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Οι πολιτικοί, 
η πολιτική και 

τα εμβόλια

Δεν κάναμε 
καλή αρχή 

με τις φωτιές
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Σχίνο - Αλεποχώρι
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Ο
λοι ελπίζουμε ότι, μεγαλώνοντας ο άνθρωπος
και αποκτώντας εμπειρία σε διάφορα ζητήμα-
τα, σοβαρεύεται. Φαίνεται ότι αυτό δεν ισχύει.

Ή δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους, για να είμα-
στε πιο σωστοί. Ένας από αυτούς, που δεν φαίνεται
μεγαλώνοντας να αλλάζει συμπεριφορές, είναι και ο
πρώην πρωθυπουργός. Ο κ. Αλέξης Τσίπρας με μεγά-
λη ευκολία επιστρέφει στα μαθητικά του χρόνια και
στα γεγονότα που τον καθόρισαν και τον έφεραν μέχρι
το Μαξίμου. Ο Τσίπρας έγινε… τηλεοπτικός σταρ, όταν,
ως ΚΝΕ, υπήρξε πρωταγωνιστής τα χρόνια των κατα-
λήψεων. Εκεί, στα χρόνια της δεκαετίας του ’90, ήταν
που τον είχε ανακαλύψει η Άννα Παναγιωταρέα και
του έκανε τη συνέντευξη η οποία του άνοιξε τους δρό-
μους της επιτυχίας.

Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας ανέβηκε τα σκαλοπάτια
της κομματικής ιεραρχίας, μέχρι που ο Αλέκος Αλα-
βάνος τού έδωσε το δακτυλίδι του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ. Στη
συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας κατάφερε να μπει στη
Βουλή με ποσοστό 4,6% το 2009. Για να φτάσει, όμως,

στην εξουσία επιστράτευσε τον μόνο… δρόμο που
ήξερε καλά. Εκμεταλλεύτηκε το κύμα που είχε σηκω-
θεί εξαιτίας των μνημονίων, ανέβηκε πάνω, με το κίνη-
μα των αγανακτισμένων, και κυβέρνησε τον τόπο.

Την επομένη της μεγάλης του ήττας από τον Κυριά-
κο Μητσοτάκη, ακούγοντας τη δήλωσή του, είχαμε πι-
στέψει ότι είχε πλέον αλλάξει. Θα ξεχνούσε τις κατα-
λήψεις και τους… αγανακτισμένους και θα δημιουρ-
γούσε μια σοβαρή Κεντροαριστερά.

Αλλά λογαριάζαμε χωρίς την πανδημία, την οποία ο
Αλέξης Τσίπρας είδε κάτι σαν νέο μνημόνιο. Και ενώ
στην αρχή άντεξε στον πειρασμό, χωρίς να είναι στα
κάγκελα, στο δεύτερο κύμα πίστεψε ότι θα εφαρμόσει
την τακτική των μνημονίων. Στην αρχή ανέλαβε το ρί-
σκο για τις διαδηλώσεις και τις πορείες. Από χθες
αποφάσισε να αναλάβει… το ρίσκο για την υγεία όχι
μόνο των βουλευτών του, αλλά και των υπόλοιπων
βουλευτών και των εργαζομένων στο Κοινοβούλιο.

Κατά την τοποθέτησή του, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας
ανακοίνωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο θα απέχει από την

ψηφοφορία, αν δεν θα αρθούν τα περιοριστικά μέτρα
της παρουσίας των βουλευτών λόγω της πανδημίας,
αλλά θα σταματήσει και να τα τηρεί. «Οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ θα προσέρχονται κανονικά στην Ολομέλεια,
τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, αλλά θα προσέρ-
χονται κανονικά στις συνεδριάσεις, είτε το θέλετε είτε
όχι».

Οι αναφορές του κ. Τσίπρα προκάλεσαν την αντί-
δραση του προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τα-
σούλα, ο οποίος ανάγνωσε από το βήμα τα κρούσματα
που έχουν πλήξει το Κοινοβούλιο. Όπως είπε, από τις
αρχές Σεπτέμβρη νόσησαν 107 άτομα, τον Μάρτιο 26,
τον Απρίλιο 22 και τον Μάιο 14. «Τα μέτρα αυτά έχουν
χαλαρώσει! Το νομοσχέδιο αυτό συζητείται σε δύο μέ-
ρες! Η λύση να είναι και οι 300 παρόντες είναι υγειονο-
μική βόμβα! Αυτοκτονία, παράδειγμα αποτρόπαιο για
όλους».

Αλλά το αυτί του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν ίδρωσε.
Βλέπεις, το σύνδρομο της κατάληψης δεν το θεράπευ-
σε ποτέ…
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Το σύνδρομο του καταληψία και ο Αλέξης Τσίπρας
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Τ
ην ολοκλήρωση της ηλεκτρικής
διασύνδεσης Κρήτης - Πελοπον-
νήσου μετά την αποπεράτωση των
κατασκευαστικών εργασιών στα

Χανιά και τη Νεάπολη Λακωνίας και την
επιτυχή δοκιμαστική ηλέκτριση όλων των
τμημάτων του έργου, θαλάσσιων και χερ-
σαίων, ανακοίνωσαν χθες το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Ανε-
ξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας.

Η διασύνδεση συνιστά το πρώτο βήμα
για την άρση του ενεργειακού αποκλει-
σμού και τη μετάβαση της Κρήτης σε ένα
καθαρότερο μίγμα ενέργειας, καθώς θα
καλύπτει το 1/3 των ενεργειακών αναγκών
του νησιού, υποκαθιστώντας την παραγω-
γή των παλαιότερων τοπικών μονάδων,
που είναι και οι πλέον ακριβές και ρυπογό-
νες, ενώ ακολουθεί η μεγάλη διασύνδεση
Ηράκλειο - Αττική, που είναι υπό κατα-
σκευή.

Το κόστος του έργου (397 εκατ. ευρώ)
καλύφθηκε με συγχρηματοδότηση της Ελ-
λάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με
δανεισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΙΒ). Σε ανάρτησή του ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τό-
νισε: «Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης -
Πελοποννήσου είναι πλέον πραγματικότη-
τα. Θα καλύψει αρχικά το 1/3 των ενεργει-

ακών αναγκών του νησιού, αντικαθιστών-
τας παλιές, ακριβές και ρυπογόνες τοπικές
μονάδες».

Καινοτομίες και οφέλη του έργου
Η νέα διασύνδεση ενσωματώνει σημαν-

τικές τεχνολογικές καινοτομίες και καταρ-
ρίπτει παγκόσμια ρεκόρ. Πρόκειται για τη
μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή υπο-
βρύχια/υπόγεια καλωδιακή διασύνδεση
εναλλασσόμενου ρεύματος παγκοσμίως
(174 χλμ.), ενώ το μέγιστο βάθος πόντισης
(1.000 μ.) την τοποθετεί στην κορυφή των
πλέον απαιτητικών τεχνικά έργων ηλε-
κτρικής διασύνδεσης διεθνώς.

Κατά την πλήρη διασύνδεση της Κρήτης
με το ηπειρωτικό σύστημα το 2023, όταν θα
έχει ολοκληρωθεί και η διασύνδεση με την
Αττική, οι εκπομπές CO2 για την ηλεκτρο-
δότηση της Κρήτης θα μηδενιστούν, βελ-
τιώνοντας θεαματικά το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα του νησιού. Επιπλέον, από την
απόσυρση των συμβατικών ρυπογόνων
μονάδων στην Κρήτη όλοι οι καταναλωτές
της χώρας θα εξοικονομήσουν έως και
400 εκατ. ευρώ ετησίως από τους λογαρια-
σμούς ρεύματος μέσω των ΥΚΩ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας Κώστας Σκρέκας δήλωσε: «Θέλω να
συγχαρώ τη διοίκηση αλλά και τους εργα-
ζομένους του ΑΔΜΗΕ για την ολοκλήρω-

ση του σημαντικού αυτού έργου. Με τη μι-
κρή διασύνδεση Κρήτης - Πελοποννήσου
προχωράμε ένα ακόμη βήμα προς τη θω-
ράκιση της ενεργειακής ασφάλειας της
Ελλάδας. Πρόκειται για ένα έργο υψίστης
σημασίας για όλη τη χώρα, αλλά ειδικότε-
ρα για το νησί της Κρήτης, όπου η ζήτηση
ενέργειας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
αυξάνεται δραστικά. Συνεχίζοντας την
υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου δια-
συνδέσεων των νησιών μας με την ηπει-
ρωτική Ελλάδα, οι πολίτες θα επωφελη-
θούν οικονομικά από τις μειώσεις στις τι-
μές ρεύματος μέσω των ΥΚΩ, ενώ παράλ-
ληλα καταφέρνουμε να ελαττώσουμε ου-
σιαστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα, συμβάλλοντας στην προστασία του
περιβάλλοντος».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης ανέφερε
σχετικά: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι
που φτάσαμε στη γραμμή τερματισμού
ενός τόσο σημαντικού έργου. Ο ΑΔΜΗΕ
έθεσε ψηλά τον πήχη σε επίπεδο τόσο

χρονοδιαγράμματος όσο και τεχνικών
προκλήσεων και κατόρθωσε να τον ξεπε-
ράσει. Το μέλλον της ενεργειακής μετάβα-
σης της Ελλάδας περνά από τη θάλασσα.
Με το έργο αυτό ο διαχειριστής απέδειξε
ότι μπορεί να ανταποκριθεί και στα πιο
απαιτητικά έργα ηλεκτρικών διασυνδέσε-
ων και να τα υλοποιήσει με συνέπεια, επι-
τυγχάνοντας σημαντικά οικονομικά και
περιβαλλοντικά οφέλη για όλους τους πο-
λίτες της χώρας».

Σάρκα και οστά παίρνει ένα νέο συντονιστικό όργανο εντός
του ΤΑΙΠΕΔ, που έχει σκοπό να ελέγχει την πορεία των νέων
μεγάλων έργων της χώρας. Με αυτό τον τρόπο θεωρείται ότι
θα ξεπεραστούν δομικά εμπόδια στην προετοιμασία και υλο-
ποίηση δημόσιων επενδύσεων, όπως καταγράφηκαν τον προ-
ηγούμενο καιρό, καθώς αναβαθμίζεται ο ρόλος του υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών. Να θυμίσουμε ότι από τον
Ιανουάριο του 2021, με σκοπό τον συντονισμό και την παρακο-
λούθηση όλων των δημόσιων φορέων που εκτελούν μεγάλα
έργα υποδομής, υποβλήθηκε προς το υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών πρόταση νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Το εν λόγω κείμενο προέβλεπε την ανάθεση τόσο της έγ-
κρισης όσο και της εποπτείας όλων των μεγάλων έργων στο
Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) με
ταυτόχρονη κατάργηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Μεγά-

λων Έργων. Παράλληλα, καθόριζε το ΤΑΙΠΕΔ ως φο-
ρέα υλοποίησης ώριμων και ωρίμανσης ανώριμων
έργων, με απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ, και για αυτό τον
λόγο προέβλεπε τη δημιουργία ειδικής δομής εν-
τός του ΤΑΙΠΕΔ.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ακο-
λουθώντας τις εντολές του υπουργού Κώστα Καρα-
μανλή, αντέδρασε άμεσα στην εν λόγω νομοθετική πρω-
τοβουλία. Προχώρησε, μάλιστα, στην κατάθεση συγκεκριμέ-
νων προτάσεων (μέσω τροπολογίας), οι οποίες και υπερψηφί-
στηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (άρθρα 125-131 Ν. 4799,
ΦΕΚ Α’ 78/18-05-2021).

Με τις διατάξεις αυτές αφενός διατηρείται η Κυβερνητική
Επιτροπή Μεγάλων Έργων, με διεύρυνση της αρμοδιότητας
εποπτείας και συντονισμού σε όλες τις μεγάλες δημόσιες

συμβάσεις (έργα, προμήθειες, μελέτες κ.λπ.),
αφετέρου το ΤΑΙΠΕΔ γίνεται δυνητικός δικαιού-
χος, αποκλειστικά και μόνο ωρίμανσης δημό-
σιων συμβάσεων, εφόσον τούτο το επιθυμεί ο
δικαιούχος της σύμβασης.

Η προαναφερόμενη αναβάθμιση της Κυβερ-
νητικής Επιτροπής, στην οποία προεδρεύει ο πρω-

θυπουργός, με αναπληρωτή του τον υπουργό Υποδο-
μών και Μεταφορών, συνιστά αναβάθμιση του υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, που αποτελεί πλέον τον κύριο πυ-
λώνα για την κατάρτιση και έγκριση του Αναπτυξιακού Προ-
γράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, το οποίο, άλ-
λωστε, θα αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο του σύγχρονου
επιτελικού κράτους για την υλοποίηση μεγάλων έργων, προ-
μηθειών και υπηρεσιών για όλο τον δημόσιο τομέα.

Μηχανισμός συντονισμού και παρακολούθησης των μεγάλων έργων

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική
διασύνδεση Κρήτης - 
Πελοποννήσου 
σε χρόνο-ρεκόρ

« Έσπασε» 
η ενεργειακή
απομόνωση 



Ν
α κλείσει τη συζήτηση για τα
επόμενα βήματα στους υπο-
χρεωτικούς εμβολιασμούς -
χωρίς να την κλείσει... εντε-

λώς- επιδιώκει η κυβέρνηση μετά τον
«θόρυβο» που προκάλεσε η απόφαση
του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος να χρησιμοποιούνται στις επιχειρή-
σεις της Ειδικής Μονάδας μόνο πλήρως
εμβολιασμένα στελέχη, επικαλούμενος
επιχειρησιακά κριτήρια και μεταθέτον-
τας όσους ελάχιστους δεν έχουν εμβο-
λιαστεί σε διοικητικές υπηρεσίες της
πρώτης γραμμής.

«Η απόφαση που αφορά στην ΕΜΑΚ
σχετίζεται με μια κρίσιμη υπηρεσία και
δομή του κράτους. Η ΕΜΑΚ πρέπει να εί-
ναι σε άμεση διαθεσιμότητα ανά πάσα
στιγμή. Όπως έχει πει και ο πρωθυπουρ-
γός, η συζήτηση για τους υγειονομικούς
θα ανοίξει τον Σεπτέμβριο και όχι ενώ
βρισκόμαστε στη φάση της μάχης και των
εμβολιασμών. Σε κάθε περίπτωση, η
υπόθεση της ΕΜΑΚ είναι ένα πρώτο βή-
μα και όλα αξιολογούνται», είπε χθες κα-
τά την ενημέρωση των πολιτικών συντα-
κτών η κυβερνητική εκπρόσωπος Αρι-
στοτελία Πελώνη. Πρακτικά, αυτό που
υπογράμμισε η κυβερνητική εκπρόσω-

πος είναι ότι δεν τίθεται άμεσα ζήτημα
υποχρεωτικού εμβολιασμού σε άλλη
υπηρεσία ή άλλο Σώμα Ασφαλείας, αν
και αυτή είναι μια συζήτηση που έχει
ατύπως ήδη ανοίξει, προτού ανοίξει και
επισήμως πριν από το καλοκαίρι.

