ-

ξάνεται στα 6,9 λίτρα για κάθε 100 χλμ. Επίσης, εντυπωσιακή είναι και η πολύ μεγάλη αυτονομία, η οποία
κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας ανήλθε σε πάνω
από 770 χιλιόμετρα!

Εν αρχή ην η οικονομία
Το Jazz e:ΗΕV αποτελεί ένα μοντέλο που στόχο έχει
τη διατήρηση του κόστους χρήσης σε πολύ χαμηλά επίπεδα και παράλληλα να διατηρεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά των MPV αυτοκινήτων.
Στο εθνικό οδικό δίκτυο το Jazz e:ΗΕV παραμένει
ευθύβολο, ασφαλές και οικονομικό, όταν ο οδηγός κινείται στα όρια του ΚΟΚ, ωστόσο αν το πιέσει στα όρια,
τότε παράγεται θόρυβος που προέρχεται από τον κινητήρα και το κιβώτιο μιας σχέσης…
Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές το
ιαπωνικό μοντέλο απέδειξε ότι προσδίδει υψηλά περιθώρια πρόσφυσης και η ανάρτηση διαθέτει τη σωστή
ρύθμιση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τον χαρακτήρα
του αυτοκινήτου, που δεν είναι σπορ αλλά οικογενειακός…
Μέσα στην πόλη ο οδηγός του Jazz e:ΗΕV αισθάνεται
κυριολεκτικά «άρχοντας», καθώς η κορυφαία ορατότητά του δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας, ενώ η ευελιξία του
αυτοκινήτου αποδείχτηκε ότι δεν επιδέχεται κριτικής.
Μοναδική παραφωνία αποτελεί η έλλειψη κάμερας
οπισθοπορίας, αλλά υπάρχουν οι κλασικοί αισθητήρες
παρκαρίσματος.
Όσον αφορά στην κατανάλωση καυσίμου, είναι ανάλογη με τις διαθέσεις του οδηγού, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά τα 5 λίτρα μέσα στην πόλη!

Χωρίς «γρηγορόσημο» 130.000 online προσωρινά διπλώματα!
Τέλος στην ταλαιπωρία αλλά και στο
«γρηγορόσημο» έχουν βάλει οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι πολίτες από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών, οι οποίες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τις περιφέρειες
σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών.
Μάλιστα, η πρώτη εφαρμογή των online
υπηρεσιών στις κατά τόπους Διευθύνσεις
Μεταφορών αφορούσε στην Προσωρινή

Άδεια Οδήγησης, με την οποία οι επιτυχόντες των εξετάσεων με λίγα κλικ μπορούσαν
να οδηγήσουν νόμιμα τα οχήματά τους έπειτα από λίγες ώρες και, βέβαια, χωρίς να
χρειάζεται να καταβάλουν σε κανέναν το λεγόμενο «γρηγορόσημο» ώστε να παραλάβουν πιο γρήγορα την άδεια οδήγησής τους.
Σύμφωνα, μάλιστα, με όσα ανέφερε ο γενικός διευθυντής της Διεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής Ηλίας Δόλγηρας, στο πλαίσιο της αναλυτικής παρουσία-

σης της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας αντικατάστασης αδειών οδήγησης, στον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, έχουν
ήδη εκδοθεί πάνω από 130.000 προσωρινές
άδειες οδήγησης σε όλη την επικράτεια, εκ
των οποίων οι 60.000 έχουν εκδοθεί από τις
Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας
Αττικής.
Παράλληλα, ο κ. Δόλγηρας ανακοίνωσε
ότι το αργότερο σε τρεις μήνες οι αντικαταστάσεις αδειών οδήγησης θα μπορούν να

πραγματοποιηθούν μόνο ηλεκτρονικά και
πως τα αποτελέσματα από τη λειτουργία της
online πλατφόρμας έπειτα από ένα μήνα
λειτουργίας είναι ιδιαίτερα θετικά, καθώς
έχουν ήδη εγκριθεί πάνω από 2.600 online
αιτήσεις αντικατάστασης αδειών οδήγησης,
722 αιτήσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί
εξαιτίας κάποιας έλλειψης (παράβολο ή
φωτογραφία) και 459 έχουν απορριφθεί,
καθώς κατά τη διασταύρωση των στοιχείων
εντοπίστηκαν λάθη.
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Euro 2020

Αλλαγή πορείας στον ΑΝΤ1

Χάος στα περιφερειακά

Το Euro 2020 έρχεται στον ΑΝΤ1 και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού
ποδοσφαίρου έχει αρχίσει. Ο ΑΝΤ1 είναι το πρώτο
ιδιωτικό κανάλι που θα μεταδώσει τους αγώνες
της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, η πρώτη «σέντρα» δόθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ
ακολουθούν άλλες δώδεκα εκπομπές που θα μας
βάλουν στο κλίμα της μεγάλης γιορτής.

Στροφή από τον ΑΝΤ1, αφού εν όψει της νέας σεζόν διατηρεί
μόνο δύο σειρές μυθοπλασίας και αναμένεται να ρίξει το βάρος
του σε ριάλιτι και ψυχαγωγικά προγράμματα. Ο τρίτος κύκλος
της σειράς «Άγριες Μέλισσες» και ο δεύτερος του « Ήλιου» θα
συνεχίσουν και την επόμενη σεζόν να προσελκύουν τους τηλεθεατές, χωρίς όμως να υπάρχει πρόβλεψη για άλλο ελληνικό
πρόγραμμα.

Μια ανοιχτή υπόθεση ελέγχου τηλεοπτικού
σταθμού από το 2003 μέχρι και σήμερα καταδεικνύει το χάος που διέπει τη λειτουργία των περιφερειακών καναλιών με ανοχή και του ΕΣΡ.
Πρόκειται για τον τηλεοπτικό σταθμό RISE TV, με
εμβέλεια σε όλη την Αττική, πρώην κανάλι MTV
Greece, πρώην Smart TV, πρώην TV Πειραιάς.
Την περίοδο του TV Πειραιάς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επέβαλε το 2003 την ποινή
της οριστικής διακοπής του σταθμού. Το κανάλι,
ωστόσο, δεν έκλεισε, αντιθέτως άλλαξε πρόγραμμα και φυσιογνωμία.

Καμένα πρόσωπα στον Alpha
Αναδιοργάνωση σε Alpha. Η σεζόν που ολοκληρώνεται δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα
και επιχειρούνται ριζικές αλλαγές. Εκτός του βασικού παρουσιαστή, τα εβδομαδιαία πρόσωπα των
ενημερωτικών εκπομπών θεωρούνται καμένα.

Νέα υπηρεσία

Αποχωρήσεις στην ΕΡΤ
Το μικρό σπίτι
στο λιβάδι
Μια από τις πιο αγαπημένες κλασικές σειρές, που
έγινε γνωστή μέσα από τη δημόσια τηλεόραση πριν
από 46 ολόκληρα χρόνια, επέστρεψε στις τηλεοπτικές οθόνες. Το «Little House on the Prairie», όπως
είναι διεθνώς γνωστό, για πρώτη φορά θα προβληθεί σε ποιότητα HD, αλλά οι τεχνικοί της ΕΡΤ επεξεργάστηκαν τις νέες κόπιες ώστε να μη μεταδοθούν με υπότιτλους, αλλά με το αυθεντικό ντουμπλάζ και τις φωνές που
έχουμε αγαπήσει.

Έρχονται οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις από την ΕΡΤ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση της ΕΡΤ έκανε δεκτή την εισήγηση για την αυτοδίκαιη αποχώρηση των εργαζομένων που
έχουν θεμελιώσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης και συνεχίζουν να εργάζονται στην ΕΡΤ. Πρόκειται για τους εργαζομένους που έχουν καλύψει το 62ο έτος ηλικίας τους και έχουν
τουλάχιστον 12.000 μέρες ασφάλισης (40 έτη) ή το 67ο έτος
ηλικίας και τουλάχιστον 4.500 μέρες ασφάλισης (15 έτη) και
συνεχίζουν να εργάζονται στην ΕΡΤ. Η εταιρεία θα μπορεί αυτοδίκαια να λύνει τη σύμβαση καλώντας τους να αποχωρήσουν, αλλά θα κρατάει το δικαίωμα επιλογής για το ποιοι θα
παραμείνουν και ποιοι θα αποχωρήσουν.

Νέα υπηρεσία ελέγχου περιεχομένου για την
αντιμετώπιση παραπλανητικών - ψευδών ειδήσεων στο Διαδίκτυο. Για την ανάπτυξη του
νέου εργαλείου παρακολούθησης στο Διαδίκτυο (social media) έχουν συμπράξει το Athens Technology Center (ATC) και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ), που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου
Ανάπτυξης..