Δεν είναι μυστικό, όπως, άλλωστε, το
είπε και χθες η κυβερνητική εκπρόσω-
πος, ότι στην κυβέρνηση υπάρχει σοβα-
ρός προβληματισμός για τα ποσοστά εμ-
βολιασμού των υγειονομικών και ιδίως
των νοσηλευτών, στους οποίους δεν ξε-
περνούν το 60%. Πρακτικά αυτό σημαίνει
ότι σχεδόν 4 στους 10 νοσηλευτές μπορεί
να είναι ανεμβολίαστοι, αν και είχαν τη
δυνατότητα ήδη από τον Ιανουάριο και τον
Φεβρουάριο να ολοκληρώσουν το σχήμα
των δύο δόσεων. Όπως όμως διαμηνύουν
τόσο από το Μαξίμου όσο και από το
υπουργείο Υγείας, συζήτηση που μπορεί
να προκαλέσει εντάσεις δεν μπορεί να γί-
νει «εν μέσω πολέμου» και όσο εξελίσ-

σονται τόσο η μάχη στα νοσοκομεία όσο
και το πρόγραμμα του εμβολιασμού. 

Η εισήγηση της Επιτροπής Βιοηθικής
«Κλειδί» προς το τέλος του θέρους θα

είναι η εισήγηση της Επιτροπής Βιοηθι-
κής που έχει συσταθεί από τον Κυριάκο
Μητσοτάκη από τα μέσα Απριλίου και θα
αξιολογήσει όλο το εύρος των παραμέ-
τρων της συζήτησης περί υποχρεωτικού
εμβολιασμού αλλά και της παροχής προ-
νομίων στους εμβολιασμένους. Πρό-
εδρος της Επιτροπής είναι η καθηγήτρια
Βιοηθικής του Πανεπιστημίου της Ζυρί-
χης Έφη Βαγενά, ενώ αντιπρόεδρος εί-
ναι ο Χαράλαμπος Τσέκερης, ερευνητής
στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.
Η Επιτροπή απαρτίζεται ακόμη από τους
καθηγητές και ακαδημαϊκούς Σέργιο Θε-
οδωρίδη, Ευάγγελο Καρκαλέτση, Κώστα
Καρπούζη, Ιωάννη Κομπατσιάρη, Ισμήνη
Κριάρη, Ευγενία Πρεβεδούρου, Ευάγγε-
λο Πρωτοπαπαδάκη, Δημήτρη Σκαλτσά
και Σταυρούλα Τσινόρεμα. 

Ανοίγει η πλατφόρμα για τους 40-44
Από σήμερα, Παρασκευή, θα ανοίξει η

πλατφόρμα εμβολιασμού και με τα τέσ-

σερα διαθέσιμα εμβόλια για την ηλικιακή
ομάδα 40-44 ετών. Θα ακολουθήσει το
άνοιγμα της πλατφόρμας για τους πολί-
τες ηλικίας 35-39 και στη συνέχεια για
τους 30-34 ετών, με την επόμενη ηλικια-
κή ομάδα να μπορεί να ανοίξει και στο τέ-
λος της επόμενης εβδομάδας ή, σε κάθε
περίπτωση, πριν από το τέλος Ιουνίου.
Όπως είπε η κυρία Πελώνη, εκτιμάται
έτσι «ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα έχουν
γίνει περισσότεροι από 5.600.000 εμβο-
λιασμοί. Πάνω από 3,5 εκατομμύρια
συμπολίτες μας θα έχουν κάνει τουλάχι-
στον μία δόση (ποσοστό 34%) και περισ-
σότεροι από 2.000.000 θα είναι πλήρως
εμβολιασμένοι (ποσοστό 20%)».
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Πελώνη: «Δεν τίθεται άμεσα
ζήτημα υποχρεωτικού 
εμβολιασμού σε άλλη 
υπηρεσία ή άλλο Σώμα
Ασφαλείας»

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Πρώτο βήμα η ΕΜΑΚ και… βλέπουμε



Ν
α ολοκληρώσουν μια πραγμα-
τική δημοκρατική τομή, προ-
σφέροντας χωρίς υποσημει-
ώσεις και αστερίσκους δι-

καίωμα ψήφου στους Έλληνες που δια-
μένουν στο εξωτερικό, θα επιχειρήσουν
τα επόμενα 24ωρα Μέγαρο Μαξίμου και
υπουργείο Εσωτερικών, έναντι της πει-
σματικής έως τώρα άρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
να εγκρίνει τις κατατεθειμένες στη Βουλή
ρυθμίσεις περί άρσης του περιορισμού
στην ψήφο των αποδήμων. Ενδεικτική της
σοβαρότητας που το Μέγαρο Μαξίμου
προσδίδει στο συγκεκριμένο θέμα, που,
μεταξύ άλλων, αποτελεί μια εμβληματική
προεκλογική εξαγγελία της Νέας Δημο-
κρατίας, η απόφαση να παρέμβει στη
Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη
σχετική συζήτηση της επόμενης Τετάρ-
της, μετά τη επιστροφή του από την εμβό-
λιμη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις Βρυξέλλες. Κυβερνητικά
στελέχη δεν κρύβουν την έντονη δυσφο-
ρία τους για την εξόχως φοβική, όσο και
υποκριτική, όπως τη χαρακτηρίζουν, στά-
ση του ΣΥΡΙΖΑ επί του θέματος, ανακι-
νώντας τον κίνδυνο της κατ’ ουσίαν ακύ-
ρωσης της χορήγησης του δικαιώματος
ψήφου στους αποδήμους, εφόσον δεν
εξασφαλιστεί ο μαγικός αριθμός «200»

κατά την επικείμενη κοινοβουλευτική
ψηφοφορία. Το εν λόγω ζήτημα, μάλιστα,
απασχόλησε εκτενώς την καθιερωμένη
χθεσινή κυβερνητική σύσκεψη, όπου και
αποφασίστηκε, κατά πληροφορίες, η κλι-
μάκωση της πολιτικής και επικοινωνια-
κής πίεσης προς το κόμμα της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, ώστε να εγκαταλεί-
ψει την άκαμπτη στάση του. «Για την κυ-
βέρνηση η διασφάλιση της ισότητας της
ψήφου των αποδήμων και η προσμέτρηση
αυτής στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα
είναι αρχές αδιαπραγμάτευτες. Η μπάλα
είναι πλέον στο τερέν του ΣΥΡΙΖΑ, οφείλει
η ηγεσία του να εξηγήσει σε όλους όσοι
υποχρεώθηκαν να φύγουν στο εξωτερικό
γιατί τους θεωρεί Έλληνες β’ κατηγο-
ρίας», σημειώνει χαρακτηριστικά ανώτε-
ρο κυβερνητικό στέλεχος. 

Το Μαξίμου
Για την κυβέρνηση η τροπολογία ΣΥΡΙ-

ΖΑ, που προβλέπει 4 έδρες γεωγραφικά
κατανεμημένες σε ενιαία λίστα ώστε η

ψήφος των αποδήμων να μην έχει το ίδιο
βάρος με τους λοιπούς εκλογείς και να
μην προσμετράται στο πανελλαδικό πο-
σοστό, παραβιάζει, όπως χαρακτηριστικά
λέγεται, την κυβερνητική κόκκινη γραμμή
αλλά και τη συνταγματική λογική. «Πρό-
κειται για την κορύφωση της πολιτικής
υποκρισίας του ΣΥΡΙΖΑ, που επιχειρεί να
περιορίσει, να βάλει βέτο στο δικαίωμα
των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφί-
ζουν, δημιουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο
πολίτες δύο κατηγοριών», σημείωσε χα-
ρακτηριστικά στο χθεσινό briefing των
πολιτικών συντακτών η κυβερνητική εκ-
πρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληρο-
φορίες της «Political», στην κυβέρνηση
δεν σκοπεύουν να εξαντλήσουν τις πρω-
τοβουλίες τους στην πολιτική στοχοποί-
ηση του ΣΥΡΙΖΑ για την αναχρονιστική,
όπως την περιγράφουν, στάση του, αλλά
διερευνούν τη φόρμουλα προκειμένου
να… ρυμουλκήσουν το κόμμα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης στη δική τους
γραμμή, επιτυγχάνοντας εν τέλει την
υπερψήφιση του συγκεκριμένου νομο-
σχεδίου με τα 2/3 και πλέον της Εθνικής
Αντιπροσωπείας. Συγκεκριμένα και βάσει
των ίδιων πηγών, αναμένεται να εξεταστεί
πώς μπορεί η ισότητα της ψήφου των

αποδήμων, ως αδιαπραγμάτευτη αρχή, να
συνδυαστεί με την εκλογή βουλευτών από
περιφέρειες του εξωτερικού, ωστόσο οι
οριστικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες
αναμένεται να διαμορφωθούν τις επόμε-
νες ώρες. Την κυβερνητική… ευελιξία επί
του θέματος είχε, άλλωστε, υπαινιχθεί
χθες μέσω του ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης,
τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «αν ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ συμφωνήσει σε άρση του περιορισμού
στην ψήφο των αποδήμων και στο να είναι
η ψήφος ισότιμη, δηλαδή να μη δημιουρ-
γηθούν διαφορετικές κατηγορίες ψηφο-
φόρων, τότε δεν υπάρχει αντίρρηση να
σταματήσει η συζήτηση στη Βουλή για το
νομοσχέδιο και να διερευνηθεί ο τρόπος
της δημιουργίας εκλογικών περιφερειών
εξωτερικού».
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mourelatos.sp@gmail.com 

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

Η εναλλακτική πρόταση 
της κυβέρνησης για να πείσει
τον ΣΥΡΙΖΑ να πει το «ναι»
στην ψήφο τους

«Ντρίμπλα» για τους αποδήμους



O
Παύλος, ο Σφακιανός, δεν χάνει

ευκαιρία να απειλεί τους πάντες

με το μότο ότι θα ξανάρθει ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ. Καθ’ εκάστην φροντίζει να το υπεν-

θυμίζει με ύφος χιλίων καρδιναλίων στα

social media. Ανέβασε πρόσφατα μια

ανάρτηση που τα μπερδεύει όλα μαζί, κα-

τά την προσφιλή τακτική του - από την

υπόθεση της τραγωδίας στο Μάτι μέχρι τη

λίστα Πέτσα. Προφανώς ο άνθρωπος τε-

λεί υπό κάποια σύγχυση, στην προσπά-

θειά του να υπερασπιστεί τόσο τον φίλο

του, τον Νίκο τον Παππά, όσο και τη συν-

τρόφισσά του, τη Ρένα Δούρου. «ΕΔΩ ΘΑ

ΞΕΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΛΑ! Αφιερωμένα εξαι-

ρετικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που

έγινε πρωθυπουργός και με την τυμβω-

ρυχία των νεκρών στο Μάτι, και σε όλα τα

ΤΣΟΓΛΑΝΙΑ της δημοσιογραφίας που δο-

λοφόνησαν τη Δούρου για να ξεκοκαλί-

ζουν σήμερα τα λεφτά της λίστας Πέτσα

και όχι μόνο! ΞΑΝΑΡΧΟΜΑΣΤΕ… και θα

’ναι ΑΛΛΙΩΣ!», γράφει στην ανάρτησή

του… Ελπίζω να βρει κατηφόρα και να

πάρει φόρα από ψηλά…

Χόλιγουντ θα γίνουμε…
Μαθαίνω ότι ετοιμάζονται στην Ελλάδα
τουλάχιστον πέντε χολιγουντιανές παρα-
γωγές. Στα 25 εκατ. ευρώ υπολογίζεται να
φτάσει το σύνολο της χρηματοδότησης του
ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών
Μέσων και Επικοινωνίας) για το 2021, απο-
τυπώνοντας τη στόχευση του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για προσέλκυ-
ση ελληνικών και διεθνών κινηματογραφι-
κών ταινιών. Η πρώτη ταινία είναι το
«Greek Freak», παραγωγή της Disney,
ύψους 16 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν το
«Knives out» σε σκηνοθεσία Ράιαν Τζόν-
σον με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Γκρεγκ,
το « Crimes of the Future», το «Jack
Rayan» της Paramount και η ταινία «Κυ-
κλάδες», μια γαλλική παραγωγή με γυρί-
σματα στα νησιά του Αιγαίου.

Η Βουλή τιμά τον γιατρό της
Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε με τον δέοντα
σεβασμό τον γιατρό της που «έφυγε» από κο-
ρονοϊό. Όλα έγιναν με τον καλύτερο τρόπο.
Αντί να δώσει το όνομά του, «Γιάννης Μητρό-
πουλος», στο Ιατρείο του Κοινοβουλίου όπου
είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του, η Βουλή
των Ελλήνων αποφάσισε να αγοράσει ένα
ολοκαίνουργιο ασθενοφόρο, πλήρως εξο-
πλισμένο, και να το παραχωρήσει στη Μεσ-
σηνία, τόπο καταγωγής του εκλιπόντος. Πολ-
λά συγχαρητήρια.

Ηθοποιός σημαίνει… 
πιλότος για το ΙΚΑ!

Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν το γνώριζα:
Οι ηθοποιοί στην Ελλάδα δεν έχουν κωδικό
στο ΙΚΑ. Ναι, καλά διαβάσατε. Τους κατα-
χωρούν με κωδικό πιλότου ή βοηθού πιλό-
του. Και όλα αυτά… το σωτήριο έτος 2021.
Τούτο συμβαίνει, όπως αποκάλυψε η γραμ-
ματέας του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών
Νικολέτα Βλαβιανού, στην εκπομπή του
Αρναούτογλου, διότι δεν υπάρχει άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος. «Μας έχουν με
κωδικό πιλότου και βοηθού πιλότου, αν εί-
σαι τυχερός, γιατί έχει και πιο κάτω. Δυ-
στυχώς, ο ηθοποιός δεν αντιμετωπίζεται
ως επάγγελμα, καθώς δεν υπάρχει άδεια
εξασκήσεως επαγγέλματος. Αν δεν έρθει η
κατηφόρα, δεν θα έρθει η ανηφόρα. Τώρα
είμαι στο Διοικητικό του ΣΕΗ. Ασχολούμαι
χρόνια με τον συνδικαλισμό». Αυτά τα
πράγματα πρέπει να τα δουν στο υπουργείο
Εργασίας. Πρέπει να ασχοληθεί επισταμέ-
νως ο κ. Κώστας Χατζηδάκης.
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Πάλι ξανάρχονται; 

Ο Πεταλωτής θυμήθηκε 
τον Έβρο και τη Θράκη 
Παραλίγο να το ξεχάσω αυτό το πουλέν
του Γιώργου Παπανδρέου. Ο Πεταλωτής
εμφανίστηκε από το πουθενά και δήλωσε
«παρών» στη Ροδόπη! Μάλιστα, άφησε
αιχμές προς το έργο των τριών βουλευτών
Ροδόπης, των Ευριπίδη Στυλιανίδη, Δη-
μήτρη Χαρίτου και Ιλχάν Αχμέτ. Ο πρώην
βουλευτής και τέως υπουργός του ΠΑ-
ΣΟΚ, Γιώργος Πεταλωτής, μιλώντας στην
εκπομπή «Η Ώρα της Ροδόπης» (Δέλτα
Τηλεόραση) καυτηρίασε την εξαίρεση της
Ροδόπης από τη λίστα των 50 νέων Πειρα-
ματικών ή Πρότυπων Σχολείων. Παρακο-
λουθεί, λέει, στενά τα πολιτικά τεκταινό-
μενα του νομού, διότι, όπως είπε, «είμαι
κάτοικος Ροδόπης, εδώ είναι η οικογέ-
νεια, οι δουλειές και οι συγγενείς μου. Το
ότι κατέβηκα (υποψήφιος) στην Αθήνα
ήταν θέμα κεντρικής κατεύθυνσης». Σή-
μερα, άραγε, παραμένει ΠΑΣΟΚος ή ΚΙ-
ΔΗΣΟ;

Πουλάνε τρέλα με 
τον εκλογικό νόμο στον ΣΥΡΙΖΑ  
Θέλετε να μάθετε ποια είναι η πρόταση του ΣΥ-

ΡΙΖΑ για την ψήφο των απόδημων Ελλήνων; Να

δημιουργηθούν εκλογικές περιφέρειες στο

εξωτερικό, οι οποίες να εκλέγουν απόδημους

βουλευτές, αλλά το αποτέλεσμα σε αυτές τις

περιφέρειες να μην προσμετράται στο τελικό

των εκλογών! Μιλάμε για τον ορισμό της από-

λυτης παράνοιας. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο ΣΥΡΙ-

ΖΑ θέλει να υπάρχουν στις εθνικές εκλογές

δύο ειδών ψηφοφόροι: Αυτοί που θα εκλέγουν

κυβέρνηση και κάποιοι άλλοι που θα εκλέγουν

μόνο βουλευτές του εξωτερικού! Τελικά, οι άν-

θρωποι είναι εκτός πραγματικότητας.