Αναβολές εκλογών
Η πρώτη -επίσημα- αναβολή εκλογών για την
ανάδειξη νέου Δ.Σ. στο σωματείο αποφασίστηκε
από την ΕΤΙΤΑ. Ακολούθησε και η ΕΣΗΕΑ.

Νόμιμα όλα
Νόμιμη η μετάδοση ενημερωτικών εκπομπών
από τηλεοπτικό σταθμό που είχε δηλώσει το
2007 ότι ανήκει στην κατηγορία των μη ενημερωτικών. Την απόφαση αυτή έλαβε κατά πλειοψηφία το ΕΣΡ για την περίπτωση του Action 24,
που μετατράπηκε με την αλλαγή ιδιοκτησίας του
σε ενημερωτικό σταθμό.

Παράταση
Την παράταση της θητείας του Αιμίλιου Περδικάρη στη θέση του προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου - γενικού διευθυντή του ΑΠΕ αποφάσισαν ο
υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θεόδωρος
Λιβάνιος και ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας.

Μεγαλώνει η τηλεοπτική μάχη
Η μικρή αύξηση στην τηλεθέαση του ΑΝΤ1 και του Mega αλλάζει τις
ισορροπίες στο τηλεοπτικό σκηνικό. Ο ΣΚΑΪ παρέμεινε στην πρώτη θέση με 15,8%, ενώ ο ΑΝΤ1 με 14,9% αύξησε τη διαφορά του από το Star, το
οποίο βρέθηκε και πάλι στην τρίτη θέση με 13,1%. Ο Alpha παρέμεινε
στο 9,9%, το Open είχε 7,7%, το Mega αύξησε το ποσοστό του στο 7,1%,
ενώ το Μακεδονία ΤV είναι σταθερό στο 1,5%. Συνολικά, τα ιδιωτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας συγκέντρωσαν 69,9%, ενώ τα περιφερειακά - συνδρομητικά 20,8%. Η ΕΡΤ1 είχε 5,9%.

Δεν βγήκε κάτι
Χωρίς αποτέλεσμα η εσωτερική έρευνα
στην ΕΡΤ για την ανάρτηση του χαρτιού με
τις οδηγίες κάλυψης της επίσκεψης του
πρωθυπουργού στην Ικαρία και την υπόθεση Λιγνάδη. Ο αρμόδιος υπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος απάντησε στη Βουλή στη
σχετική ερώτηση των βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ζήτημα παραμένει χωρίς
απάντηση από την ΕΡΤ.
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Μακρύς ο δρόμος για
μια «πράσινη ναυτιλία»

του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

Π

όσο επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ελληνόκτητης
ναυτιλίας η ενεργειακή μετάβαση, ποιες θα είναι οι συνέπειες της ψηφιακής τεχνολογίας στα
πληρώματα των πλοίων και σε πολλά
ακόμα ερωτήματα απαντά ο Παναγιώτης
Μήτρου, Global Gas Segment Manager
του Lloyd’s Register Marine & Offshore
Athens Greece, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά ότι «η ραχοκοκαλιά της ναυτιλίας
στηρίζεται και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις μικρομεσαίες ναυτιλιακές εταιρείες».
Εκτιμάτε ότι είναι υπερβολικές χρονικά οι απαιτήσεις για τη στροφή της
ναυτιλίας σε μια οικονομική δραστηριότητα φιλική προς το περιβάλλον,
χωρίς εκπομπές άνθρακα; Ποια είναι
η συμβολή της, σε ποσοστά, παγκοσμίως στο φαινόμενο του θερμοκηπίου;
Η ενεργειακή μετάβαση σε μια εποχή
μηδενικού άνθρακα αποτελεί πρόκληση
για όλους τους τομείς της οικονομικής

δραστηριότητας. Η ναυτιλία δεν πρέπει
και δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί, αν λάβουμε υπόψη πως διακινεί το 90% του
παγκόσμιου εμπορίου. Σύμφωνα με την
τέταρτη Μελέτη του Διεθνούς Οργανισμού για τη Ναυτιλία (ΙΜΟ) για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG), οι
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2
που προέρχονται από τα πλοία εκτιμήθηκαν σε 1.056 εκατομμύρια τόνους το
2018, αντιπροσωπεύοντας περίπου το
2,89% των συνολικών παγκόσμιων ανθρωπογενών εκπομπών CO2 τη συγκεκριμένη χρονιά.
Ήδη από το 2018, ο ΙΜΟ έχει θέσει ως
στόχο τη μείωση εκπομπών CO2 από τα
πλοία κατά 50% μέχρι το 2050, για την επίτευξη του οποίου απαιτούνται επενδύσεις πάνω από τρία δισεκατομμύρια δολάρια συνολικά τα επόμενα 30 χρόνια, για
τη στροφή σε πλοία χαμηλών ρύπων. Παράλληλα, με μεγάλο μερίδιο της αγοράς
να απαρτίζεται από «spot trading» (αγορές τοις μετρητοίς), πολλοί πλοιοκτήτες
θα δυσκολευτούν να χρηματοδοτήσουν
τις απαιτούμενες επενδύσεις. Συνεπώς,
μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η αποφυγή θέσπισης ενός πιο απαιτητικού πλαισίου για τον κλάδο των ναυτιλιακών μεταφορών, που θα δημιουργούσε διακρίσεις στην πορεία προς τη νέα
τάξη πραγμάτων και θα απειλούσε τη

βιωσιμότητά του.
Για την επίτευξη ενός πιο βιώσιμου
πλαισίου «πράσινης μετάβασης», απαιτείται η συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων μερών. Θετικό παράδειγμα αποτελεί
η πρόθεση σημαντικών ναυλωτών, για
μακροχρόνιες συνεργασίες με πλοιοκτήτες που είναι πρόθυμοι να κατασκευάσουν δεξαμενόπλοια και φορτηγά με
καύσιμο LN. Η πρακτική αυτή θα πρέπει
σύντομα να επεκταθεί σε ακόμα πιο πράσινα καύσιμα με σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα.
Ποια θεωρείτε ως «φαβορί» καύσιμα
για μια πράσινη ναυτιλία;
Το LNG, με εμφανή παρουσία την τρέχουσα δεκαετία, έχει χαρακτηριστεί ως
καύσιμο μετάβασης, γιατί ο βαθμός

Παναγιώτης Μήτρου

ετοιμότητας και διαθεσιμότητάς του
υπερέχει έναντι των υπόλοιπων εναλλακτικών καυσίμων. Βεβαίως δεν αποτελεί πανάκεια, διότι παραμένει ένας
υδρογονάνθρακας που μειώνει τους
ρύπους αερίων του θερμοκηπίου μόνο
μερικώς, και άρα απαιτούνται περαιτέρω τεχνολογικές εφαρμογές για τη μείωση του CO2, (χρήση συστημάτων δέσμευσης άνθρακα ή ανάμειξη βιοαερίου και φυσικού αερίου). Επίσης η αμμωνία, λόγω του περιβαλλοντικού της
αποτυπώματος, που μπορεί να είναι και
μηδενικό. Μάλιστα, ανακοινώθηκε ότι
το 2024 θα είναι διαθέσιμος ο πρώτος
ναυτικός κινητήρας που θα χρησιμοποιεί αμμωνία ως καύσιμο. Το υδρογόνο
φέρει επίσης μεγάλη προοπτική, όμως
η χρήση του στη ναυτιλία φαντάζει πε-