Μπέρδεμα μεγάλο. Ο ένας συμπαθής
υπουργός βγαίνει και λέει ότι εξετά-

ζεται ένα είδος κουρέματος χρεών και
δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δίνει
μια ελπίδα ανάσας στην αγορά. Στο «καπάκι»
βγαίνει άλλος υπουργός, εξίσου συμπαθής, και
λέει «δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σχέδιο της κυ-
βέρνησης - ξεχάστε το…». Εμείς ποιον να πιστέ-
ψουμε; Ο ένας γίνεται συμπαθής στην αγορά και ο
άλλος συμπαθής στους τραπεζίτες. Ποιος λέτε να
επιβιώσει από τους δύο;
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Τα κρίσιμα ταξίδια του Κυριάκου
Το καλοκαίρι δεν θα είναι εύκολο διπλωματικά. Υπάρχουν σε προγραμματισμό κρίσιμα ταξίδια
του πρωθυπουργού. Κομβικής σημασίας είναι και το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Βρυ-
ξέλλες για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου. Εκεί θα βρίσκονται τό-
σο ο νέος «πλανητάρχης» Τζο Μπάιντεν όσο και ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Μέχρι
στιγμής δεν έχει «κλειδώσει» κάποιο ραντεβού, αλλά δεν αποκλείεται, μετά τη διαφαινόμενη
συνάντηση Δένδια - Τσαβούσογλου στην Αθήνα, να υπάρξουν εξελίξεις για ένα τετ α τετ Μητσο-
τάκη - Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου. Κρατήστε, επίσης, ότι στις 25 Ιουνίου είναι προ-
γραμματισμένη η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε και στο τραπέζι των Ευρωπαίων ηγετών αναμένε-
ται να τεθεί εκ νέου η Τουρκία, που το τελευταίο διάστημα κάνει ένα βήμα εμπρός και δύο πίσω
στην ενταξιακή διαδικασία.

Γκρίνια για τον Τζαβάρα 
Αν και ο κ. Κώστας Τζαβάρας είναι ένας

έμπειρος κοινοβουλευτικός, τα όσα είπε
πρόσφατα στον ΣΚΑΪ, ότι σκέφτεται να
«αποσυρθεί» από την πολιτική για ένα ζή-
τημα τοπικού ενδιαφέροντος στην εκλο-
γική του περιφέρεια, φαίνεται να έχουν
ενοχλήσει σφόδρα το Μέγαρο Μαξίμου…
Ο λόγος της δυσφορίας του βουλευτή
Ηλείας είναι ότι με τον πρόσφατο νόμο-
μεταρρύθμιση για τα ΑΕΙ κλείνουν δύο
πανεπιστημιακά τμήματα στην εκλογική
του περιφέρεια, της Μουσειολογίας Πύρ-
γου και της Γεωπονίας Αμαλιάδας. Ο κ.
Τζαβάρας απείλησε ότι δεν θα είναι ξανά
υποψήφιος στην περιφέρειά του και στην
κυβέρνηση θεωρούν ότι υπερέβη τα
εσκαμμένα. 
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Τους τάιζε και 
τους κοίμιζε όλους 
ο Καλογρίτσας 
Ο Καλογρίτσας τούς γλεντάει κανονι-
κά και απάντηση σοβαρή δεν έχουν
να δώσουν από την Κουμουνδούρου.
Κάτι πήγε να ψελλίσει ο αψύς Παύλος
Πολάκης μέσα στην Επιτροπή και η
απάντηση που του έδωσε ο εργολά-
βος πάγωσε τους πάντες: «Πολάκη,
μη φωνάζεις. Είσαι βουλευτής με το
κόμμα που μου έφαγε λεφτά. Είσαι
βουλευτής με τα λεφτά μου». Τουλά-
χιστον τρία μέτρα κάτω από τη γη τον
έβαλε ο «καπετάν Χρήστος». Παρ’ όλα
αυτά, στον ΣΥΡΙΖΑ ξέρετε τι λένε για
όλη αυτήν την ιλαροτραγωδία; «Έλα
μωρέ, σε 4-5 μήνες θα πέσει ο Μη-
τσοτάκης». Νομίζουν, λοιπόν, ότι αυτή
η υπόθεση δεν τους εξευτελίζει και
πως θα ξεχαστεί γρήγορα… Κούνια
που τους κούναγε. Ο Καλογρίτσας
τούς έχει «δεμένους» και «γραμμέ-
νους» και θα τους παίξει το μαρτύριο
της σταγόνας. Ένα - ένα θα τα βγάζει,
με ονόματα και διευθύνσεις. Αυτοί
προσπαθούν να τον βγάλουν τρελό
και αναξιόπιστο. Υπομονή! Γελάει κα-
λύτερα όποιος γελάει τελευταίος…

Mαθαίνω ότι ο υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης το τελευ-
ταίο διάστημα είναι στα χάι του, ενώ αρκετοί άνθρωποι του σύγχρονου πολι-
τισμού μιλούν γι’ αυτόν με τα καλύτερα λόγια. Λένε ότι είναι σεμνός και

δουλευταράς, παρά το γεγονός ότι κάποιοι πολιτικοί του αντίπαλοι δεν τον θέλουν
στα πόδια τους… Επειδή, όμως, στην πολιτική αυτό που μετράει δεν είναι το φαίνε-
σθαι, αλλά το πράττειν, έχω την αίσθηση ότι ο Γιατρομανωλάκης θα επιβιώσει… Δεν
το ξέρει το πολιτικό power game, αλλά θα το μάθει.

Το
... 
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Κερδίζει πόντους ο Γιατρομανωλάκης 

Υποχρεωτικός εμβολιασμός και Σύνταγμα
Ο Χρυσόγονος δεν πέταξε καμία «βόμβα» -

είπε το αυτονόητο. Ο καθηγητής Συνταγματι-
κού Δικαίου είπε ότι τα μέγιστα αγαθά που
προστατεύει το Σύνταγμα είναι η Δημόσια Υγι-
εινή και η ανθρώπινη ζωή. Ο Κώστας Χρυσό-
γονος είπε ότι το Σύνταγμα καλύπτει την ελευ-
θερία όσων θέλουν να μην κάνουν το εμβόλιο,
όμως παραλλήλως υποχρεώνει το κράτος να
προστατεύει την υγεία των πολιτών, λαμβά-
νοντας μέτρα που υποδεικνύουν οι επιστήμονες. Όπως σημείωσε, η αρχή της ισότητας
προβλέπει ίδια αντιμετώπιση για ίδιες καταστάσεις. Όποιος είναι εμβολιασμένος δεν εί-
ναι σε ίδια κατάσταση με τον μη εμβολιασμένο, καθώς ο πρώτος αποτελεί πολύ μικρότε-
ρο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σε σχέση με τον δεύτερο και έτσι μπορούν να υπάρξουν
διαφορετικές μεταχειρίσεις, όπως στην ΕΜΑΚ, με μετάθεση σε άλλες υπηρεσίες, αλλά
δεν μπορεί να απολύσει τους μη εμβολιασμένους. Διευκρίνισε, λοιπόν, ότι στις συμβά-
σεις εργασίας και δη τις ατομικές που θα υπογραφούν από εδώ και πέρα, βάσει της αρ-
χής της ελευθερίας των συμβάσεων, που κατοχυρώνονται και από το Σύνταγμα, δεν
αποκλείεται να υπάρχει σαφής όρος αναφορικά με τον εμβολιασμό του εργαζόμενου,
ως προϋπόθεση για την απασχόλησή του από τον εργοδότη, κάτι που δύσκολα θα ανα-
τρέψει κάποιο δικαστήριο.

7

Φαντάσου να αρχίσει ο «καπετά-
νιος» να βγάζει πληροφορίες
και για τα προσωπικά τους…
Εκεί να δεις τι έχει να γίνει! Να
αρχίσει να λέει για τσιγάρα, για
ποτά και για ξενύχτια. Για κάτι
μπουζούκια, για κάτι πριβέ πάρτι
με αιθέριες υπάρξεις, για τα
Chivas που έρρεαν με το κιλό
κ.λπ. Ελπίζω να μη φτάσουμε ίσα
με κει, γιατί θα πάρει η μπάλα κι
άλλους, από άλλα κόμματα. Βλέ-
πεις, αυτά τα νυχτοπερπατήματα
δεν τα ήξεραν οι αριστεροί - άλ-
λος τούς τα έμαθε!

LOCK
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Ε
ίναι απορίας άξιον σε τι χρησιμεύει στην πο-
λιτική ζωή του τόπου αλλά και στην κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη η Προανακριτική της Βουλής

για τον Νίκο Παππά, με τις μαρτυρίες Καλογρίτσα
κ.λπ. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας:
Στους πολλούς αυτό μοιάζει με «τη μέρα της μαρ-
μότας», δηλαδή την ανιαρή επανάληψη το ίδιου
σκηνικού, όπου τα κόμματα εναλλάσσονται στις θέ-
σεις της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Όταν
είναι κυβέρνηση φτιάχνουν προανακριτικές επι-
τροπές εναντίον των πολιτικών τους αντιπάλων,
φέρνουν μάρτυρες πρώην φίλους των αντιπάλων
τους, κάθε κόμμα παίζει στο πλαίσιο της Επιτροπής
το δικό του πολιτικό παιχνίδι και στο τέλος βγάζει το
δικό του πόρισμα. 

Σίγουρα είναι ισχυρό το επιχείρημα «εάν υπάρ-
χουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, πρέ-
πει να αποδοθούν». Μόνο που η κατάχρηση της
συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής διαδικασίας στο
παρελθόν την έχει απαξιώσει στα μάτια της κοινής
γνώμης και, τελικά, εκφυλίζεται από ύψιστη θεσμι-

κή λειτουργία σε ένα μπρα ντε φερ κομματικών
σκοπιμοτήτων, με κύριο σκοπό την πώρωση της
στενά εννοούμενης κομματικής βάσης των εκάστο-
τε «επιτιθεμένων». 

Πιστεύει κανείς ότι, εάν τελικά παραπεμφθεί ο
Νίκος Παππάς, θα αλλάξει η αντίληψη του εκλογι-
κού σώματος για το ποιος θέλει να τον κυβερνήσει
την επόμενη τετραετία; Ή αν, αντίστοιχα, αθωωθεί,
οι πολίτες αίφνης θα «αναβλέψουν» και θα στρα-
φούν τρέχοντας προς τον ΣΥΡΙΖΑ; Τίποτα από τα
δύο δεν θα συμβεί. Απλώς η παραπομπή θα γίνει
αφορμή πανηγυρισμών των ακραιφνών Νεοδημο-
κρατών και καταγγελιών για μεροληψία και πολιτι-
κές διώξεις από τη μεριά των ΣΥΡΙΖΑίων. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ έστησε την «υπόθεση Novartis». Τι κέρ-
δισε πολιτικά; Ούτε εκλογικά οφέλη είχε ούτε (η ση-
μερινή αξιωματική αντιπολίτευση) θεωρεί ότι οι
πρωταγωνιστές της υπόθεσης (που εκείνη αποκαλεί
σκάνδαλο) έχουν τιμωρηθεί. Οι εμπλεκόμενοι και η
κομματική βάση της Ν.Δ. πανηγύρισαν την αποτυχία
του αντιπάλου να ενοχοποιήσει πολιτικά της στελέ-

χη. Τώρα, με την υπόθεση Παππά, οι πρωταγωνιστές
άλλαξαν ρόλους, αλλά το έργο που προβάλλεται εί-
ναι το ίδιο. Ανεξαρτήτως κατάληξης. Το ίδιο ακρι-
βώς σκηνικό στήθηκε και το ίδιο τέλος συνέβη και
σε άλλες, παρόμοιες επιτροπές που στήθηκαν στο
παρελθόν. Η κατάχρηση του θεσμού των Προανα-
κριτικών και η αδυναμία των πολιτικών δυνάμεων
να αναζητήσουν την αλήθεια και όχι το πολιτικά
ωφέλιμο το έχει απαξιώσει στα μάτια των πολιτών. 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όμως, δεν χρειάζεται
την Προανακριτική για να κυριαρχήσει πολιτικά.
Και, ακόμα, η σημερινή κυβέρνηση έχει ταυτιστεί
με σειρά καινοτομιών υπέρ ενός πιο αξιόπιστου πο-
λιτικού συστήματος. Αφού ξεκίνησε, προφανώς, η
Προανακριτική θα ολοκληρωθεί (όπως ολοκληρώ-
θηκαν και οι προηγούμενες, με κάθε κόμμα να εκ-
δίδει το δικό του πόρισμα), αλλά το μόνο βέβαιο εί-
ναι ότι ο μη ενταγμένος κομματικά πολίτης ούτε θα
επηρεαστεί από το αποτέλεσμά της ούτε αυτό θα
μεταβάλει την πολιτική του επιλογή. Και κάποτε ας
τελειώσουμε με αυτές τις «μέρες της μαρμότας»… 

Μ
ε την πολύτιμη εμπειρία της πρωτόγνω-
ρης χρονιάς που πέρασε, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας διασώθηκε ένα ποσο-

στό του εισοδήματος που προέρχεται από τον
τουρισμό, εξαιτίας της πανδημίας, η Ελλάδα
ανοίγει τις πύλες της και άρτια προετοιμασμένη
αναμένει να υποδεχθεί φέτος το διεθνές κοινό.
Σίγουρα ήταν σημαντικό επίτευγμα οι επιδόσεις
του 2020, δεδομένων των συνθηκών που βιώσα-
με, το οποίο οφείλεται στα άμεσα ανακλαστικά
της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. 

Η φετινή σεζόν χαρακτηρίζεται κι αυτή από
μεγάλες προκλήσεις και το κύριο χαρακτηριστι-
κό της θα είναι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγ-
μής, κάτι που δικαίως προβληματίζει τους αν-
θρώπους της αγοράς. Όμως είναι κοινή παραδο-
χή πως ο εγκλεισμός λόγω των συνεχών lock-
down έχει δημιουργήσει πολύ έντονη την επιθυ-
μία της απόδρασης, πόσω μάλλον σε χώρες που
το κλίμα δεν είναι ιδεατό όπως της Ελλάδας και ο
ήλιος είναι ένα καθημερινό ζητούμενο! Συνε-
πώς, αντιλαμβανόμαστε όλοι πως οι συνθήκες
μπορεί να είναι ιδιαίτερες, όμως με την κατάλλη-
λη προετοιμασία και αντιμετώπισή τους μπορού-
με και παίζουμε καθοριστικό ρόλο και εμείς ως
χώρα στην πορεία των πραγμάτων. 