«Για τα υπό ναυπήγηση πλοία, το κόστος
μετατροπής φιλικής στο περιβάλλον
μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 15 και 20
εκατομμυρίων ευρώ (ή και κάτω
των 10 εκατ.), αναλόγως του μεγέθους, του
τύπου και των επιμέρους χαρακτηριστικών
που έχουν να κάνουν με την εμβέλεια»
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ριορισμένη, λόγω του ζητήματος της
ενεργειακής του πυκνότητας.
Μπορείτε να δώσετε με αριθμούς το
κόστος μετατροπής ενός πλοίου, με
εναλλακτικές λύσεις;
Οι νέες τεχνολογίες, για τις οποίες κάνουμε λόγο, θα επιφέρουν αξιοσημείωτο
κόστος στη ναυπήγηση του νέου στόλου
παγκοσμίως, Ειδικότερα, για τα υπό ναυπήγηση πλοία, το κόστος μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 15 και 20 εκατομμυρίων
ευρώ (ή και κάτω των 10 εκατ.), αναλόγως
του μεγέθους, του τύπου και των επιμέρους χαρακτηριστικών που έχουν να κάνουν με την εμβέλεια.
Ο υπάρχων στόλος έχει κατασκευαστεί
για να χρησιμοποιεί συμβατικά καύσιμα,
οπότε μια πιθανή μετατροπή του, χωρίς
να έχει ληφθεί υπόψη στη σχεδίαση η
χρήση εναλλακτικού καυσίμου, θα δημιουργούσε δυνητικά μεγάλες προκλήσεις
και επιπλέον κόστος, το οποίο με βάση τη
διάρκεια ζωής ενός πλοίου μπορεί να μην
είναι βιώσιμο. Γι’ αυτόν τον λόγο, η μετάβαση της ναυτιλιακής βιομηχανίας σε πιο
πράσινα καύσιμα αναμένεται να συμβαδίσει χρονικά με την ευρείας κλίμακας
ανανέωση του παγκόσμιου στόλου.
Πόσο επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνόκτητης ναυτιλίας;
Δυστυχώς, στην εξίσωση παραμένουν
ακόμα αρκετοί άγνωστοι παράγοντες, Για
παράδειγμα, υπάρχουν ελλιπή στοιχεία
για το κόστος των ναυτικών κινητήρων
που θα χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, ή για το κόστος των απαιτούμενων
δεξαμενών αποθήκευσης. Παράλληλα, η
δημιουργία αποτελεσματικού δικτύου
διανομής και διάθεσης των καυσίμων αυτών παραμένει μια ουσιαστική πρόκληση.
Εντούτοις, με την πάροδο του χρόνου, το
τοπίο θα αρχίζει να ξεκαθαρίζει, ακολουθώντας τις εξελίξεις σε νομοθετικό επίπεδο καθώς και την τάση των νέων ναυπηγήσεων. Η ελληνόκτητη ναυτιλία έχει
ανταποκριθεί θετικά σε πάρα πολλές αλλαγές κανονισμών και, παρότι η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί τη μεγαλύτερη
πρόκληση, είναι πιθανό οι Έλληνες πλοιοκτήτες, με τη συνήθη προσαρμοστικότητα και το επιχειρηματικό πνεύμα που
τους διακατέχει, όχι μόνο να προσαρμοστούν, αλλά ίσως και να ηγηθούν ώστε η
μετάβαση αυτή να γίνει με το όσο το δυνατόν ομαλότερο πλην, όμως, πιο ανταγωνιστικό τρόπο.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ταξίδι προς
το 2050
«Κινητήριος δύναμη τόσο του Οργανισμού Lloyd’s Register Foundation όσο
και του Ιδρύματος Lloyd’s Register
(πρωτοπόρου νηογνώμονα παγκοσμίως για πάνω από 260 χρόνια) είναι η
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και
του περιβάλλοντος. Συνεπώς, η ενεργειακή μετάβαση σε πιο «πράσινες»
θαλάσσιες μεταφορές, όχι μόνο αναδεικνύει, αλλά εντείνει την ενεργό
δράση μας. Για τον σκοπό αυτόν, ο Οργανισμός, σε συνεργασία με το Ίδρυμα,
δημιούργησε το «Maritime Decarbonisation Hub», μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο
(2020), με σκοπό να βοηθήσει τη ναυτιλία στο ταξίδι της προς το 2050, μέσα
από συνεργασίες και συνέργειες με
όλους τους φορείς –πλοιοκτήτες,
επενδυτές, κατασκευαστές, ναυπηγεία, λιμάνια κ.ά.–, προετοιμάζοντας
το έδαφος για την ανάπτυξη και την ευρεία εφαρμογή των εναλλακτικών
καυσίμων».

Σε κοινή επιστολή τους, οι Ενώσεις
Ελλήνων και Σουηδών Εφοπλιστών
ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τη δημιουργία ειδικού ταμείου που
θα εξασφαλίσει σταθερότητα της τιμής άνθρακα και μείωση της επιχειρηματικής αβεβαιότητας χιλιάδων
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ναυτιλίας…
Πρωτοβουλίες, όπως η συγκεκριμένη,
θα μπορούν να ανατροφοδοτούν τις επενδύσεις που ενθαρρύνουν την ενεργειακή
μετάβαση, διοχετεύοντας μεγάλο μέρος
των πόρων που εξοικονομούνται. Αυτό
δεν σχετίζεται μόνο με την εξεύρεση πόρων για την ανανέωση του στόλου, αλλά
πρωτίστως με την ανάπτυξη της σχετικής
τεχνολογίας που θα δράσει ως ασφαλιστική δικλείδα στο όλο εγχείρημα της
απελευθέρωσης των ναυτιλιακών μεταφορών από τον άνθρακα.
Είναι γνωστό ότι η ραχοκοκαλιά της
ναυτιλίας στηρίζεται και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες
ναυτιλιακές εταιρείες. Το Lloyd’s Register βλέπει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
το πώς αυτή η μετάβαση θα γίνει εφικτή,
όχι μόνο για τους μεγάλους παίκτες του
χώρου, αλλά και για τις μικρότερες επιχειρηματικές οντότητες που έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην ευημερία του
κλάδου.

Ποια είναι η επίδραση, στη βιωσιμότητα της εργασίας των ναυτικών,
των νέων τεχνολογιών, π.χ. αυτόνομα
πλοία χωρίς πληρώματα κ.λπ.;
Σε ό,τι αφορά τα αυτόνομα πλοία, η
στροφή στην ψηφιακή τεχνολογία σίγουρα θα επιφέρει περισσότερους αυτοματισμούς και ενδεχομένως μειωμένο αριθμό στα πληρώματα. Από την άλλη, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας καθώς
και ρόλους υποστήριξης των τεχνολογικών συστημάτων από ξηράς, το οποίο είναι κάτι αρκετά θετικό. Συνεπώς, αντί να
αντιμετωπίζουμε την αυτονομία των
πλοίων ως απειλή, μάλλον θα πρέπει να
τη δούμε ως ευκαιρία για εξέλιξη, όπου οι
αξιωματικοί και τα ανώτερα στελέχη πάνω στα πλοία θα μπορούν πραγματικά να
επαναπροσδιορίσουν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον την επαφή τους με τον κλάδο
σε πιο υπεύθυνες θέσεις. Είναι πιθανό ότι
σε ένα μελλοντικό μοντέλο τα πλοία θα
πλέουν με σαφώς μικρότερα πληρώματα,
αλλά θα έχουν ανάγκη από περισσότερα
εξειδικευμένα στελέχη, που πιθανώς θα
παρακολουθούν και θα υποστηρίζουν το
πλοίο από το γραφείο. Επιπλέον, θα είναι
πιθανή η ύπαρξη ομάδων που θα επισκέπτονται τα πλοία στο λιμάνι για την πραγματοποίηση επισκευών, περιοδικής συντήρησης και επιθεωρήσεων πιο συχνά.
Παράλληλα, είναι σημαντικό η ελληνική ναυτιλία να επεκταθεί, όχι μόνο στον

τομέα της ίδιας της πλοιοκτησίας, με τη
στενή έννοια του όρου, αλλά και της ναυτιλιακής τεχνολογίας, και η ενεργειακή
μετάβαση αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να σκεφτούμε ξανά πώς μπορούμε να
αποκομίσουμε το μέγιστο όφελος από
την ηγετική μας θέση σε αυτόν τον κλάδο.
Αποτελεί ύψιστης σημασίας προτεραιότητα να δοθούν κίνητρα και να αναπτυχθεί αυτού του είδους η τεχνογνωσία εγχωρίως, ώστε στο εγγύς μέλλον η ελληνική τεχνολογία να μπορεί να εξυπηρετεί
τον ελληνόκτητο στόλο.
Πολλές πρωτοβουλίες (εκτός του green
deal) αναμένονται και από τον ΙΜΟ με τη
δημιουργία σχετικού ταμείου για την
έρευνα και την ανάπτυξη. Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τη συγκυρία και, με
γνώμονα την ασφαλή ενεργειακή μετάβαση του ελληνόκτητου στόλου αλλά και τη
δημιουργία ενός πράσινου σύγχρονου
στόλου ακτοπλοΐας και ναυτιλίας μικρών
αποστάσεων, να επενδύσει στη συνέργεια
με την ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας
και τεχνογνωσίας. Εμείς ως Lloyd’s Register, με πρωτοβουλίες όπως οι δράσεις
Poseidon Med I και ΙΙ, Elemed, αλλά και
με την πιστοποίηση του πρώτου και μόνου
ελληνικού συστήματος διαχείρισης έρματος της ERMAFIRST, έχουμε αποδείξει ότι
είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε τα μέγιστα σε αυτή την κατεύθυνση.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

«Αγκάθι» οι αρνητές του εμβολίου
τις 23 Ιουλίου αρχίζουν οι
Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο και το playbook που εξέδωσε η ιαπωνική κυβέρνηση
σχετικά με τους εμβολιασμούς των
αθλητών προκάλεσε αντιδράσεις. Όσοι
αθλητές-αρνητές του εμβολιασμού
πάρουν μέρος στους Αγώνες θα είναι
σε αυστηρή καραντίνα σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα. Γήπεδο, αγώνες και Ολυμπιακό Χωριό.
Ούτε καν έξοδος για βόλτα. Πλήρης
ελαχιστοποίηση κάθε κοινωνικής δραστηριότητας και μάσκες παντού, πλην
φαγητού και ύπνου.
Άλλη μια ιδιαιτερότητα αυτών των
Ολυμπιακών Αγώνων εν μέσω πανδη-

Σ

μίας είναι ότι όσοι αθλητές ταξιδέψουν
στο Τόκιο θα πρέπει να έχουν αρνητικό
μοριακό τεστ κορονοϊού 48 ωρών, ενώ
προβλέπεται για την ομαλή διεξαγωγή
της διοργάνωσης η ύπαρξη καθημερινών τεστ ελέγχου για τον Covid-19 στα
μέλη των αποστολών των χωρών, τα
οποία συνολικά φτάνουν τις 10.000!
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή
(ΔΟΕ), διά του Γερμανού προέδρου της
Τόμας Μπαχ, επανέλαβε για μια ακόμα
φορά ότι δεν μπορεί να υποχρεώσει
τους αθλητές να εμβολιαστούν παρά
μόνο να τους το προτείνει. Μέχρις εκεί.
Την ίδια στιγμή η Νότια Κορέα και η Αυστραλία ανακοίνωσαν ότι θα εμβολιάσουν τους αθλητές τους. Στη Γερμανία

υπάρχει πρόβλημα. Οι περισσότεροι
αθλητές ζήτησαν να εμβολιαστούν, αλλά με το γνωστό πρόβλημα που προέκυψε στη χώρα με την έλλειψη φαίνεται ότι αναθεωρούν τη στάση τους.
«Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί δεν έχει νόημα για τους
αθλητές να κάνουν ένα τέτοιο εμβόλιο
στο απόγειο της προετοιμασίας τους λίγο πριν εμφανιστούν στο Τόκιο», ανέφερε σε δηλώσεις του ο μαραθωνοδρόμος Ρίχαρντ Ρίγκερ.
Από τη Βρετανία οι πληροφορίες φτάνουν συγκεχυμένες σχετικά με την
πρόθεση ή όχι των αθλητών να εμβολιαστούν. Η Κίνα προθυμοποιήθηκε να
δώσει εμβόλια στην Ιαπωνία (αν υπάρ-

ξει έλλειψη), αλλά δεν ξεκαθάρισε τι
πρόκειται να γίνει με τους δικούς της
αθλητές. Σε καμία άλλη χώρα δεν
υπάρχει κινητικότητα. Στην Αμερική
«αστέρες» του ΝΒΑ, όπως ο Λεμπρόν
Τζέιμς, ο Τζέιμς Χάρντεν και ο Κρις
Πολ, τόνισαν ότι είναι προσωπικό θέμα,
δεν πρόκειται να αποκαλύψουν τις
προθέσεις τους και γέμισαν με αβεβαιότητα και άλλους αθλητές. Στην Ελλάδα
η Κατερίνα Στεφανίδη έκανε δηλώσεις
στην ΕΡΤ: «Ο εμβολιασμός για εμένα
δεν βγάζει κανένα νόημα, από τη στιγμή που, όταν κάνεις το εμβόλιο, συνεχίζεις να είσαι μεταδοτικός, εκτός αν
έχουμε 100% όλοι εμβολιαστεί, κάτι
που δεν είναι εφικτό».

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

POLITICAL

39

Επιστρέφει στην Εθνική ο Σπανούλης

Σ

τα 39 του χρόνια ο Βασίλης Σπανούλης
επιστρέφει στην Εθνική ομάδα. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό προπονητή Ρικ Πιτίνο και θα πάρει μέρος
κανονικά στο προολυμπιακό τουρνουά, το
οποίο αρχίζει στις 29 Ιουνίου στον Καναδά. Αντίπαλοι της Ελλάδας θα είναι ο Καναδάς και η
Κίνα. Η επιστροφή του Βασίλη Σπανούλη γίνεται έξι ολόκληρα χρόνια μετά την αποχώρησή
του. Εκτός του Σπανούλη ενδέχεται να επιστρέψει στην Εθνική και ο Κώστας Κουφός, συμπαίκτης του στον Ολυμπιακό τους τελευταίους
μήνες. Ωστόσο, οι τρεις Αντετοκούνμπο, ο Γιάννης και ο Θανάσης των Μιλγουόκι Μπακς και ο
Κώστας των Λέικερς, δεν θα πάρουν μέρος στην προετοιμασία της Εθνικής λόγω των αγώνων στο ΝΒΑ, αλλά θα είναι
στον Καναδά. Ο Πιτίνο θα καλέσει 14 παίκτες, ανάμεσά τους οι Καλάθης, Σλούκας, Πρίντεζης και ο Ντάλεϊ Ντόρσεϊ της
Μακάμπι (είναι Αμερικανός με μητέρα Ελληνίδα). Πριν από το προολυμπιακό θα γίνει στην Αθήνα το τουρνουά
«Ακρόπολις» με τη συμμετοχή της Σερβίας και του Πουέρτο Ρίκο.

Πάμε για
«αγγλικό»
τελικό

SPORTS
Ξανά στο τιμόνι
του Παναθηναϊκού
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα ξαναγυρίσει
στο τιμόνι του Παναθηναϊκού. Όχι ότι έφυγε ποτέ, απλώς αποστασιοποιήθηκε, παρότι είχε δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να πουλήσει. Ωστόσο,
έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις στη EuroLeague, όταν με δική του πρωτοβουλία δημιουργήθηκε ένα νέο διοικητικό στάτους, οι πληροφορίες αναφέρουν και πάλι ενεργή συμμετοχή του.

Παλεύουν για Μπάρκα
οι «δικέφαλοι»

Ο διεθνής γκολκίπερ Βασίλης Μπάρκας επιστρέφει στην Ελλάδα από τη Σέλτικ για να φορέσει
τη φανέλα του ΠΑΟΚ, όπως γράφει ο σκοτσέζικος
Τύπος. Ήδη η Σέλτικ έχει αγοράσει τον αντικαταστάτη του, τον 32χρονο Τσέχο Τόμας Βάλτσικ. Ο
Μπάκας δεν κατάφερε να γίνει βασικός και τα
σκοτσέζικα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ
έχει το προβάδισμα να τον αποκτήσει σε σχέση με
την ΑΕΚ, από την οποία έφυγε για τη Σκωτία.

Εφορευτική επιτροπή
ο… Μαρσέλο

Σημαντικό προβάδισμα για να παίξουν στον τελικό του Champions League στην Κωνσταντινούπολη
στις 29 Μαΐου πήραν η Μάντσεστερ Σίτι, που νίκησε 2-1 την Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι, και
η Τσέλσι, η οποία έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, στους πρώτους ημιτελικούς.
Οι ρεβάνς στο Μάντσεστερ και το Λονδίνο αντίστοιχα θα γίνουν στις 4 και 5 Μαΐου.

Ο Άγιαξ τιμά τον Μπομπ Μάρλεϊ
Φανέλα αφιερωμένη στον μακαρίτη «βασιλιά» της ρέγκε Μπομ Μάρλεϊ θα φοράει ο
Άγιαξ την προσεχή αγωνιστική σεζόν, όπως
ανακοίνωσε η διοίκηση. Θα έχει τα χρώματα
βαθύ κόκκινο, πράσινο και κίτρινο. Ένα από τα
τραγούδια του Μάρλεϊ, το «Three Little
Birds» είναι ο ανεπίσημος ύμνος των οπαδών
του Άγιαξ.

Συναγερμός σήμανε στη Ρεάλ Μαδρίτης, όταν ο
αρχηγός της, ο Βραζιλιάνος Μαρσέλο, έδειξε
ένα ειδοποιητήριο που τον καλούσε να είναι…
εφορευτική επιτροπή για τις εκλογές στη χώρα. Θα είναι κανονικά στο πόστο του στις 4 Μαΐου και την επομένη το πρωί θα πετάξει μόνος
του για το Λονδίνο, όπου θα πάρει μέρος στον
επαναληπτικό ημιτελικό κόντρα στην Τσέλσι, στη ρεβάνς του 1-1 της Μαδρίτης.