Κατ’ αρχάς, να αναφερθώ στην ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, του οποίου η πρόταση για το πράσινο
πιστοποιητικό έγινε αποδεχτή από τους ευρω-
παϊκούς θεσμούς και αναμένουμε να τεθεί σε
ισχύ. Αυτή η πρωτοβουλία αποδεικνύει πως στον
τουρισμό η Ελλάδα συν-διαμορφώνει τις εξελί-

ξεις και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, κερδίζοντας
και σε ισχύ και σε αίγλη, σε επίπεδο εικόνας και
ουσίας! Επίσης, όσον αφορά την πορεία των εμ-
βολιασμών στη χώρα μας, και πιο ειδικά τους
εμβολιασμούς των νησιωτών οριζόντια, η κυ-
βέρνηση έδειξε πως διαθέτει στρατηγική αντι-
μετώπισης και εξομάλυνσης των δύσκολων συν-
θηκών. Σημαντικότατο και καθοριστικό για την
επιτυχή προστασία του τουρισμού μας από την
πανδημία είναι το πρόγραμμα «Γαλάζια Ελευθε-
ρία», που θέτει σε ισχύ τώρα η κυβέρνηση, με
σκοπό να εμβολιαστούν 700.000 κάτοικοι σε 119
νησιά άμεσα. 

Με άλλα λόγια, στη χώρα μας κάνουμε αγώνα
δρόμου, τρέχουμε Μαραθώνιο για την ακρίβεια,
για να πετύχουμε το άνοιγμα του τουρισμού και
να προσφέρουμε ασφαλή διαμονή και διακοπές
στους επισκέπτες μας. Και το κάνουμε με στρα-
τηγική και πλάνο. 

Όπως με στρατηγική επενδύουμε 22 εκατ. ευ-
ρώ το 2021 σε συνδιαφήμιση και καθαρή προβο-
λή στο εξωτερικό, στοχευμένα, το μεγαλύτερο
ποσό που έχει ποτέ προβλεφθεί. Με επιμονή,
δουλειά και υψηλό αίσθημα «φιλοξενίας» υπο-
δεχόμαστε τους επισκέπτες μας, γιατί «All you
want is Greece»!

Ο ελληνικός τουρισμός στον δρόμο προς την ελευθερία

της
Μίκας
Ιατρίδη*  

Βουλευτής 
Δωδεκανήσου, 
αναπληρώτρια 
γενική 
γραμματέας της 
Κοινοβουλευτικής
Ομάδας της Ν.Δ.

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Η μέρα της μαρμότας
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A
ραγε, πόσο εύκολα θα θυμούνται αυτές οι
γενιές την απρόσμενη περίοδο ενός ανυ-
ποψίαστου διαρρήκτη που πήρε τη μορφή

του Covid-19; Ποια ηλικία απ’ όλες θα έχει τις ακρι-
βέστερες θύμησες ενός εγκλεισμού και των περι-
βόητων μηνυμάτων μετακίνησης; Τα παιδιά, τα
εφηβάκια ή οι νεαροί φοιτητές; Αν και δεν μπο-
ρούμε να αποχαιρετήσουμε την πανδημία ακόμη,
μπορούμε να αποτιμήσουμε εν μέρει όσα αφήνει
πίσω της. 

Είναι εμφανή τα συμπτώματα μιας βεντάλιας,
που, μέσα στην παλίνδρομη κίνησή της, αποτυπώ-
θηκε ως ο παράγοντας «Χ» στην καθημερινότητα
των μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Κάποια παιδιά ανυπομονούν να
βγουν έξω από το σπίτι και να επαναστατήσουν.
Άλλα έχουν την ανάγκη να παραμείνουν μέσα, με
σχεδόν φοβικό τρόπο. Το κάθε παιδί αντιδρά δια-
φορετικά. Κοινά χαρακτηριστικά μπορούν να θεω-
ρηθούν τα ανεβασμένα επίπεδα άγχους, όπως και
η λεγόμενη «βαριεστημάρα» όλων των παιδιών. Η
δεύτερη παρενέργεια στα παιδιά μας αφορά στην
παρατεταμένη έκθεσή τους στους υπολογιστές και
στα ψηφιακά έναντι των αληθινών παιχνιδιών. 

Μέσα στην πανδημία, αυτό που θίχτηκε σε βά-
θος ήταν το κύτταρο της ελεύθερης και δημιουργι-
κής σκέψης, κάτι το οποίο ήταν ανέκαθεν συγκοι-
νωνούν δοχείο της δημιουργικής αλληλεπίδρασης

και της κοινωνικοποίησης. Η πανδημία αφαίρεσε
αυτό το δικαίωμα από τα παιδιά, τους έφηβους και
όλους εμάς που θέλαμε να ζήσουμε μακριά από
οθόνες και τηλέφωνα. Τα παιδιά εμφάνισαν στοι-
χεία μιας δυσμενέστερης ικανότητας για προσή-
λωση σε οτιδήποτε μαθησιακό ή και απλώς σε ένα
βιβλίο χειρός. Οι έφηβοι κλείστηκαν κι άλλο στον
εαυτό τους, μετέτρεψαν το δωμάτιό τους σε φοιτη-
τικό διαμέρισμα και οι γονείς κρατήθηκαν μακριά
από μια πιο ισορροπημένη σχέση μαζί τους.

Το μάθημα του σχολείου έγινε ένα καθημερινό
στοίχημα αυτοσαρκασμού, που καταδεικνύει ξανά
την έλλειψη παιδείας στο εκπαιδευτικό μας σύ-
στημα - όπως και για τους εκπαιδευτικούς, όλα εν-
σάρκωσαν μία ακόμη ασυμβατότητα ανάμεσα στην
ουσιαστική μάθηση και τη σχέση μαθητή - δασκά-
λου. Τα παιδιά μας έχουν υποφέρει από την πανδη-
μία και καλά θα κάνουμε να αναλάβουμε την ευθύ-
νη να επουλώσουμε τις πληγές τους. Χρειάζονται
κοινωνικοποίηση, άθληση, πιτζάμα πάρτι και φω-
τιά στις παραλίες με λουκάνικα σε αναμμένα κάρ-
βουνα και κιθαρίτσα. Μας αναιρέθηκε το οξυγόνο
της εγκάρδιας εγγύτητας και μπήκε στη θέση του ο
φόβος για τη ζωή και τον θάνατο.

Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τίποτα και κα-
νέναν για όσα συμβαίνουν από την αρχή του 2020,
πρέπει, όμως, να σηκώσουμε μανίκια και να ασχο-
ληθούμε με τα κατάλοιπα της πανδημίας «εντός,

εκτός και επί τα αυτά». Οι έφηβοι χρειάζονται εν-
θάρρυνση να βγουν έξω από τα δωμάτια και τα κι-
νητά τους, τα παιδιά του Δημοτικού πρέπει να
σκαρφαλώσουν σε δέντρα με τους φίλους τους και
οι φοιτητές να ξαναερωτευτούν, φλερτάροντας
στις καφετέριες. Ακούγεται, ίσως, παράξενο το ότι
η θεραπεία μας είναι αυτό που κάποτε έμοιαζε
ανοριοθετημένο μέσα μας. Ωστόσο, αυτή η εποχή
της ψηφιακής πολυπραγμοσύνης δημιουργεί την
ψευδαίσθηση πως ζούμε με ανθρώπους, ενώ τελι-
κά σχετιζόμαστε κυρίως με τις εικόνες τους - μέσα
από φόβο και ανασφάλεια.

Τα παιδιά χρειάζονται άνοιγμα σε δραστηριότη-
τες, περιπάτους και παιχνίδια... Οι υπόλοιποι ας
επιλέξουν ό,τι αγαπούν και ό,τι τους ψυχαγωγεί,
γιατί αυτή η πανδημία δεν έφερε ιό μόνο στα κύτ-
ταρα του σώματος, αλλά και σε εκείνα του ψυχι-
σμού μας. Η ικανότητα του ανθρώπου να συνδέε-
ται είναι αυτό που τον κρατά σε εγρήγορση μέσα
από μια βαθιά ευγνωμοσύνη. Εάν διαρρήξεις αυ-
τήν την επαφή, όσο δικαιολογημένος και αν θα εί-
ναι ο λόγος, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Θα πά-
ψουμε να είμαστε ανθρώπινοι και θα καταλήξουμε
φαντάσματα του εαυτού μας. Ανοίξτε τις πόρτες να
φύγουμε μακριά από τετράγωνες οθόνες και πλη-
κτρολόγια που πήραν φωτιά, ειδάλλως η συναι-
σθηματική νοημοσύνη των παιδιών μας θα υπο-
στεί τεράστιο πλήγμα. 

Τα παιδιά της πανδημίας 

Η
φροντίδα ενός ατόμου με διπολική δια-
ταραχή μπορεί να είναι πολύ δύσκολη,
ανεξάρτητα αν είστε σύντροφος, γονέας,

παιδί ή φίλος κάποιου που έχει αυτή την πάθηση.
Είναι αγχωτικό και δύσκολο να επιτευχθεί ισορ-
ροπία, βιώνοντας τα συμπτώματα του αγαπημέ-
νου ατόμου.

Θέλετε να είστε υποστηρικτικοί και συμπονετι-
κοί, επειδή γνωρίζετε ότι το άτομο με διπολική
διαταραχή δεν ευθύνεται για την ασθένειά του.
Ωστόσο, η συμπεριφορά τους μπορεί να σας επη-
ρεάσει και χρειάζεται να φροντίσετε τον εαυτό
σας και τις ανάγκες σας, όχι μόνο τις δικές τους.

Αν και δεν υπάρχει εύκολη λύση, αυτές οι συμ-
βουλές μπορεί να σας βοηθήσουν:

Ενημερωθείτε: Διαβάστε πληροφορίες από
αξιόπιστες πηγές που εξηγούν την κατάσταση.
Όσο περισσότερα γνωρίζετε τόσο το καλύτερο. 

Ακούστε: Δώστε προσοχή σε αυτά που έχει να
πει ο αγαπημένος σας. Μην υποθέσετε ότι γνω-
ρίζετε τι περνούν. Μην απορρίπτετε όλα τα συ-
ναισθήματά τους ως σημάδια της ασθένειάς
τους. Κάποιος με διπολική διαταραχή μπορεί να

έχει ακόμη έγκυρα σημεία.
Ενθαρρύνετέ το με τη θεραπεία: Το αγαπημέ-

νο σας άτομο πρέπει να λάβει ειδική αγωγή και
να κάνει τακτικές εξετάσεις, καθώς επίσης και
ψυχοθεραπεία.

Παρατηρήστε τα συμπτώματά του: Ενδέχεται
να μην μπορεί να δει τόσο ξεκάθαρα όπως εσείς
τα διπολικά συμπτώματά του, όταν εκείνα είναι
ενεργά. Ή μπορεί να τα αρνηθεί. Όταν δείτε τα
προειδοποιητικά σημάδια της μανίας ή της κατά-
θλιψης, προσπαθήσετε να βεβαιωθείτε ότι θα
λάβει βοήθεια το συντομότερο δυνατόν. 

Κάνετε πράγματα μαζί: Οι άνθρωποι που

έχουν κατάθλιψη συχνά απομακρύνονται από
τους άλλους. Επομένως ενθαρρύνετε το αγαπη-
μένο σας πρόσωπο να βγει και να κάνει πράγμα-
τα που του αρέσει. 

Γίνετε ξεκάθαροι: Συμφωνήστε με το αγαπη-
μένο σας πρόσωπο για το τι να κάνετε αν τα συμ-
πτώματά του επιδεινωθούν. Έχετε ένα σχέδιο για
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αν και οι δύο ξέ-
ρετε τι να κάνετε και τι να περιμένετε ο ένας από
τον άλλον, θα αισθανθείτε πιο σίγουροι για το
μέλλον. 

Παραμείνετε σε ένα πρόγραμμα: Αν ζείτε με
κάποιον που έχει διπολική διαταραχή, ενθαρρύ-
νετέ τον να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα για τις
καθημερινές δραστηριότητές του. 

Να προσέχετε τον εαυτό σας: Όσο έντονες κι
αν είναι οι ανάγκες του αγαπημένου σας προσώ-
που, είναι σημαντικό να παραμείνετε υγιείς συ-
ναισθηματικά και σωματικά. Κάνετε πράγματα
που σας αρέσουν, μείνετε συνδεδεμένοι με άλλα
άτομα, σκεφτείτε να δείτε έναν θεραπευτή ή να
συμμετάσχετε σε μια ομάδα ψυχολογικής υπο-
στήριξης.

Πώς να βοηθήσετε ένα αγαπημένο σας 
πρόσωπο με διπολική διαταραχή

της
Νάνσυς 
Νενέρογλου 
- Πεταλωτή

Ψυχολόγος 
και συνιδρύτρια 
του Reggio 
Thessaloniki

της
Χριστίνας 

Μπογιατζή

Παιδοψυχολόγος ΜΑ - 
Λογοπαθολόγος ΜΑ,

Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ



Θέση Αβραμόπουλου
Ακούγεται και σαν
μανιφέστο Αβρα-
μοπούλου. Έγρα-
ψε πριν από λίγες
μέρες: «Η Ευρω-
παϊκή Ένωση
διέρχεται την
εφηβική της τάση.
Η ενηλικίωσή της
θα έρθει ιστορικά
και μέσα από την
υπέρβαση αυτών των προκλήσεων και κινδύνων. Η οικονομική κρί-
ση, η μετανάστευση, η κρίση ασφάλειας με την έξαρση της τρομο-
κρατίας, οι εκστρατείες παραπληροφόρησης και το Brexit απασχο-
λούν τους πάντες».

Έρχεται καταιγίδα  
Δεν έχουν σταματήσει οι κουβέν-
τες στον ΣΥΡΙΖΑ για όσα συνέβη-
σαν στην Ισπανία με τον θρίαμβο
της Δεξιάς και την πτώση των
Podemos αλλά και των Σοσιαλι-
στών στις τοπικές εκλογές στη Μα-
δρίτη. Μπορεί ανέκαθεν η Δεξιά να
είχε την πρωτοκαθεδρία στην ισπα-
νική πρωτεύουσα, όμως η εκτίναξη
της «σκληρής» Αγιούσο, η υποχώ-
ρηση των Σοσιαλιστών και κυρίως
το μονοψήφιο ποσοστό των
Podemos δεν μπορούν να δικαιο-
λογηθούν.

Βλέπουν πίεση Ερντογάν  
Τους διακόπτες σε χιλιάδες νοικοκυριά του Λιβάνου

κατέβασε η Τουρκία μέσω της ενεργειακής εταιρεί-

ας Karpowership, σε μια κίνηση-απειλή για τις αυ-

ξανόμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές της τοπικής κυ-

βέρνησης, η οποία «βυθίζεται» ολοένα και περισσό-

τερο στα χρέη. Η τουρκική εταιρεία παρέχει ηλε-

κτρική ενέργεια ισχύος 370 Mw, αντικατοπτρίζοντας

σχεδόν το 1/4 των συνολικών ενεργειακών αποθεμά-

των του Λιβάνου. 

Μεγάλα νούμερα
Η τηλεϊατρική δείχνει να αποτελεί μια κρίσι-

μη απάντηση στο δομικό ζήτημα της εξοικονό-

μησης κόστους για τα συστήματα υγειονομι-

κής περίθαλψης, τα οποία δέχονται τεράστια

πίεση από την πανδημία. Σύμφωνα με νέα με-

λέτη της Juniper Research, η τηλεϊατρική

μπορεί να φέρει εξοικονόμηση κόστους της

τάξης των 21 δισ. δολαρίων στον κλάδο της

υγειονομικής περίθαλψης έως το 2025.

Εξάλειψη της παραβατικότητας στη Μύκονο

Ε
πιχειρησιακό κέντρο στη Μύκονο και κάμε-
ρες σε όλο το νησί εγκαθιστά η Ελληνική
Αστυνομία με στόχο την πάταξη αλλά και την

αποτροπή της εγκληματικότητας κατά την τουριστι-
κή περίοδο. Σε όλο το νησί θα τοποθετηθούν 40 κά-
μερες που θα δίνουν εικόνα στο επιχειρησιακό κέν-
τρο, το οποίο θα είναι στο ισόγειο του Αστυνομικού
Τμήματος Μυκόνου, όπου θα δημιουργηθεί μια μι-

κρή… ΓΑΔΑ, ενώ η πρόσβαση εκεί θα δίνεται μόνο
σε πιστοποιημένα άτομα. Οι κάμερες θα ξεκινούν
από το λιμάνι, θα είναι σε περιφερειακά και κεντρι-
κά σημεία και θα είναι ασύρματες (έχουν ήδη τοπο-
θετηθεί οι κολόνες σε όλο το νησί). Επίσης, έχει γί-
νει ειδική μελέτη από ειδικό κλιμάκιο τεχνικής
υποστήριξης της Ελληνικής Αστυνομίας. Εκσυγ-
χρονιζόμαστε σιγά σιγά…
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Υψηλού κύρους Αμερικανοί γερουσιαστές
επανέφεραν νομοθεσία που προβλέπει την
επιβολή κυρώσεων σε βάρος Τούρκων

αξιωματούχων, σε περίπτωση που η τουρκική κυ-
βέρνηση δεν προβεί στις αναγκαίες κινήσεις για
τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη
χώρα. Οι γερουσιαστές Edward J. Markey (Δημο-
κρατικός στη Μασαχουσέτη), Ron Wyden (Δημο-
κρατικός στο Όρεγκον) και Jeff Merkley (Δημο-
κρατικός στο Όρεγκον) ήταν αυτοί που εισηγήθη-
καν την επαναφορά του νόμου περί ανθρωπίνων
δικαιωμάτων αποκλειστικά για την Τουρκία.
Στη συγκεκριμένη νομοθετική πράξη οι τρεις Δη-
μοκρατικοί γερουσιαστές υπογραμμίζουν ότι «με-
τά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016 η κυ-
βέρνηση της Τουρκίας έχει περιορίσει τις ελευθε-
ρίες της έκφρασης, της ειρηνικής συνύπαρξης και
της συνεργασίας».
Σύμφωνα με τον νόμο που εισηγήθηκαν οι γερου-
σιαστές, το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγ-
κης στην Τουρκία το 2018 δεν οδήγησε σε βελτίω-
ση των θεμελιωδών ελευθεριών στη χώρα, καθώς
η κυβέρνηση έχει καθιερώσει πλέον διάφορες νο-
μοθετικές διατάξεις έκτακτης ανάγκης.
Με τον συγκεκριμένο νόμο οι ΗΠΑ «δεσμεύονται
να εργαστούν για την προώθηση της δημοκρατίας
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και να αν-
τιταχθούν σε οποιασδήποτε φύσεως επίθεση της
τουρκικής κυβέρνησης σε θεμελιώδεις ελευθε-
ρίες των Τούρκων πολιτών».
Αν η τουρκική κυβέρνηση δεν κάνει τις απαραίτη-
τες κινήσεις για την αποκατάσταση των ελευθε-
ριών που έχουν καταπατηθεί μετά το αποτυχημένο
πραξικόπημα του 2016: 
� Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα επιβάλει κυρώσεις κατά
των αξιωματούχων που θα κριθούν υπεύθυνοι για
την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
� Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ θα μπορεί να
επιβάλει απαγόρευση έκδοσης βίζας σε όσους
Τούρκους εμπλέκονται σε διώξεις αντιφρονούν-
των προς το τουρκικό κράτος.
� Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα απαγο-
ρεύσει σε Αμερικανούς που βρίσκονται σε διευ-
θυντικές θέσεις διεθνών οικονομικών οργανι-
σμών και τραπεζών να εκδώσουν δάνεια ή οποιασ-
δήποτε μορφής οικονομική ενίσχυση της τουρκι-
κής κυβέρνησης για δράσεις που θα περιορίζουν
τις ελευθερίες των Τούρκων πολιτών.
Πολλά κουμπιά έχουν πατηθεί στην Αμερική για
τον Ερντογάν.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Του ράβουν 
κοστούμι 

anetnews24@gmail.com 



Σ
ε μια ιδιότυπη... κατάληψη του Κοι-
νοβουλίου θα προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ,
όπως προανήγγειλε χθες από το βή-
μα της Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας.

Παρακάμπτοντας τα υγειονομικά μέτρα του
Κοινοβουλίου, ο επικεφαλής της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης ανακοίνωσε ότι οι βου-
λευτές του κόμματος δεν πρόκειται πλέον να
πειθαρχήσουν! Μάλιστα, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της «Political», έχει αποφασιστεί
αυτό να συμβαίνει και στις συνεδριάσεις των
Επιτροπών και όχι μόνο στην Ολομέλεια ή
στις ονομαστικές ψηφοφορίες. «Έχω την τι-
μή, κύριε πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, να σας ενημερώσω ότι
από σήμερα και στο εξής οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ στο σύνολό τους θα προσέρχονται
κανονικά στην Ολομέλεια τηρώντας όλα τα
μέτρα υγειονομικής προστασίας! Όμως, θα
προσέρχονται κανονικά στις συνεδριάσεις,
είτε το θέλετε είτε όχι», είπε χθες ο Αλέξης
Τσίπρας, κατηγορώντας ότι η κυβέρνηση επι-
χειρεί να μετατρέψει τη δημοκρατία σε «θε-
ραπαινίδα σας» και τη Βουλή σε «θέατρο
σκιών». «Εμείς, να ξέρετε, δεν θα μένουμε
απαθείς. Θα είμαστε εδώ με την παρουσία
μας και με τα οφειλόμενα μέτρα προστασίας,
αλλά θα είμαστε εδώ για να δίνουμε απαντή-
σεις, διότι είναι καθήκον μας! Και εσείς, αν
θέλετε, μπορείτε να συνεχίζετε αυτό τον αυ-

τοεξευτελισμό», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, «η Βουλή πα-

ραμένει σε καταστολή, προκειμένου να πε-
ράσουν με διαδικασίες “ψεκάστε, σκουπίστε,
τελειώσαμε” νομοθετήματα κρίσιμα για την
κοινωνία, κρίσιμα για τη χώρα, κρίσιμα για τη
ζωή εκατομμυρίων πολιτών». Ένα από αυτά,
κατά τον ίδιο, είναι και το εργασιακό νομο-
σχέδιο, το οποίο ακολουθεί, με την Κουμουν-
δούρου να εκτιμά ότι η κυβέρνηση επιθυμεί
να γίνουν η επεξεργασία, η συζήτηση και η
ψήφιση του νομοσχεδίου με μειωμένη συμ-
μετοχή.

Απαντώντας ο πρόεδρος της Βουλής Κώ-
στας Τασούλας, ξεκαθάρισε ότι η παρουσία
και των 300 βουλευτών στην Ολομέλεια συνι-
στά μια υγειονομική βόμβα. «Η Βουλή θα συ-
νεχίσει να λειτουργεί όπως επιβάλλουν οι
υγειονομικοί κανόνες, γιατί αυτό επιτάσσει το
χρέος μας», είπε ο ίδιος, για να σημειώσει ότι

μέχρι σήμερα 107 άνθρωποι, είτε βουλευτές
είτε αστυνομικοί ή εργαζόμενοι της Βουλής,
έχουν νοσήσει από κορονοϊό. Παράλληλα,
αποκάλυψε ότι «η υγειονομική υπηρεσία της
Βουλής συνέστησε ο αριθμός των βουλευτών
να παραμείνει ο ίδιος και να επανεκτιμηθεί η
κατάσταση σε μία με δύο εβδομάδες με βάση
τα νέα δεδομένα». «Η βούλησή σας, λοιπόν,
είναι να αξιοποιήσετε μια πολύ δύσκολη συν-
θήκη για όλους μας ως ευκαιρία για να περι-
στείλετε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες
και την ίδια τη δημοκρατική λειτουργία», επέ-
μεινε ο πρώην πρωθυπουργός στη δευτερο-
λογία του.

Αναφερόμενος λίγο αργότερα στον πυρήνα
του νομοσχεδίου, υποστήριξε ότι «κάποιοι
που διαθέτουν χρήμα επιβάλλουν νομοθετή-
ματα στην κυβέρνηση»! «Ποιοι είναι αυτοί και
πώς είναι δυνατόν οι έχοντες το χρήμα και τη
δύναμη να επιβάλουν νομοθετήματα σε τόσο

κρίσιμα και ευαίσθητα κοινωνικά θέματα;»,
αναρωτήθηκε σχετικά ο κ. Τσίπρας. «Είναι
κρίμα για τον αρχηγό της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης και για εσάς τους βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ που υιοθετείτε μια τέτοια διχαστική
τακτική σε ένα ζήτημα που θα έπρεπε να μας
ενώνει», απάντησε ο υπουργός Δικαιοσύνης
Κώστας Τσιάρας.
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Κ. Τασούλας: Αν έρχονται
όλοι οι βουλευτές, 
θα έχουμε… υγειονομική
βόμβα στο Κοινοβούλιο

«Κατάληψη» στη Βουλή στήνει ο Τσίπρας!

alex_diam@hotmail.com 

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

Συνεπιμέλεια: Διαφοροποιήθηκαν Γιαννάκου και Κεφαλογιάννη 
Εσωκομματικά προβλήματα τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο

και στο Κίνημα Αλλαγής προκάλεσε, χθες, το νομοσχέδιο για τη
συνεπιμέλεια, το οποίο εγκρίθηκε από την Ολομέλεια. Η κυ-
βερνώσα παράταξη κατέγραψε δύο απώλειες, καθώς η Μα-
ριέττα Γιαννάκου και η Όλγα Κεφαλογιάννη καταψήφισαν το
σχέδιο νόμου. Την ίδια ώρα, αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το
γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ζήτησε την ονομαστική ψηφοφορία,
απείχε από τη διαδικασία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα μέ-
τρα κατά του κορονοϊού που έχει λάβει η Βουλή. Μάλιστα, την
ευκαιρία άδραξε και το Κίνημα Αλλαγής, καθώς, προκειμένου
να «κρύψει» κάτω από το χαλάκι τις διαφωνίες στο εσωτερικό
του, αποχώρησε από την ψηφοφορία, με τον Κ. Σκανδαλίδη να
υπογραμμίζει ότι η απουσία του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί «έναν τραγέ-
λαφο, κυριολεκτικά, που προσβάλλει τη Βουλή και τη λειτουρ-
γία της». Τονίζεται, πάντως, ότι σχεδόν η μισή Κοινοβουλευτική
Ομάδα της Χαριλάου Τρικούπη διαφωνούσε με το «όχι» της Φ.
Γεννηματά, καθώς οι Ανδρέας Λοβέρδος, Οδυσσέας Κωνσταν-

τινόπουλος, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και Δημήτρης
Μπιάγκης είχαν εκφραστεί θετικά για τις προωθούμενες δια-
τάξεις. Βέβαια, μόνο ο κ. Λοβέρδος είχε ήδη διαμηνύσει προς
την ηγεσία πως θα απείχε, με τους άλλους τρεις βουλευτές να
διαρρέουν ότι θα πειθαρχήσουν με την κομματική γραμμή. 

Πάντως, σημαντικές «απώλειες» μέτρησε το κυβερνών κόμ-
μα, με το κλίμα στο κυβερνητικό στρατόπεδο να είναι βαρύ. Με
δεδομένο ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, δεν
προχώρησε στις αλλαγές που ζητούσαν ορισμένα στελέχη (εν
αντιθέσει, οι νομοτεχνικές που κατέθεσε προχθές ήταν ακρι-
βώς προς την αντίθετη κατεύθυνση), θεωρούνταν δεδομένο ότι
θα καταγραφούν «ανταρσίες». Συγκεκριμένα, στην ονομαστική
ψηφοφορία για το άρθρο 7 και το άρθρο 13 ψήφισαν συνολικά
176 βουλευτές, εκ των οποίων 156 είπαν «ναι» και 20 «όχι». Τό-
σο η κυρία Γιαννάκου όσο και η κυρία Κεφαλογιάννη «έσπα-
σαν» την κομματική γραμμή. Ωστόσο, μολονότι και άλλοι δύο
βουλευτές είχαν διατηρήσει ενστάσεις, τελικά αποφάσισαν να

μην καταψηφίσουν. Πρόκειται για τον Μ. Βολουδάκη και τον
Χαράλαμπο Αθανασίου. Ο δεύτερος, χθες, υπογράμμισε ότι
υπάρχουν διατυπώσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να
εμφανιστεί η εναλλασσόμενη, κατά χρόνο, διαμονή του τέκνου,
ως επιβαλλόμενη εκ του νόμου. «Αν με το “εξίσου” εννοείτε
ισοτίμως, προτείνω να χρησιμοποιηθεί αυτός ο τελευταίος
όρος, που δεν προσφέρεται για παρερμηνείες, διότι το ισοτί-
μως προσδίδει αξιακή συμμετοχή των γονέων, ενώ το εξίσου
χρονική», συμπλήρωσε ο ίδιος, συντασσόμενος ουσιαστικά με
τους συναδέλφους του που διαφωνούν. Υπενθυμίζεται ότι,
προχθές, η κυρία Γιαννάκου είχε ξεκαθαρίσει ότι θα καταψη-
φίσει, με την κυρία Κεφαλογιάννη να υπογραμμίζει ότι το νο-
μοσχέδιο «αντί να ενώνει, διχάζει και αντί να λύνει, προκαλεί
προβλήματα». Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι επί της αρχής
«Ναι» είπε η Ν.Δ., «Όχι» ο ΣΥΡΙΖΑ το ΚΙΝ.ΑΛ., η Ελληνική Λύση
και το ΜέΡΑ25, ενώ το ΚΚΕ ψήφισε «παρών». 

Αλέξανδρος Διαμάντης 
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Μ
ε την αμερικανική απάντηση
στο επίσημο ελληνικό αίτη-
μα για τις φρεγάτες MMSC
της Lockheed Martin να

φτάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, στις
αρχές της επόμενης εβδομάδας, ολο-
κληρώνεται το πρώτο στάδιο στη μακρά
διαδικασία επιλογής των πλοίων που θα
δώσουν στο Πολεμικό Ναυτικό τη δυνα-
τότητα να διατηρήσει το αξιόμαχο του
Στόλου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Politi-
cal», η ελληνική πλευρά εξετάζει το εν-
δεχόμενο να συμπεριληφθεί στη συμ-
φωνία και το δικαίωμα συμπαραγωγής,
κάτι αντίστοιχο, δηλαδή, με το πρόγραμ-
μα που προσέφερε στο παρελθόν το αμε-
ρικανικό Ναυτικό για τις φρεγάτες Perry.
Σε κάθε περίπτωση, μια πιθανή συμφω-
νία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανοίγει τον
δρόμο για την είσοδο της Ελλάδας στο
πρόγραμμα της μελλοντικής φρεγάτας
FFG-62, αφού οι MMSC και οι εκσυγχρο-
νισμένες ΜΕΚΟ θα μοιράζονται το ίδιο
σύστημα μάχης με τις φρεγάτες κλάσης
Constellation.