Νεκρός πυγμάχος
στο ρινγκ
Μοιραίος ήταν για τον Ιορδανό
μποξέρ Ρασίντ αλ Σουιασάτ ο αγώνας
του κόντρα στον Άντον Γουινογκράντσου. Δέχτηκε μια δυνατή γροθιά στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο άμεσα, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο, αλλά δεν άντεξε και εξέπνευσε. Η παγκόσμια ομοσπονδία εξέφρασε τη θλίψη της και ο
πολύς κόσμος αναρωτήθηκε αν το μποξ είναι
πραγματικά ένα ακίνδυνο άθλημα.
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• Συγκλονίζει η αποκάλυψη του
Χρήστου Σωτηρακόπουλου για τον
θάνατο της συζύγου του. «Πήγε να
κάνει μια απλή αλλαγή στο ισχίο, την
έκανε, σηκώθηκε, περπάτησε, πήρε
μικρόβιο και σε λίγες μέρες “έφυγε”», δήλωσε ο παρουσιαστής σε
συνέντευξή του.
• Ο Γιάννης Βασιλώτος, ο τηλεοπτικός Μπάμπης στη σειρά
«Άγριες μέλισσες», ανανέωσε
το συμβόλαιο συνεργασίας του
με τον ΑΝΤ1, οπότε θα τον δούμε και στον τρίτο κύκλο του σίριαλ.

POLITICAL GOSSIP

MIΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ

«Echωes»: Η αφήγηση
του χρονικού
μιας δημιουργίας

Τ

η δέκατη ατομική έκθεση και εικαστική εγκατάσταση με τίτλο «ECHΩES» παρουσιάζει η Μιλένα
Δημητροκάλλη στην Αθήνα στην γκαλερί «Περιτεχνών Καρτέρης» από 14 έως 28 Μαΐου. Για τους
περισσότερους καλλιτέχνες η διαδικασία της δημιουργίας, δηλαδή το ταξίδι προς το τελικό αποτέλεσμα ενός
έργου τέχνης, είναι πολύ σημαντική και έχει μεγάλη συναισθηματική αξία, αφού περικλείει τον τρόπο στοχασμού και αποκαλύπτει τον
ψυχικό τους κόσμο. Πόσω
μάλλον όταν η διαδικασία
αυτή καταφέρει να αγγίξει
την ψυχή του θεατή.
Αυτό ακριβώς επιθυμεί να
δείξει η Μιλένα Δημητροκάλλη μέσω της έκθεσης
«ECHΩES». Η ίδια γράφει:
«Η έμπνευση για την εικαστική εγκατάσταση “ECHΩES”
προέκυψε σαν ιδέα αρκετά χρόνια πριν. Χρησιμοποιώ τον
όρο “ηχώ” μεταφορικά σαν αφήγηση του χρονικού μιας
δημιουργίας. Όπως η αυτόματη γραφή στην ποίηση δεν
είναι τυχαία παράθεση λέξεων, αλλά εκφράζει την εσωτερική αλήθεια του ποιητή, έτσι και το σκούπισμα του πινέλου με το ένα χρώμα δίπλα ή πάνω στο άλλο είναι μια
ασύνειδη ενέργεια, καθόλου τυχαία, του ζωγράφου, που
μεταλλάσσεται αυτοστιγμεί σε σύνθεση ενός έργου τέχνης. Είναι ένας αισθητικός συνδυασμός που έχει τις ρίζες του στο βάθος της ψυχής του καλλιτέχνη και υπηρετεί
πιστά τον προορισμό και την ουσία της τέχνης, δηλαδή το
να γεννά συναισθήματα. Νέες ζωγραφικές συνθέσεις
γεννιούνται, ελεύθερες, χωρίς εμπόδια και περιορισμούς

από κανόνες και δρουν σαν παράλληλες ιστορίες, άρρηκτα δεμένες με το εκάστοτε τελικό εικαστικό αποτέλεσμα. Μια σύνθεση, δηλαδή, γεννημένη από άλλες, σαν
την ηχώ, τον αντίλαλο της αφήγησης της ιστορίας του».
Η Μιλένα Δημητροκάλλη γεννήθηκε στην Αθήνα το
1971. Από το 2011 ασχολείται συστηματικά με τη ζωγραφική, έχοντας παρουσιάσει τη
δουλειά της σε εννέα ατομικές
και πάνω από 80 ομαδικές εκθέσεις και art projects σε γκαλερί, μουσεία και διοργανώσεις σύγχρονης τέχνης στην
Ελλάδα και το εξωτερικό (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Πάρο, Σαντορίνη, Νάξο, Κύπρο,
Νέα Υόρκη, Παρίσι, Ρώμη, Κοπεγχάγη, Βαρκελώνη κ.α.). Το
2013 τιμήθηκε με το πρώτο
βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό Τέχνης Mitteleuropa Prix
International Art Prize από την
Ufofabrik Contemporary Art Gallery στην Ιταλία. Έργα
της ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές, ενώ έχουν εκτεθεί
στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ, στο Μουσείο Κοπελούζου και στο Carris Museum στη Λισαβόνα. Ζει και
εργάζεται στην Αθήνα.
 www.milenadimitrokallis.com
 Αίθουσα Τέχνης «Περιτεχνών Καρτέρης», Ηροδότου 5,
10674 Κολωνάκι
 Διάρκεια έκθεσης: 14 - 28 Μαΐου 2021
 Εγκαίνια: Παρασκευή 14 Μαΐου, 11.00 - 18.00
 Ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή: 11.00
- 18.00, Τετάρτη - Σάββατο 11.00 - 14.30 και κατόπιν
ραντεβού.

• Η εγκυμονούσα Μαρία Ηλιάκη παρέλαβε τα έπιπλα του παιδικού δωματίου και μετά την Ανάσταση θα ξεκινήσει τη συναρμολόγησή τους!
• Δήλωση που θα συζητηθεί.
«Θα φιλούσα και θα παντρευόμουν τον Τζέιμς Καφετζή»,
αποκάλυψε για τον πρώην συμπαίκτη της στο «Survivor» η
Ανθή Σαλαγκούδη.
• Γεμίζει βαλίτσες η Πόπη Τσαπανίδου. Η δημοσιογράφος θα ταξιδέψει
στην Ολλανδία, όπου ζει η εγκυμονούσα κόρη της, προκειμένου να είναι κοντά της στον τοκετό!
• Επέτειος γάμου για τη Βάσω
Λασκαράκη και τον Λευτέρη
Σουλτάτο. Το αγαπημένο ζευγάρι «έκλεισε» δύο χρόνια ευτυχισμένου έγγαμου βίου!
• Τα βουνά πήρε η πρώην «Survivor» Ισμήνη Ιγγλέζου. Το μοντέλο
και αθλήτρια δημοσίευσε στο Διαδίκτυο φωτογραφία να αναρριχάται σε
κάθετη πλαγιά βουνού!
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Καμάρι για
τις ιστορικές στολές
Με περίσσιο ενθουσιασμό ο Νίκος Ορφανός παρουσίασε τις νέες αυθεντικές στρατιωτικές στολές που απέκτησε το βεστιάριο
του Δημοτικού Θεάτρου Ρούμελης! «Υπέροχες στολές πήραμε
δωρεά στο ΔΗΠΕΘΕ. Χλαίνη
συνταγματάρχη πεζικού δεκαετίας του ’50 και στολή δεξιώσεων γαλλικού τύπου ίδιας χρονικής περιόδου και επιπλέον τέσσερις ακόμα στολές σε άριστη
κατάσταση! Θα συντηρηθούν και
θα ενταχθούν στο δυναμικό του
βεστιαρίου του θεάτρου», ανακοίνωσε ο ηθοποιός.

Τ

ο πιο hot κορίτσι του Instagram Δήμητρα Αλεξανδράκη αποκάλυψε για πρώτη φορά τους λόγους που είχε εξαφανιστεί
από τα social media, με τις φήμες περί εγκυμοσύνης να οργιάζουν τότε. Η ίδια έσπευσε να τις διαψεύσει, ωστόσο σε πρόσφατες δηλώσεις της ανέφερε: «Απείχα τρεις μήνες. Έπρεπε να βρω τα
πατήματά μου και τα social media με αποσπούσαν. Έμενα στο δέντρο και δεν πήγαινα στο δάσος. Η φαντασία των ανθρώπων οργίαζε
το διάστημα που απουσίαζα. Από εγκυμοσύνη, γάμο, από “Survivor”, από τα πάντα. Από το άγχος που με έπιασε είχα καθυστέρηση
και πήρα τεστ. Δεν μιλούσα με τη μητέρα μου και με τον αδερφό
μου. Για 15 ημέρες με ψάχνανε και εκείνοι. Αφού ο αδερφός μου είπε ότι θα με βάλει στο Missing», προσθέτοντας ότι για τα προσωπικά
της δεν θα ξαναμιλήσει δημοσίως.

GOSSIP
Ευχές για Kαλή Ανάσταση

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, λίγες ώρες πριν από
το θαύμα της Ανάστασης, ευχήθηκε στους followers της αγάπη, πίστη και ανιδιοτέλεια: «Πιστεύω στην πίστη, πιστεύω στην αγάπη του Θεού και στην αρμονία της φύσης, πιστεύω στην
αιωνιότητα της ανθρώπινης ψυχής. Μεγάλη
Εβδομάδα για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς,
ας της δώσουμε την αξία που μεταμορφώνει
και τις καρδιές και το μυαλό και ας οδηγηθούμε σε προσωπική Ανάσταση. Με το βλέμμα
προς τον ουρανό και την καρδιά ανοιχτή. Καλή
Ανάσταση».

Τίτλοι τέλους για
έναν μεγάλο έρωτα
Και δεν χτυπάει
το τηλέφωνο…
Μέχρι την τελευταία στιγμή περίμενε τηλεφώνημα από την παραγωγή του
«YFSF» ο Δημήτρης Σταρόβας, το οποίο
και δεν έγινε. «Είχε μπει μια άνω τελεία
όταν ξεκίνησε όλο αυτό με τον κορονοϊό.
Είχαμε πει ότι θα συνεχιστεί όταν επιτραπεί και θα ανοίξουν οι δουλειές. Έχω
απορρίψει μια - δυο δουλειές και άλλες
δέκα ίσως τις έχω χάσει επειδή ήξεραν
ότι θα είμαι σίγουρα εκεί», αποκάλυψε
σε συνέντευξή του.

Έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου
Την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού έκανε η Ρούλα Κορομηλά! Η «εθνική μας παρουσιάστρια» επισκέφτηκε το εμβολιαστικό κέντρο της περιοχής της και πόζαρε δίπλα στη νοσοκόμα. «Αισθάνομαι ανακούφιση γιατί έτσι μπορώ να προφυλάξω τον εαυτό μου και
τους άλλους γύρω μου. Εντυπωσιακή η ευγένεια των αρμοδίων. Όσοι
έχετε εμβολιαστεί σας εύχομαι καλή ανοσία και όσοι αναμένετε… με
το καλό», σχολίασε.

Τίτλοι τέλους στη σχέση του Μιχάλη Μουρούτσου με τη Μαρία Δελόγκα. Ύστερα από έναν
χρόνο μεγάλου έρωτα το ζευγάρι αποφάσισε να
ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους πολύ καιρό πριν γίνει γνωστή η είδηση από το «Πρωινό». Η εντυπωσιακή χορεύτρια, που γνωρίσαμε
από την προηγούμενη σχέση της με τον Πάρι Κασιδόκωστα, λέγεται ότι είχε αρκετές εβδομάδες
να αναρτήσει κοινές της φωτογραφίες με τον
Ολυμπιονίκη, γεγονός που «πρόδωσε» ότι το
ειδύλλιο είχε άδοξη κατάληξη. Ωστόσο, παραμένουν δύο καλοί φίλοι.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr
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Χρυσούλα Μπάβα, ψυχολόγος

Πάσχα εν μέσω πανδημίας

Η

πανδημία έχει επηρεάσει ολόκληρο τον
κόσμο. Είναι προφανές ότι πανδημίες
όπως αυτή έχουν τεράστιο αντίκτυπο
στους ανθρώπους - ειδικά στην ψυχική
τους υγεία. Η πολύμηνη καραντίνα στη χώρα μας
έχει διαταράξει τη ζωή μας, με αποτέλεσμα τις αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις και τα υψηλά επίπεδα στρες.
Δεν θα μπορέσουμε να μετακινηθούμε για το Πάσχα, οι δραστηριότητές μας θα είναι περιορισμένες,
ακόμη και ο τρόπος που θα λειτουργήσουν οι εκκλησίες είναι συγκεκριμένος και περιορισμένος. Οι
πολίτες καλούνται και φέτος να κάνουν ένα Πάσχα
πολύ διαφορετικό απ’ ό,τι πιο παλιά: Χωρίς αγκαλιές, φιλιά, μεγάλα τραπέζια, ταξίδια στο χωριό.
Σπίτι, με λίγα άτομα, με μέτρα προστασίας, με selftests που θα δώσουν μια «ανάσα» ασφάλειας σε
κάθε σπίτι, με εμβολιασμούς και τις μέρες των εορτών, με εξαίρεση την Κυριακή του Πάσχα. Οι περισσότεροι αναπολούν τις παλιές καλές εποχές. Νιώθουν απογοήτευση που δεν θα καταφέρουν να γιορτάσουν όπως θα ήθελαν και το άγχος τους έχει διαφορετικές εκδηλώσεις.
«Άνδρες και γυναίκες αναφέρουν συναισθήματα
αγωνίας, ανησυχίας, άγχους, πλήξης, προβλήματα
ύπνου, αδυναμία χαλάρωσης, έλλειψη συγκέντρωσης και έλλειψη αποδοτικότητας. Αναφέρουν μελλοντικές ανησυχίες σχετικά με τα οικονομικά, την
εργασιακή τους απασχόληση, τη σωματική και την
ψυχική τους υγεία. Η απομόνωση ή η κοινωνική
απομόνωση, ο διαχωρισμός από τους αγαπημένους
μας, η απώλεια της ελευθερίας μας, η απώλεια άμε-

σης κοινωνικής επαφής, η έλλειψη αναψυχής, η
πλήξη και η αβεβαιότητα σχετικά με την κατάσταση
της νόσου προκαλούν αποτελέσματα εκτεταμένης

Φροντίστε τον εαυτό σας
Η ψυχολόγος Χρυσούλα Μπάβα αναφέρει: «Ο άνθρωπος είναι ένα βιοψυχοκοινωνικό ον. Αυτό σημαίνει ότι βιολογικές,
ψυχολογικές λειτουργίες και ερεθίσματα
από το περιβάλλον αλληλεπιδρούν εσωτερικά στον οργανισμό και τον επηρεάζουν. Συναισθηματικές καταστάσεις και
στρεσογόνες εμπειρίες μπορούν να αλλάξουν την ανοσολογική του λειτουργία
και να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην
υγεία. Ως αντίδοτο στην καραντίνα, για
την αύξηση της ανθεκτικότητας και τη
διαχείριση του στρες, θα μπορούσαν να
είναι η αυτοφροντίδα μας, το να τρώμε
υγιεινά όσο μπορούμε, να περπατάμε στη
φύση και στον ήλιο, να εξασκούμε τεχνικές χαλάρωσης, προσευχής, να οραματιζόμαστε τη μέρα της “ανάστασής” μας. Ας
ευχηθούμε ότι σύντομα θα έχουμε την
ευελιξία να μετακινηθούμε ελεύθερα, με
υγεία, να συναντήσουμε αγαπημένους
φίλους και συγγενείς, να έχουμε επιλογές και εναλλακτικές λύσεις, για να ξανανιώσουμε συναισθήματα χαράς, αισιοδοξίας και ελπίδας».

συναισθηματικής δυσφορίας και μειωμένης ανθεκτικότητας», αναφέρει η ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια Χρυσούλα Μπάβα. Παράλληλα, είναι η αβεβαιότητα για το αύριο. Έγιναν τόσες αλλαγές μέσα
στον χρόνο που πέρασε. Υπάρχει διάχυτο ένα κλίμα
κόπωσης και ανασφάλειας, το οποίο επηρεάζει τη
συμπεριφορά όλων των ηλικιακών ομάδων: ενηλίκων, εφήβων και παιδιών.
«Τα αποτελέσματα στη συμπεριφορά μας είναι
ανθυγιεινές συνήθειες στη διατροφή μας, εθιστικές
συμπεριφορές γενικότερα, αϋπνία, ευερεθιστότητα. Αυτές οι τάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της
ενδοοικογενειακής βίας, υπογραμμίζουν τη σημασία της διαχείρισης του στρες και της αύξησης της
ψυχικής ανθεκτικότητας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την υγεία όχι απλώς ως την
απουσία νόσου ή αναπηρίας, αλλά ως κατάσταση
πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας», αναφέρει η κυρία Μπάβα και μας συμβουλεύει να φροντίσουμε περισσότερο τον εαυτό μας.

Οι περισσότεροι αναπολούν
τις παλιές καλές εποχές και
νιώθουν απογοήτευση που δεν
θα καταφέρουν να γιορτάσουν
όπως θα ήθελαν…

P
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Χρόνια πολλά, Ταύροι
νέα χρονιά που αρχίζει οριοθετεί μια σειρά
από αλλαγές σε βασικούς τομείς της ζωής σας,
προκειμένου να σας βοηθήσουν να προσαρμοστείτε
στον καινούργιο τρόπο ζωής που θα κυριαρχήσει
παγκόσμια.