Ο αντιπρόεδρος Προγραμμάτων Πλοί-
ων Επιφανείας της Lockheed Martin Τζο
ντε Πιέτρο μίλησε στην «Political» για την
αμερικανική προσφορά και αποκάλυψε
λεπτομέρειες για την τελική διαμόρφω-
ση του πλοίου, τα χρονοδιαγράμματα και
τη συνεργασία με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

«Τα πλοία μας έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους,
έχουν δοκιμαστεί και έχουν πιστοποιηθεί από ανεξάρ-
τητες Αρχές και οργανισμούς. Είναι άλλο να κάνεις ανα-
λύσεις βάσει σχεδίων και τρισδιάστατων μοντέλων και
είναι τελείως διαφορετικό να βγεις εκεί έξω και να απο-
δείξεις τις δυνατότητές σου σε πολλούς και ανεξάρτη-
τους φορείς που δεν ανήκουν στην κυβέρνηση των
ΗΠΑ», ανέφερε.

Αναφορικά με τη διαμόρφωση, αν και οι συζητήσεις
με το Πολεμικό Ναυτικό βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, η
ελληνική MMSC με την εμπορική ονομασία «HF2» θα
διαθέτει συνολικά 11 κελιά κάθετων εκτοξευτών Mk-41
και θα οπλιστεί με πυραύλους CAMM-ER για αντιαερο-
πορική προστασία με βεληνεκές 45 χιλιομέτρων και
επιχειρησιακή οροφή 10.000 μέτρων, ενώ θα μπορεί να
φέρει και τους ESSM Blk 2, ακόμη και SM2, αν το ζητή-
σει το Πολεμικό Ναυτικό. Ακόμη, θα διαθέτει οκτώ πυ-
ραύλους επιφανείας NSM, πυροβόλο STRALES των 76
χιλιοστών και δύο τηλεχειριζόμενους πύργους με πυρο-
βόλα των 30 χιλιοστών εκατέρωθεν του πλοίου.

«Πήραμε τη λίστα των συστημάτων και τα εργαλεία

που χρησιμοποιεί το αμερικανικό Ναυτικό και δημι-
ουργήσαμε το επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο
θα αναπτυχθεί η HF2, ώστε βλέποντας την αποτελε-
σματικότητα των όπλων και των αισθητήρων να φέ-
ρουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση στην Ελλάδα. Το
πλοίο σχεδιάστηκε ώστε το 40% του όγκου του να είναι
διαθέσιμο για την εγκατάσταση συστημάτων. Χρησι-
μοποιήσαμε αρκετό από αυτό τον χώρο, όμως όχι όλο.
Αυτό που κάναμε ήταν να προτείνουμε την ιδανική λύ-
ση για αντεπεξέλθει το πλοίο στις αποστολές που θέ-
λει το ελληνικό Ναυτικό στον ανθυποβρυχιακό και αν-
τιαεροπορικό αλλά και στον πόλεμο επιφανείας», ση-
μείωσε ο Τζο ντε Πιέτρο.

Σχετικά με τη δυνατότητα ναυπήγησης των πλοίων
στην Ελλάδα, ο αντιπρόεδρος του αμερικανικού κολοσ-
σού ανέφερε ότι απαιτείται να βρεθεί άμεσα λύση στο
θέμα των ναυπηγείων, διότι έχει ήδη χαθεί πολύτιμος

χρόνος. «Καταλαβαίνουμε ότι το ελ-
ληνικό Ναυτικό θέλει να έχει άμεσα τα
πλοία στα χέρια του. Το πρώτο πλοίο
θα κατασκευαστεί εκτός Ελλάδας.
Αναζητούμε έναν υβριδικό τρόπο για
τη ναυπήγηση του δεύτερου πλοίου,
ώστε να περάσουμε σε πλήρη κατα-
σκευή των πλοίων τρία και τέσσερα.
Απαιτούνται 12 με 18 μήνες για την πα-
ραγγελία του εξοπλισμού και των υλι-
κών ώστε να ξεκινήσουμε και έπειτα
42 με 48 μήνες για να ολοκληρωθεί
και να παραδοθεί το πλοίο. Εφόσον,
βέβαια, το ελληνικό Ναυτικό “κλειδώ-
σει” τη διαμόρφωση που επιθυμεί,
γιατί οι αλλαγές θα φέρουν καθυστε-
ρήσεις».

Στην αμερικανική προσφορά προ-
βλέπεται και η δημιουργία ενός
υπερσύγχρονου κέντρου εκπαίδευ-
σης για τα πληρώματα. Το σύστημα
αυτό θα περιλαμβάνει τη γέφυρα του
πλοίου σε φυσικό μέγεθος μαζί με
όλα τα χειριστήρια και θα συνδέεται
με τα πλοία ώστε να παίρνει δεδομέ-
να από τους αισθητήρες τους. «Ο
εξομοιωτής θα έχει οθόνες αντί για
παράθυρα, όπου θα φαίνεται ο ορί-
ζοντας, όπως και από το πλοίο, και θα
αλληλεπιδρά με όλα τα συστήματα
της φρεγάτας. Είναι μια μέθοδος που
χρησιμοποιούμε στο αμερικανικό

Ναυτικό και μας επιτρέπει να εκπαιδεύουμε τα πλη-
ρώματα, ενώ τα πλοία βρίσκονται δεμένα. Την ίδια
ώρα, μειώνουμε το κόστος εκπαίδευσης, αφού σε δια-
φορετική περίπτωση, για να πετύχεις τις ίδιες συνθή-
κες εκπαίδευσης, θα έπρεπε να βγάλεις τα πλοία στην
ανοιχτή θάλασσα», ανέφερε ο Ντε Πιέτρο.

Ο αντιπρόεδρος Προγραμμάτων Πλοίων Επιφανείας
της αμερικανικής εταιρείας σχολίασε και τη δεύτερη
αμερικανική πρόταση της Gibbs & Cox για ένα «μίνι»
Arleigh Burke, η οποία, ωστόσο, δεν παρέχεται μέσω
προγράμματος FMS (Foreign Military Sales). «Η μονα-
δική προσφορά που θα παραδοθεί μέσω FMS είναι η
HF2 της Lockheed Martin. Δεν είμαι σίγουρος ότι η
Gibbs & Cox θα καταθέσει την προσφορά της, αλλά δεν
έχει ζητηθεί στη Lockheed Martin από την αμερικανική
κυβέρνηση να προσφέρει κάποιο σύστημα μάχης της
στην Gibbs & Cox. Για παράδειγμα, η LM φτιάχνει τους
κάθετους εκτοξευτές Mk-41 που υπάρχουν στο σχέδιο
της G&C, αλλά δεν έχουμε δώσει πληροφορίες ούτε για
αυτούς. Είναι επίσης σημαντικό να σημειώσουμε ότι η
G&C ανήκει στην ομάδα μας για τις σχεδιάσεις των
πλοίων μας, των LCS, MMSC και HF2». Τ
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Ανοίγουν τα χαρτιά τους 
για τις φρεγάτες οι ΗΠΑ

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Τ
ραβάει και άλλο το σχοινί η Άγ-
κυρα, καθώς μετά τη θρασύτατη
ανακοίνωση του τουρκικού
υπουργείου Εξωτερικών, με την

οποία ζητούσε και τα ρέστα για τη Γενο-
κτονία των Ελλήνων του Πόντου, τη σκυ-
τάλη των προκλήσεων πήρε ο Χουλουσί
Ακάρ.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, ως φε-
ρέφωνο της προπαγάνδας του Ερντογάν,
επιχείρησε να κάνει το άσπρο μαύρο, δη-
λώνοντας πως «αποτελεί πρόκληση ότι
ορισμένοι Έλληνες πολιτικοί παρουσία-
σαν κάποιες αβάσιμες δηλώσεις που δεν
συνάδουν με τα ιστορικά γεγονότα και
διαστρεβλώνουν την ιστορία. Βάζουν τα
δυνατά τους για να καταστρέψουν το κα-
λοπροαίρετο έργο μας».

Και ενώ η Τουρκία βρίσκεται σε διεθνή
απομόνωση, ο Ερντογάν διασκεδάζει τις
εντυπώσεις επαναφέροντας τα σενάρια
της «Γαλάζιας Πατρίδας». «Για εμάς η
Τουρκία δεν είναι 780.000 τετραγωνικά
χιλιόμετρα. Για εμάς η Τουρκία είναι παν-
τού. Για αυτό ήμασταν πάντα εκεί, στην
Παλαιστίνη, την Κύπρο, την Αν. Μεσόγειο,
το Ιράκ», ανέφερε ο Ερντογάν, ενώ ανα-
κοίνωσε ότι θα δημιουργήσει βάση για
οπλισμένα drones στα Κατεχόμενα: «Δια-
θέτουμε δύο αεροδρόμια. Θα κάνουμε
πολλές αλλαγές, θα εγκατασταθούν εκεί
τα οπλισμένα μη επανδρωμένα αεροσκά-
φη μας. Διότι σε ενδεχόμενη επίθεση

στην περιοχή πρέπει να είμαστε ισχυροί».
Απέναντι στο παραλήρημα Ερντογάν,

Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος ευθυγραμ-
μίζουν τις ενέργειες. Ο Νίκος Παναγιωτό-
πουλος από τη Λευκωσία, όπου συναντή-
θηκε με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, τόνισε
με νόημα ότι ο αμυντικός σχεδιασμός της
Αθήνας περιλαμβάνει και την Κύπρο.
«Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά.
Προς τι όλες αυτές οι ενέργειες, οι συνεκ-
παιδεύσεις, οι αποστολές, οι εμφανίσεις
των F-16 στον ουρανό της Κύπρου; Ο σχε-
διασμός είναι τέτοιος και έτσι ήταν πάν-
τα», ανέφερε στο ΡΙΚ, ενώ έστειλε αυστη-
ρό μήνυμα στην Άγκυρα: «Δεν μπορεί να
συζητούμε και να περιμένουμε σοβαρή
βελτίωση υπό το καθεστώς εντάσεων,
απειλών και μονομερών ενεργειών, όπως
είναι οι υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκα-
φών πάνω από ελληνικό έδαφος. Οι σύμ-
μαχοι καταλαβαίνουν πόσο μακριά έχει
πάει πλέον η αναθεωρητική και παραβατι-
κή συμπεριφορά της Τουρκίας».

Αντιδρά το τουρκικό ΥΠ.ΕΞ.
Την έντονη αντίδραση του τουρκικού

υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η έκ-

θεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που
αναφέρει ότι η Τουρκία «έχει αποστασιο-
ποιηθεί από τις αξίες της Ένωσης, ενώ οι
μονομερείς της ενέργειες στην Ανατολική
Μεσόγειο και οι οξείες και ενίοτε προκλη-
τικές δηλώσεις των αξιωματούχων της
εναντίον της Ε.Ε. έχουν οδηγήσει τις σχέ-
σεις Άγκυρας - Βρυξελλών σε ιστορικά
χαμηλό επίπεδο».

Το τουρκικό ΥΠ.ΕΞ. απορρίπτει την έκ-
θεση και κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση για μεροληπτική στάση υπέρ της Ελλά-
δας και της Κύπρου. «Περιλαμβάνει ψευ-
δείς ισχυρισμούς σχετικά με τα ανθρώπι-
να δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κρά-
τος δικαίου. Αντικατοπτρίζει την εντελώς
άδικη, μεροληπτική ελληνική και ελληνο-
κυπριακή θέση», αναφέρει, μεταξύ άλ-
λων, σε ανακοίνωσή του. 

Διπλωματικές πρωτοβουλίες
Στο διπλωματικό πεδίο, συνεχίζεται ο

μαραθώνιος των επαφών, με την Ελλάδα
να αναλαμβάνει τον ρόλο «γέφυρας» ανά-
μεσα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Ο Νί-
κος Δένδιας βρέθηκε χθες στην Αίγυπτο,
όπου είχε επαφές με τον ομόλογό του Σά-
μεχ Σούκρι σχετικά με τις εξελίξεις στη
Γάζα και το Ισραήλ, μεταφέροντας το μή-
νυμα ότι η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερό-
τητας και ασφάλειας στην περιοχή ανα-
λαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε να αποκλι-
μακωθεί η ένταση.

«Προτεραιότητα για την Ευρώπη είναι η
σταθεροποίηση της κατάστασης αλλά και
η αποφυγή μακροπρόθεσμων τριγμών,
προσπάθεια στην οποία εντάσσεται και η
βούληση της Ελλάδας, η οποία εκδηλώνε-
ται εμπράκτως, για τη δημιουργία ενός
πλαισίου φιλίας και συνεργασίας. Η Ελλά-
δα με την ενεργητική εξωτερική πολιτική
της κυβέρνησης Μητσοτάκη διαδραματί-
ζει πλέον σημαντικό ρόλο σε μια περιοχή
της άμεσης γειτονίας της», σημειώνουν
διπλωματικές πηγές.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών βρί-
σκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους
ομολόγους του από την Ευρώπη και τις
χώρες του Κόλπου. 

Το πρωί της Πέμπτης συναντήθηκε στην
Αθήνα με τον υπουργό Πολιτισμού της Σα-
ουδικής Αραβίας, ενώ είχε επανειλημμέ-
νως τηλεφωνικές επαφές με τον υπουργό
Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων.

Η Τουρκία είναι… παντού!

Ο Ερντογάν «διασκεδάζει» 
τα απανωτά… χαστούκια,
επαναφέροντας τα σενάρια
της «Γαλάζιας Πατρίδας» 
και τις απειλές

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης
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Μ
ια «πύρινη κόλαση» έζη-
σε για δεύτερη συνεχό-
μενη νύχτα η Κορινθία,
καθώς, μόλις έδυσε ο

ήλιος και σταμάτησαν οι ρίψεις νερού
από τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα
ελικόπτερα, οι επίγειες δυνάμεις και οι
εθελοντές έμειναν μόνοι τους να πα-
λεύουν με ένα μέτωπο μεγαλύτερο των
10 χιλιομέτρων, με πολλές διάσπαρτες
εστίες, σε δυσπρόσιτες δασικές -και όχι
μόνο- περιοχές, από τον Σχίνο και το
Αλεποχώρι μέχρι τα Μέγαρα. 

Τη μάχη για την κατάσβεση της κα-
ταστροφικής πυρκαγιάς δίνουν από
το βράδυ της Τετάρτης περισσότε-
ροι από 265 πυροσβέστες, συνά-
δελφοί τους από 10 πεζοπόρα τμή-
ματα του Π.Σ., στελέχη της Πολιτι-
κής Προστασίας και της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, εθελοντές πυροσβέ-
στες και κάτοικοι οι οποίοι έσπευσαν
και αυτοί να σώσουν τις περιουσίες τους

και τη φύση. Σύμφωνα με την επίσημη
ενημέρωση από τον υφυπουργό Πολιτι-
κής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, στάχτη
έγιναν περισσότερα από 20.000 στρέμ-
ματα δάσους, ενώ φαντάζει απίστευτο
το γεγονός ότι όλα ξεκίνησαν από την
απόφαση κάποιων να κάψουν υπολείμ-
ματα από… ελαιόδεντρα, την ώρα που
στον Σχίνο έπνεαν άνεμοι οι οποίοι κατά

διαστήματα έφταναν και τα 7 Μποφόρ!
Ήδη, το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντι-
μετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού
έχει προχωρήσει στη συλλογή σημαντι-
κών στοιχείων από τον χώρο του ελαι-
οτριβείου και θεωρείται δεδομένο ότι θα
υπάρξουν συλλήψεις.