Πώς θα είναι τα επαγγελματικά σας
αυτήν τη γενέθλια χρονιά σας;

ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(21/3-20/4)
Οι ημέρες προβλέπονται ιδιαίτερα
σημαντικές για την αισθηματική
σας ζωή, τη διάθεσή σας για συντροφικότητα, αλλά και για νέες περιπέτειες στα όρια της κοινωνικής
σας δραστηριότητας. Φροντίστε,
όμως, να μην υπερβάλλετε ούτε να
ενδώσετε σε κάποιον πειρασμό.

Ταύρος

Ο

(23/9-23/10)
Ο Άρης δεν βοηθά να είστε ουσιαστικοί στην επικοινωνία και
αρκετά διπλωμάτες την κατάλληλη στιγμή. Η Αφροδίτη, όμως,
ορίζει ένα διάστημα με πολλά
ενδιαφέροντα, αλλαγές του
τρόπου ζωής, ακόμα και μεγαλύτερης αισιοδοξίας, με προσοχή για το μέλλον.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Η μέρα βοηθά να τακτοποιήσετε
οικονομικές υποθέσεις, να καλύψετε υποχρεώσεις αλλά και
να διατηρήσετε τα έξοδά σας υπό
έλεγχο. Λύσεις της τελευταίας
στιγμής θα βρεθούν. Φυσικά η
περίοδος αυτή δεν είναι κατάλληλη για κινήσεις εντυπωσιασμού.

Δίδυμοι

Τοξότης

(22/11-21/12)
Η μέρα ευνοεί μια πιο συντηρητική
διαχείριση του περιεχόμενου του
πορτοφολιού σας. Φροντίστε να είστε πιο ευέλικτοι, λιγότερο εύπιστοι και αρκετά προνοητικοί, ακόμα
και όταν όλα γύρω σας φαίνεται να
εξελίσσονται ικανοποιητικά.

Καρκίνος

Αιγόκερως

Λέων

Υδροχόος

Παρθένος

Ιχθύες

(22/6-22/7)
Πρέπει να επωφεληθείτε από κάθε
εξέλιξη και κάθε ευκαιρία, όσος
κόπος και αν χρειάζεται εκ μέρους
σας. Να θυμάστε ότι οι υποσχέσεις
τρίτων πρέπει να συνοδεύονται και
από έργα, ώστε να είναι ξεκάθαρο
το τοπίο γύρω σας.
λειάς σας. Ωστόσο, οι καλοκαιρινοί και οι φθινοπωρινοί μήνες προβλέπονται καλύτεροι.
Πρόσκαιρες δυσκολίες παρουσιάζουν ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος όπως και ο προσεχής υπόλοιπος χειμώνας. Από τα μέσα Μαρτίου, όμως, του 2022 είναι αισθητές η βελτίωση
και η υποχώρηση των δυσκολιών. Ανακεφαλαιώνοντας, έχω να πω ότι αυτός ο κύκλος
ζωής από τα φετινά μέχρι τα προσεχή γενέθλια θα κρίνει πολλά πράγματα μέχρι το τέλος
του 2025. Είναι περίοδος νευραλγική, κάτι
σαν να δίνετε εξετάσεις αντίληψης, αντοχής
και δυνατοτήτων, ανεξάρτητα των προϋποθέσεων και του κυρίαρχου κλίματος. Εργαστείτε, λοιπόν, για το δικό σας καλό και το συμφέρον, διατηρώντας αλώβητο το συναίσθημά
σας, για να μην έχετε επιπτώσεις στο αποτέλεσμα των προσπαθειών σας.

Ζυγός

(21/4-20/5)
Οι περιορισμοί που προηγήθηκαν σας θέτουν διλήμματα, ως
προς την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσετε, τη στρατηγική σας απέναντι στις διεκδικήσεις τρίτων ή ακόμα και σε
ένα θέμα που προέκυψε κάπως
αναπάντεχα. Θα υπάρξει οικονομική πρόοδος.
(21/5-21/6)
Θα πρέπει να κάνετε ό,τι περνά
από το χέρι σας για να υποστηρίξετε τα οικονομικά σας. Έξοδα συντήρησης ακίνητης περιουσίας,
αναβάθμισης ενός εξοπλισμού ή
του χώρου όπου ζείτε ή εργάζεστε
θα σας απασχολήσουν.

τομέας αυτός παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Η πρωτοβουλία, η εξυπνάδα και η σθεναρή επιδίωξή σας θα
παίξουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση, στη
συντήρηση ή στην επιβίωση σε περίπτωση
επικίνδυνου περιστατικού. Ο Κρόνος που είναι συγκυβερνήτης του Υδροχόου κυριαρχεί
όλο αυτό το διάστημα στον επαγγελματικό τομέα. Όσοι εργάζεστε για το σύστημα θα πρέπει να είστε πολύ σωστοί και επιδέξιοι στη
διαχείριση και στη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών σας. Θα πρέπει, επίσης, να αποδείξετε τις ικανότητές σας και να κερδίσετε
τον θαυμασμό και την αποδοχή των ανωτέρων και των ιθυνόντων της καριέρας σας.
Όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες θα κληθείτε να δώσετε περισσότερες ουσιαστικές
μάχες και κυρίως εσείς που η πανδημία έχει
ακυρώσει ή φρενάρει το αντικείμενο της δου-

Οι προβλέψεις της ημέρας

(23/7-22/8)
Η Αφροδίτη επιτρέπει στις δουλειές που πρέπει να γίνουν από το
σπίτι ή για το σπίτι να τακτοποιηθούν με ευκολία. Φροντίστε να
καλύψετε τις αδυναμίες σας ώστε
να μην προβληματιστείτε από τις
εξελίξεις της επόμενης μέρας.
(23/8-22/9)
Η μέρα έχει λόγο στις αισθηματικές
σας υποθέσεις και τις σχετικές σας
πρωτοβουλίες. Ευνοείστε όσοι από
εσάς αποφεύγετε την εγωιστική
συμπεριφορά και όσοι είστε διατεθειμένοι να κάνετε τις απαραίτητες,
έξυπνες παραχωρήσεις προς όφελος της συναισθηματικής σας ισορροπίας.

(22/12-19/1)
Να εξετάζετε καλά τις περιπτώσεις
που σας φαίνονται ευκαιρίες κέρδους και να έχετε εσείς τον έλεγχο
των εξόδων μιας ανακαίνισης ή κατασκευής. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας, αλλά και τις σημαντικές
σας σχέσεις.
(20/1-18/2)
Σήμερα προσπαθείτε να επαναφέρετε την κατάσταση γύρω σας
σε τάξη. Η μέρα σάς βοηθά να ξεπεράσετε εμπόδια και να δρομολογήσετε κάποιες επαγγελματικές επαφές για διερεύνηση νέων
δραστηριοτήτων. Ο Δίας βοηθά
μακρόπνοα σχέδια.
(19/2-20/3)
Η Αφροδίτη συμβάλλει στην
ολοκλήρωση κάποιων νέων
γνωριμιών ή συντομεύει κατά
πολύ τον ενθουσιασμό σας. Επίσης, επηρεάζει την κοινωνική
σας ζωή, την έκφραση των ταλέντων σας, αν και μερικούς σας
απελευθερώνει από υποχρεώσεις κάθε είδους.
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Γιατί «δεν αρέσει» πια ο ΣΥΡΙΖΑ
Γ
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

ια όποια γκέλα κάνουν στον ΣΥΡΙΖΑ,
έχουν έτοιμη τη δικαιολογία. Φταίνε τα
«ελεγχόμενα Μέσα», «η λίστα Πέτσα»,
τα «γαλάζια παπαγαλάκια» και η «μονταζιέρα
του Μαξίμου». Ποτέ δεν φταίνε όσα σε ομιλίες
ή συνεντεύξεις λένε ο Τσίπρας, ο Τζανακόπουλος ή η Τζάκρη - για να αναφέρω μόνο τις πιο
πρόσφατες περιπτώσεις δηλώσεων που προκάλεσαν θόρυβο και οξεία κριτική. Στο «όχι
εμείς - οι άλλοι», στη συστηματική αποφυγή
της αυτοκριτικής και στην άρνηση της όποιας
ευθύνης κρύβεται ένας ακόμη λόγος για τους
οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν αρέσει» πια. Πέραν,
όμως, αυτού, πέραν και της αδυναμίας του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να
συνθέσει πειστικό, αυτήν τη φορά, πολιτικό
αφήγημα μετά την αυτοδιάψευση της κατάργησης των μνημονίων, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει
ένα ακόμη πρόβλημα: Τη σύγκρουσή του με
την πραγματικότητα.
Έτσι, το «ξεστοκάρισμα» των εμβολίων στης
AstraZeneca, το οποίο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης διέγνωσε στο άνοιγμα
της πλατφόρμας των κάτω των 40 ετών, διέψευσε, σε λίγες μόνο ώρες, καμιά εκατοστή χιλιάδες νέοι άνθρωποι, ζητώντας να εμβολιαστούν. Επρόκειτο για, πέραν πάσης προσδοκίας, εκδήλωση ενδιαφέροντος που έκανε την
κυβέρνηση να τρέχει και να μη φθάνει, ώστε να
στήσει νέα εμβολιαστικά κέντρα. Για να εξηγούμαι: Δεν εκτιμώ ότι ο Αλ. Τσίπρας επεδίωξε

να υπονομεύσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα
της χώρας. Ούτε να αποσταθεροποιήσει τους
κάτω των 60 ετών που έκαναν ήδη την πρώτη
δόση και σε λίγες εβδομάδες θα κληθούν για
τη δεύτερη. Θέλω να πιστεύω ότι ένα αποτυχημένο ευφυολόγημα της στιγμής (από αυτά που
συχνά ξεφουρνίζει) στο χαλαρό περιβάλλον
μιας πρωινής πολιτικής εκπομπής ήταν αυτό το
οποίο τον εξέθεσε. Χειρότερη, όμως, και από
τη δυσφήμηση αποδείχθηκε η διάψευση.
Ακριβώς ό,τι συμβαίνει με την τακτική της
καταστροφολογίας έναντι της πανδημίας, την
οποία επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ελπίζοντας ότι θα
αποκομίσει κομματικά οφέλη. Και, όντως, οι
κινητοποιήσεις τις οποίες πολιτικά κάλυψε,
κυρίως όμως οι κυβερνητικές αστοχίες και οι
αστυνομικές αυθαιρεσίες τύπου Νέας Σμύρνης, έκαναν την ελπίδα πίστη. Επειδή, όμως, τα
έργα ανέκαθεν ήταν πειστικότερα των λόγων,
το γοργό και απόλυτα επιτυχημένο εμβολιαστι-

Στη «μητέρα των μαχών» με την
κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει
να ηγηθεί της αντιπολίτευσης. Εάν
αποτύχει, οι σχεδιασμοί του για
διαμόρφωση συμμαχιών εν όψει
εκλογών με απλή αναλογική θα
έχουν προώρως ακυρωθεί...

κό πρόγραμμα περιόρισε τη διασπορά, οι κινητοποιήσεις έγιναν κορονοπάρτι, οι νέες οικονομικές ελαφρύνσεις ικανοποίησαν και ο ΣΥΡΙΖΑ επέστρεψε εκεί απ’ όπου ξεκίνησε: Να
κοιτάζει μήπως περιμαζέψει κανένα ψίχουλο
από τα εκλογικά ποσοστά της κυβέρνησης, που
είδε τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών να βελτιώνονται περισσότερο και από τα ποσοτικά.
Εκεί, ωστόσο, που το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης κινδυνεύει να υποστεί βαρύ
πολιτικό πλήγμα είναι τα εργασιακά. Όχι επειδή
το σχέδιο νόμου του Κ. Χατζηδάκη δεν επιδέχεται κριτικής και βελτιώσεων, αλλά γιατί στην
επιχειρηματολογία του ο ΣΥΡΙΖΑ καταφεύγει
πάλι σε υπερβολές. Σε επιχειρήματα εκτός τόπου και χρόνου, σε ανακρίβειες και διαστρεβλώσεις, προκειμένου να διεκδικήσει για λογαριασμό του τον ηγετικό ρόλο στη «μητέρα των
μαχών». Έχοντας να ανταγωνιστεί πολιτικές
δυνάμεις όπως το ΚΚΕ αλλά και το ΚΙΝ.ΑΛ., με
ισχυρά ερείσματα στον χώρο του συνδικαλισμού, και χωρίς να διαθέτει τις απαιτούμενες
οργανωτικές δομές, επιχειρεί να διαμορφώσει
συμμαχίες στις οποίες θα κυριαρχήσει, ώστε να
μην περιορισθεί στον δευτεραγωνιστικό ρόλο
των χαρακτηρισμών και των λέξεων. Εάν το εγχείρημά του αποτύχει, θα έχει προώρως χάσει
τις ελπίδες του να ηγηθεί των δυνάμεων της αντιπολίτευσης εν όψει των εκλογών με απλή
αναλογική. Θα πρόκειται για ήττα πιθανώς καθοριστική για το πολιτικό του μέλλον.

Από τον Επιτάφιο θρήνο στην Ανάσταση

Μ

έσα στις τρεις επόμενες ημέρες, ζούμε
τα πάντα. Τη Σταύρωση, την Tαφή και
την Ανάσταση. Και τα τρία γεγονότα της
Χριστιανοσύνης σηματοδοτούν την πορεία του
ανθρώπινου γένους στoν πλανήτη. Μια πορεία
με αρκετά δάκρυα και πόνο. Η αλήθεια είναι ότι
τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας της πανδημίας,
οι άνθρωποι έχουν ρίξει άφθονο δάκρυ.
Στον κόσμο αλλά και στην πατρίδα μας. Πάνω
από δέκα χιλιάδες άνθρωποι, φέτος, θα λείψουν
από τις διαδρομές των τριών αυτών ημερών. Για
κάποιες οικογένειες, το τραπέζι της Ανάστασης
θα έχει απόντες. Ανθρώπους που χάθηκαν σε
αυτόν τον πόλεμο με τον ιό.
Ανθρώπους που δεν είναι απλώς αριθμοί σε
κάποιο δελτίο ενημέρωσης, που ακούμε κάθε
απόγευμα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Γι’
αυτό και κάνω και εγώ έκκληση σε όλους. Να είμαστε προσεκτικοί στον δρόμο για τη μεγάλη
έξοδο σε φίλους και γνωστούς. Ιδιαίτερα οι «πολυμήχανοι», που βρήκαν τρόπο να αποδράσουν.

Δεν είναι ώρα για να τους κουνήσουμε το δάκτυλο και να τους τιμωρήσουμε για την «πονηριά»
τους. Ανθρώπινο το σφάλλειν.
Τους ζητάμε απλώς να κρατήσουν και να κρατήσουμε τα μέτρα. Να προσέχουμε διπλά. Το
οφείλουμε σε όλους αυτούς που χάθηκαν. Το
οφείλουμε στους γιατρούς και τους νοσοκόμους. Καταλαβαίνω και τη λαχτάρα και την επιθυμία να ζήσουμε ως άνθρωποι. Να «αναστήσουμε» βρε αδελφέ, όπως κάνουμε χρόνια τώρα. Μπορούμε. Ας το πράξουμε μέσα μας και με
προσοχή απέξω μας. Ο εφιάλτης, δυστυχώς, δεν
έχει τελειώσει, όπως ελπίζαμε πέρυσι τέτοιες
ημέρες.
Ο αγώνας συνεχίζεται. Τέτοιες ημέρες θα

Η κάθε Ανάσταση γίνεται εντός
μας. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
Αυτή μόνο μπορεί να αλλάξει
τα πάντα. Φτάνει να θέλουμε

ήταν ευκολότερο για μένα να σχολιάζω τη μεγάλη έξοδο. Τις ουρές χιλιομέτρων στα διόδια.
Όπως γινόταν χρόνια τώρα. Να ζητάω να προσέχουν οι οδηγοί, για να μη θρηνήσουμε θύματα
στους δρόμους. Δυστυχώς, η ζωή μάς άλλαξε
την ατζέντα. Αυτή την ώρα κουβαλάμε έναν άλλον σταυρό. Η πορεία προς τον Γολγοθά μάς
τράβηξε πολύ. Αυτή ήταν και είναι η σκληρή δοκιμασία της γενιάς μας.
Σε λίγα 24ωρα, το «Χριστός Ανέστη» θα ηχήσει. Σε μια περίεργη για την ώρα Ανάσταση. Όχι
στις δώδεκα, όπως είχαμε συνηθίσει. Όχι σε γεμάτες (έστω και για λίγο) εκκλησίες. Αυτό,
όμως, δεν αλλάζει τα όσα νοηματοδοτεί η Ανάσταση. Η κάθε Ανάσταση γίνεται εντός μας. Δεν
πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτή μόνο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Φτάνει να θέλουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, ως μικροί θεοί, μπορούμε τα πάντα. Καλή και Κάθε Ανάσταση, αγαπητοί αναγνώστες. Και πριν καθίσετε στο τραπέζι του οβελία,
κάντε και ένα self-test. Το κόστος μικρό, αλλά το
κέρδος μεγάλο…
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Ελευθερόγλου
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