Οι περίπου 300 κάτοικοι του Σχίνου
Κορινθίας ακόμη δεν μπορούν να πιστέ-
ψουν τι έχει συμβεί. 

Χθες, με το πρώτο φως της μέρας, αν-
τίκρισαν εικόνες καταστροφής στα σπί-
τια τους και στις επιχειρήσεις τους.
Όλοι τους απομακρύνθηκαν από τις
εστίες τους, προκειμένου να γλιτώσουν
από την πύρινη λαίλαπα. Με την ανατολή
του ηλίου μετέβησαν στην περιοχή και
έμειναν άναυδοι από τα αποκαΐδια που
άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα. 

Η Πολιτεία έδρασε άμεσα, με σκοπό
να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές,
γι’ αυτό και αρκετά πριν να φτάσουν
κοντά οι φλόγες εκκενώθηκαν οι οικι-

σμοί Σχίνος, Αγία Σωτήρα, Βαμβακιές,
Μαυρολίμνη, Μάζι, Παρασκευά, Αιγει-
ρούσες - Ντουράκος, Άνω Πευκενέα,
Κάτω Πευκενέα, Χάνι Δερβενίου, τα
ορεινά του Αλεποχωρίου και δύο μονα-
στήρια. Μάλιστα, οι κάτοικοι των περιο-
χών αυτών λάμβαναν μηνύματα μέσω
του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης
Ανάγκης 112. Σπίτια -κυρίως εξοχικές
κατοικίες- κάηκαν, αλλά αυτό θα ήταν
πολύ δύσκολο να αποφευχθεί, λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών της φωτιάς, αλλά
και του ανέμου, που μόνο σύμμαχος δεν
στάθηκε στην προσπάθεια κατάσβεσης. 

papadkos@gmail.com

Ρεπορτάζ:  
Κώστας 
Παπαδόπουλος

Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες
- Eκκενώθηκαν οικισμοί και
μονές - Ασυνείδητοι πήγαν
να κάψουν κλαδιά σε ελαιώνα
με ανέμους 7 Μποφόρ... 

ΣΤΑΧΤΗ
20.000
στρέμματα
δάσους!
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Ο
ήχος από τις έλικες -των γερασμέ-
νων και «ταλαιπωρημένων» από τη
χρόνια μάχη με τα πύρινα μέτωπα

ανά τη χώρα- Canadair (CL-215 και CL-415)
της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν ό,τι πιο
«γλυκό» άκουσαν οι κάτοικοι της ευρύτερης
περιοχής του Λουτρακίου τις πρώτες πρωι-
νές ώρες της Πέμπτης. 

Είναι ο ήχος που σήμερα το πρωί περιμέ-
νουν να ακούσουν και οι κάτοικοι πέριξ του
Αλεποχωρίου και των Μεγάρων, με την
πρώτη μεγάλη πυρκαγιά του φετινού καλο-
καιριού να κατακαίει παρθένο δάσος και
εξοχικές κατοικίες στην Κορινθία. Πίσω
από το πηδάλιο των Canadair, με το χαρα-

κτηριστικό κίτρινο και κόκκινο χρώμα, βρί-
σκονται οι πιλότοι της 355 Μοίρας Τακτικών
Μεταφορών με έδρα την Ελευσίνα. Όπως,
όμως, λένε και οι ίδιοι, τίποτα δεν θα μπο-
ρούσε να γίνει χωρίς την άοκνη προσπάθεια
των τεχνικών της Μοίρας, που σε τέτοιες
περιόδους δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο
και κυρίως το βράδυ, για να ριχτούν όσο πιο
νωρίς γίνεται στη μάχη με τις φλόγες τα CL-
215 και τα CL-415. 

Παμπάλαια κάποια από αυτά, με προβλή-
ματα, καθώς επιχειρούν σε περιβάλλοντα
με θερμοκρασίες που λιώνουν ακόμη και
μέταλλο, δεν παύουν να συμβολίζουν την
ελπίδα σε κάθε φωτιά. 

Τα Canadair, λόγω της κατασκευής τους,
έχουν τη δυνατότητα να «μαζεύουν» σε ελά-
χιστα λεπτά τόνους νερού, να πετούν ανάμε-
σα σε καπνούς, σχεδόν να «γλείφουν» τις
φλόγες, να αδειάζουν το φορτίο τους και να
σηκώνονται ψηλά για να συνεχίσουν την
προσπάθειά τους. 

«Είμαστε υποχρεωμένοι να ξεπεράσουμε
τους φόβους μας, να παλέψουμε για να σώ-
σουμε ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το
φυσικό περιβάλλον», είναι το μήνυμα που
στέλνουν, λίγη ώρα πριν να δεθούν και πάλι
με τις ζώνες στο κάθισμα του πιλότου και να
αναλάβουν μία ακόμη αποστολή.

Κώστας Παπαδόπουλος

«Ασφυξία»
στην Αττική,
σκοτείνιασε
στην Ικαρία
Από τις πρώτες πρωινές ώρες
της Πέμπτης ο καπνός από τη
μεγάλη πυρκαγιά στον Σχίνο
Κορινθίας είχε σκεπάσει τον
ουρανό της Αττικής. Η ατμό-
σφαιρα καθ’ όλη τη διάρκεια
της ημέρας χθες ήταν αποπνι-
κτική, καθώς ένα μεγάλο πέ-
πλο ομίχλης είχε καλύψει την
πρωτεύουσα. 
Τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης κατακλύστηκαν χθες από
φωτογραφίες χρηστών από τα
μπαλκόνια τους, τα οποία
ήταν γεμάτα με στάχτες, αλλά
και με τον αττικό ουρανό σκο-
τεινό και γεμάτο καπνούς.
Μάλιστα, σύμφωνα με το me-
teo του Εθνικού Αστεροσκο-
πείου Αθηνών, πέρα από το
Λεκανοπέδιο, ο καπνός και η
στάχτη από την καταστροφική
πυρκαγιά έφτασαν έως τις
Κυκλάδες και την Ικαρία,
εξαιτίας των ισχυρών δυτικών
- βορειοδυτικών ανέμων! 
Μάλιστα, ειδικοί ανέφεραν
χθες ότι άτομα με αναπνευ-
στικά προβλήματα καλό θα εί-
ναι να αποφεύγουν τις άσκο-
πες μετακινήσεις, μέχρι να
καθαρίσει η ατμόσφαιρα. 
Από τις μετρήσεις του δι-
κτύου αυτόματων μετεωρο-
λογικών σταθμών του meteo
προκύπτει ότι, κατά την ώρα
έναρξης της πυρκαγιάς, το
βράδυ της Τετάρτης, στην ευ-
ρύτερη περιοχή έπνεαν Δ-ΒΔ
άνεμοι με ένταση 5-6 Μπο-
φόρ και ριπές έως τα 61 χιλιό-
μετρα την ώρα. Μάλιστα, οι
επιστήμονες δεν απέκλειαν
χθες το ενδεχόμενο, λαμβά-
νοντας υπόψη ότι ο πλησιέ-
στερος στην πυρκαγιά αυτό-
ματος μετεωρολογικός σταθ-
μός βρίσκεται στον Ισθμό, οι
άνεμοι να γίνουν ακόμη πιο
ισχυροί στην πληγείσα περιο-
χή, εξαιτίας του ότι «η φωτιά
προκαλεί τον δικό της καιρό»!

Σχίνος: Με γερασμένα Canadair 
στη μάχη οι ηρωικοί πιλότοι 



ΠΟΥ: 
Καθησυχαστικός
για τις μεταλλάξεις

Αποτελεσματικά έναντι «όλων των πα-
ραλλαγμένων στελεχών του ιού» είναι τα
εμβόλια τα οποία είναι αυτήν τη στιγμή
διαθέσιμα και εγκεκριμένα, διαβεβαίωσε
χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(ΠΟΥ), ζητώντας από τους πολίτες να πα-
ραμείνουν σε επαγρύπνηση. Αν και η
υγειονομική κατάσταση στην Ευρώπη
βελτιώνεται, τα διεθνή ταξίδια πρέπει να
αποφεύγονται, «ενώπιον μιας συνεχούς
απειλής και νέων αβεβαιοτήτων», προει-
δοποίησε επίσης ο Χανς Κλούγκε, επικε-
φαλής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, ιδιαίτερα
αυτών που σχετίζονται με το ανησυχητικό
νέο παραλλαγμένο στέλεχος το οποίο αρ-
χικά ταυτοποιήθηκε στην Ινδία και εντο-
πίστηκε στις μισές από τις περίπου 50
χώρες της περιοχής. «Είναι μια ακαθόρι-
στη απειλή», τόνισε η Κάθριν Σμόλγουντ,
που είναι αρμόδια για τις καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης στον ΠΟΥ Ευρώπης.
«Η πανδημία δεν έχει τελειώσει».

Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΠΟΥ,
στην περιοχή που καλύπτει μέρος της
Κεντρικής Ασίας ο αριθμός των νέων
κρουσμάτων μειώθηκε κατά 60% σε έναν
μήνα, από τα 1,7 εκατ. στα μέσα Απριλίου
στις 685.000 την περασμένη εβδομάδα.
«Κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, αλ-
λά πρέπει πάντα να παραμένουμε σε επα-
γρύπνηση… 

Η αύξηση της κινητικότητας, οι φυσι-
κές επαφές και οι συναθροίσεις μπορούν
να οδηγήσουν σε αύξηση της μετάδοσης
στην Ευρώπη», επέμεινε ο επικεφαλής
του ΠΟΥ για την περιοχή, τονίζοντας ότι τα
απαραίτητα ταξίδια συνεχίστηκαν.

Επιπλέον, η χαλάρωση των κοινωνικών
μέτρων πρέπει να συνοδευθεί από εντατι-
κοποίηση των προσπαθειών σε ό,τι αφο-
ρά τους διαγνωστικούς ελέγχους, την
ιχνηλάτηση και τον εμβολιασμό. «Δεν
υπάρχει μηδενικός κίνδυνος», δήλωσε ο
Κλούγκε. «Τα εμβόλια ίσως είναι ένα φως
στην άκρη του τούνελ, αλλά δεν μπορού-
με να αφήσουμε να μας τυφλώσει αυτό το
φως».

Τ
ρίτη σύμβαση με τις BioNTech -
Pfizer για 1,8 δισ. δόσεις του εμ-
βολίου κατά του κορονοϊού
υπέγραψε χθες η Ευρωπαϊκή

Ένωση, επισφραγίζοντας -για μία ακόμη
φορά- με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύ-
νη της στις συγκεκριμένες φαρμακευτι-
κές εταιρείες. 

Το συμβόλαιο υπογράφεται για λογα-
ριασμό όλων των κρατών-μελών της Ε.Ε.
από τα τέλη του 2021 έως το 2023. Συγκε-
κριμένα, το συμβόλαιο προβλέπει την
αγορά 900.000.000 δόσεων του υφιστά-
μενου εμβολίου, καθώς και ενός ακόμα,
προσαρμοσμένου στις παραλλαγές, με τη
δυνατότητα αγοράς επιπλέον 900.000.000
δόσεων.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η παραγωγή
των εμβολίων πρέπει να πραγματοποιεί-
ται στην Ε.Ε. και τα κύρια συστατικά να
προέρχονται από την Ένωση. Στη σύμβα-
ση ορίζεται επίσης ότι, από την έναρξη του
εφοδιασμού το 2022, η παράδοση στην
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εγγυημένη. «Η
έγκαιρη παράδοση των δόσεων είναι δια-
σφαλισμένη χάρη στην εδραιωμένη συ-
νεργασία με τις εταιρείες, στο πλαίσιο των
ισχυουσών συμβάσεων και των εφαρμο-
ζόμενων ρυθμίσεων», τονίζει σε ανακοί-
νωσή της η Επιτροπή.

Επιπλέον, έχει ενισχυθεί η δυνατότητα
των κρατών-μελών να μεταπωλούν ή να
δωρίζουν δόσεις σε χώρες που τις έχουν
ανάγκη εκτός Ε.Ε. ή μέσω του μηχανι-
σμού COVAX. Η Επιτροπή εκτιμά ότι αυτή
η νέα σύμβαση θα ενισχύσει την ικανότη-
τα παραγωγής εμβολίων, καθιστώντας,
έτσι, δυνατή την εξυπηρέτηση άλλων αγο-
ρών, σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο εκπρόσωπος της Κομι-
σιόν δήλωσε πως η Ουγγαρία είναι το μό-

νο κράτος της Ε.Ε. που επέλεξε να μη
συμμετάσχει στη νέα αυτή συμφωνία για
τα 1,8 δισ. εμβόλια των BioΝΤech - Pfizer.

Στο μεταξύ, μια νέα, βελτιωμένη έκδο-
ση του εμβολίου κατά του κορονοϊού προ-
ανήγγειλε ο διευθύνων σύμβουλος της
Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά. Σύμφωνα με
τον κ. Μπουρλά, το εμβόλιο ίσως να είναι
έτοιμο μέχρι το καλοκαίρι και θα μπορεί
να αποθηκευτεί σε υψηλότερες θερμο-
κρασίες από το υπάρχον. 

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο
axios.com, σημείωσε πως, σε αντίθεση με
το υπάρχον εμβόλιο που φυλάσσεται
στους -70 βαθμούς Κελσίου, το νέο θα
μπορεί να αποθηκευτεί για σχεδόν έξι μή-
νες σε θερμοκρασίες τις οποίες μπορεί να
φτάσει και ένας «κλασικός καταψύκτης».

Αισιοδοξία για τους εμβολιασμούς
Εξάλλου, αισιόδοξα μηνύματα για την

πορεία του εμβολιασμού στην Ε.Ε. και τη
βελτιωμένη εικόνα της επιδημιολογικής
κατάστασης έστειλε η επίτροπος Υγείας
Στέλλα Κυριακίδου, μετά την άτυπη τηλε-
διάσκεψη που είχαν χθες οι υπουργοί
Υγείας της Ε.Ε. Η επίτροπος Υγείας επισή-
μανε ότι μέχρι στιγμής έχει λάβει τουλά-
χιστον μία δόση εμβολίου το 40% του ενή-
λικου πληθυσμού της Ε.Ε. και το 17% έχει
εμβολιαστεί πλήρως. 

Κάτω από τα 2.000 είναι τα κρού-
σματα που καταγράφηκαν το τε-
λευταίο 24ωρο στη χώρα μας, ενώ
ένα ακόμη αισιόδοξο στοιχείο εί-
ναι η περαιτέρω μείωση των δια-
σωληνωμένων, γεγονός το οποίο
αποφορτίζει περαιτέρω τις Μονά-
δες Εντατικής Θεραπείας σε όλη
τη χώρα. 
Πιο συγκεκριμένα, τα νέα εργα-
στηριακά επιβεβαιωμένα κρού-
σματα Covid-19 που καταγράφη-
καν τις τελευταίες 24 ώρες είναι
1.918, εκ των οποίων τέσσερα εν-
τοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι
θάνατοι ασθενών με κορονοϊό εί-
ναι 54, ενώ από την έναρξη της
πανδημίας έχουν καταγραφεί συ-
νολικά 11.641. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται δια-
σωληνωμένοι είναι 626. Η διάμεση
ηλικία τους είναι τα 67 έτη. Οι ει-
σαγωγές νέων ασθενών στα νοσο-
κομεία της επικράτειας είναι 295.
Ένα ακόμη αξιοσημείωτο στοιχείο
είναι ότι χθες καταγράφηκαν κάτω
από τα 1.000 κρούσματα στην Αττι-
κή, καθώς από τα συνολικά 1.918
κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΕΟ-
ΔΥ στην ευρύτερη περιφέρεια της
πρωτεύουσας εντοπίστηκαν 990.
Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν
142 κρούσματα, στην Αιτωλοακαρ-
νανία 73, ενώ στη Λάρισα καταγρά-
φηκαν 60. 

E.E.: Νέο συμβόλαιο 
με Pfizer - Καινούργια
βερσιόν του εμβολίου 
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Νέα «ανάσα» 
στις ΜΕΘ 

Βελτιωμένη έκδοση, 
που θα μπορεί να αποθηκευτεί
σε υψηλότερες θερμοκρασίες,
προανήγγειλε 
ο Άλμπερτ Μπουρλά…
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Π
άμφθηνες διακοπές, με περισ-
σότερες διανυκτερεύσεις, επι-
δότηση ακόμη και τον Αύγουστο
και διαμονή σε πεντάστερα ξε-

νοδοχεία περιλαμβάνει το φετινό πρό-
γραμμα Κοινωνικού Τουρισμού. 

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, οι αιτή-
σεις συμμετοχής αρχίζουν από την προσε-
χή Δευτέρα 24 Μαΐου και στόχος είναι η
διάθεση επιταγών (voucher) σε 300.000 δι-
καιούχους. Οι αιτήσεις συμμετοχής ξεκι-
νούν από τον ΟΠΕΚΑ, καλύπτοντας κατ’ αρ-
χάς 50.000 δικαιούχους και κυρίως αγρό-
τες (προϋπολογισμός 6 εκατ. ευρώ), οι
οποίοι θα μπορούν να κάνουν διακοπές έξι
ημερών. Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι
του e-ΕΦΚΑ. 

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπο-
ρούν να κάνουν χρήση της επιταγής από
την 1η Αυγούστου 2021 έως τις 31 Ιουλίου
του 2022, ενώ το συνολικό κονδύλι που θα
διατεθεί ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021
μπορούν να ενεργοποιήσουν τις επιταγές
τους και οι περίπου 300.000 δικαιούχοι του
περσινού προγράμματος, που δεν το έπρα-
ξαν νωρίτερα λόγω περιοριστικών μέτρων
και lockdown, το πολλαπλασιαστικό όφελος
για τον τουρισμό αναμένεται να είναι πολύ
μεγαλύτερο. 

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού
περιλαμβάνει τα εξής:
1. Επιδοτήσεις, έως 100% σε ορισμένες πε-

ριπτώσεις, ενώ ειδικά για τον Αύγουστο
θα αυξηθεί η επιδότηση του ΟΑΕΔ κατά
20%. 

2. Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν
να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτε-
ρεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που
επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων»
του ΟΑΕΔ, κατόπιν συνεννόησής τους με
τον πάροχο. 

3. Ειδικά για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο,
Σάμο, Χίο, Κω και στον Νομό Έβρου
μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και
10 διανυκτερεύσεις με μηδενική ιδιωτι-
κή συμμετοχή. Εκτός από τη διαμονή σε
τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται
και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για άτομα με
αναπηρία (ΑμεΑ) τα ακτοπλοϊκά εισιτή-
ρια διατίθενται δωρεάν.

4. Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνερ-
γοι που κατά το 2020 πραγματοποίησαν
50 ημέρες εργασίας στον e-ΕΦΚΑ, έχον-
τας εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας,
ή έλαβαν 50 ημέρες ειδικής παροχής
προστασίας μητρότητας ή έλαβαν επιδό-
τηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών ή
συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά
από τα παραπάνω ή είναι εγγεγραμμένοι

στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του
ΟΑΕΔ.

5. Για να είναι κάποιος δικαιούχος, δεν
πρέπει να έχει λάβει voucher κατά το
αμέσως προηγούμενο πρόγραμμα, ενώ
ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για Άτο-
μα με ειδικές Αναπηρίες ή δικαιούχους
με ωφελούμενο ΑμεΑ. 

Λουκάς Γεωργιάδης

Νέα κατάθεση στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, που
έχουν αναλάβει να εξιχνιάσουν τη δολοφονία της 20χρο-
νης Καρολάιν, θα δώσει τις επόμενες ημέρες (σ.σ.: ίσως
και σήμερα) ο σύζυγος της αδικοχαμένης κοπέλας. 

Η επανάληψη των όσων θυμάται να λαμβάνουν χώρα
στη μεζονέτα της οικογένειας στα Γλυκά Νερά τα ξημε-
ρώματα της περασμένης Τρίτης μπορεί να είναι μια «κου-
ραστική» και ψυχοφθόρα διαδικασία για τον 32χρονο πι-
λότο της Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά οι έμπειροι αξιω-
ματικοί της ΕΛ.ΑΣ. κάθε φορά σημειώνουν και ένα ακόμη
στοιχείο. Την ίδια ώρα, καταθέσεις δόθηκαν από πρόσω-

πο του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος τόσο της
20χρονης όσο και του 32χρονου, προκειμένου να σχημα-
τίσουν μια ευρύτερη εικόνα το ζευγάρι. Ανάμεσα στα
πρόσωπα που πέρασαν την πόρτα της ΓΑΔΑ ήταν και η
ψυχολόγος της αδικοχαμένης κοπέλας, προκειμένου οι
αστυνομικοί να σχηματίσουν μια ευρύτερη εικόνα για το
περιβάλλον της οικογένειας. Η κατάθεση αυτή θεωρείται
ιδιαίτερα διαφωτιστική για τους έμπειρους αξιωματικούς
του ΥΔΕΖΙ. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το Τμήμα Δίωξης Ανθρω-
ποκτονιών τηρεί «σιγήν ιχθύος», καθώς η υπόθεση απο-

δεικνύεται πολύ πιο δύσκολη απ’ ό,τι αρχικά διαφαινόταν.
Σε αυτό παίζει ρόλο και το γεγονός ότι από τα μέχρι στιγ-
μής στοιχεία που έχουν δώσει τα Εγκληματολογικά Εργα-
στήρια της ΕΛ.ΑΣ. δεν προκύπτει ταυτοποίηση γενετικού
υλικού μέσα από τη μεζονέτα των Γλυκών Νερών με τους
σεσημασμένους ποινικούς που βρίσκονται στη βάση δε-
δομένων της Ασφάλειας Αττικής. 

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι από την εξέταση του
βιντεοληπτικού υλικού από την ευρύτερη περιοχή δεν
φαίνεται να προκύπτει κάποιο ενδιαφέρον εύρημα. 

Κώστας Παπαδόπουλος

Γλυκά Νερά: Απαντήσεις στις νέες καταθέσεις ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ.

Κοινωνικός τουρισμός
και σε... πεντάστερο!

Ξεκινούν από τη Δευτέρα οι
αιτήσεις συμμετοχής - Στόχος
είναι η διάθεση επιταγών 
σε 300.000 δικαιούχους



Περιφέρεια Κρήτης

Βιοϊατρικός εξοπλισμός 
στο ΠΑΓΝΗ, αξίας 4,2 εκατ. ευρώ

Το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Βιοϊατρικού εξο-
πλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νο-
σοκομείου Ηρακλείου» εντάσσει στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα «Κρήτη 2014-2020» η Περιφερειακή Αρχή. Το έρ-
γο, προϋπολογισμού 4.244.300 ευρώ, συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤ-
ΠΑ). Με την υλοποίηση του έργου θα προκύψει εξοπλισμός
με υψηλή λειτουργικότητα και αυξημένες τεχνολογικές
προδιαγραφές, ενώ παράλληλα το ΠΑΓΝΗ θα έχει τη δυνα-
τότητα για χειρουργικές πράξεις που μειώνουν τον χρόνο
και το κόστος νοσηλείας και ελαχιστοποιούν την προσφυγή
σε υπηρεσίες εκτός νοσοκομείου και εκτός Κρήτης.

Δήμος Ιωαννιτών

Έξυπνα φανάρια σε όλη την πόλη

Αναβαθμίζει πλήρως τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων
φωτεινής σηματοδότησης ο Δήμος Ιωαννιτών και εγκαθιστά
πλήρες Κέντρο Ελέγχου - Πληροφόρησης Μετακινήσεων, μέ-
σω Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, στην
πρωτεύουσα της Ηπείρου. Το έργο κοστολογείται 830.000 ευ-
ρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ήπειρος». Με το νέο πρόγραμμα σηματοδότησης θα γίνεται
«διάγνωση των βλαβών, μέτρηση κυκλοφορίας» και κατ’ επέ-
κταση θα ρυθμίζονται και θα προγραμματίζονται αυτόματα ο
έλεγχος και η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών.

Κεντρική Μακεδονία

Προς ανάπλαση η περιοχή 
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου 
Την ολοκληρωμένη ανάπλαση της περιοχής του Ιππο-
κράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης εντάσσει στο
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο Από-
στολος Τζιτζικώστας. Προς τούτο, προηγήθηκε σύσκε-
ψη με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα
και την αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλα Πα-
τουλίδου. Το έργο θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας μέσω των ευρωπαϊκών πόρων
του Προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και θα
υλοποιήσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Προγραμματισμένη συνάντηση με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Ιωάννη Οικονόμου είχαν στην Αθήνα οι δήμαρχοι Καστοριάς
Γιάννης Κορεντσίδης και Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος. Βασικό θέ-
μα συζήτησης ήταν το «φράγμα Νεστορίου», όπου επιβλέπουσα Αρχή του
έργου είναι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. «Βρίσκεται σε τέλμα το
σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο του Νομού Καστοριάς», δήλωσαν οι δύο
δήμαρχοι.
Ο κ. Οικονόμου δεσμεύτηκε ότι εντός δεκαπέντε ημερών «θα δοθεί μια
οριστική απάντηση από πλευράς κοινοπραξίας του έργου στις εγγυήσεις
που έχει ζητήσει το υπουργείο για τη συνέχιση των εργασιών». Αν οι εγ-
γυήσεις αυτές κριθούν ότι ικανοποιούν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, τότε οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα. Αν όχι, τότε το έργο θα ανατε-
θεί στην άλλη εταιρεία που μετείχε στις σχετικές διαδικασίες για την κα-
τασκευή του έργου. Οι δύο δήμαρχοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους
από τις δεσμεύσεις του υφυπουργού.

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευ-
ρώ διεκδικεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρημα-
τοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»:
� Αντιπλημμυρικά έργα στον Κερασιώτη ποταμό,
προϋπολογισμού 3.400.000 ευρώ.
� Κατασκευή - Επέκταση Διδακτηρίου 5ου Δη-
μοτικού Σχολείου Τρικάλων, προϋπολογισμού
1.500.000 ευρώ.
� Κατασκευή εναλλακτικού αγωγού τροφοδο-
σίας του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας από
τη Λίμνη Πλαστήρα, προϋπολογισμού 9.000.000
ευρώ.
� Κατασκευή ανοικτού ποδηλατοδρομίου στον
Βόλο, προϋπολογισμού 7.700.000 ευρώ.
� Αστικές αναπλάσεις Καρδίτσας - Ανάδειξη πα-
λαιού κτιρίου Ηλεκτρικής και ανάπλαση δυτικής
εισόδου πόλεως Καρδίτσας, προϋπολογισμού
4.700.000 ευρώ.
� Ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών
των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών
Περιφέρειας Θεσσαλίας, προϋπολογισμού
1.090.000 ευρώ.
� Ψηφιακός χάρτης αγροδιατροφικού πλούτου
Περιφέρειας Θεσσαλίας, προϋπολογισμού
1.310.000 ευρώ.
� Ανασύνταξη και αναβάθμιση του Συστήματος
Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης της Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 1.300.000
ευρώ.
� Μελέτη αντιπλημμυρικής θωράκισης Π.Ε.
Καρδίτσας με έργα ανάσχεσης πλημμυρών
Ανάντη, προϋπολογισμού 620.000 ευρώ.

!Περιφέρεια Θεσσαλίας

Διεκδικεί 30 εκατ. 
ευρώ για έργα από 
το «Αντώνης Τρίτσης»

Ρέθυμνο

Για ξυλοδαρμό εργαζομένου 
καταγγέλλεται κοινοτάρχης
Για άγριο ξυλοδαρμό υπαλλήλου καταγγέλλει τον πρόεδρο
της κοινότητας Βιράν Επισκοπής και Έρφων του Δήμου
Ρεθύμνου η ΠΟΕ-ΟΤΑ. Ταυτόχρονα, ζητάει από τον δήμαρ-
χο Ρεθύμνου Γ. Μαρινάκη, τη δημοτική Αρχή και όλες τις
παρατάξεις της αντιπολίτευσης να ζητήσουν την παραδειγ-
ματική τιμωρία του «νταή» κοινοτάρχη, ο οποίος θεωρεί ότι
μπορεί να χειροδικεί σε βάρος εργαζομένων «χωρίς ποινι-
κές και πειθαρχικές συνέπειες».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2021

OLITICALP ΤΑΚΟΥΣΤΗΣΩ18

Κοινή κάθοδος στην Αθήνα των δύο δημάρχων

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Καστοριά - Νεστόριο



19
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2021

POLITICAL ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

Τ
η θέση ότι ο νέος εκλογικός νόμος
για την Αυτοδιοίκηση είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση εξέφρασε η

πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΕΔΕ, προσθέτοντας, πάντως, ότι θα
επιδιωχθούν κάποιες επιπλέον αλλαγές. Ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστερ-
γίου επισήμανε στην τοποθέτησή του ότι το
σχέδιο νόμου για τις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές, που κατατέθηκε, έχει λάβει υπόψη του
τις περισσότερες από τις αλλαγές που ζήτη-
σε η ΚΕΔΕ. Ωστόσο, επισήμανε ότι απαι-
τούνται επιπλέον συζήτηση και διορθώσεις
κυρίως στο θέμα που αφορά στη μείωση
του αριθμού των δημοτικών συμβούλων, το
ύψος των παραβόλων για υποβολή υποψη-
φιότητας που κρίνεται υπέρογκο αλλά και
για τον τρόπο εκλογής των προέδρων των
δημοτικών κοινοτήτων. Η ΚΕΔΕ, τόνισε, εμ-
μένει στη θέση ότι πρόεδρος πρέπει να
εκλέγεται ο πρώτος σε ψήφους του πρώτου
συνδυασμού στην εκάστοτε δημοτική κοι-
νότητα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δημή-
τρης Παπαστεργίου, η διοίκηση της ΚΕΔΕ
θεωρεί ότι ο εκλογικός νόμος κινείται προς
τη σωστή κατεύθυνση και δίνει λύση στο
ζήτημα της κυβερνησιμότητας που δημι-

ούργησε η εφαρμογή της απλής αναλογι-
κής. Όποιες αλλαγές πιστεύουμε ότι χρει-
άζονται θα τις θέσουμε κατά την παρουσία
μας στη Βουλή στη διαδικασία των ακροά-
σεων.

Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου ενημέρωσε το
Δ.Σ. ότι είναι σε επικοινωνία με το Γραφείο
του Πρωθυπουργού, προκειμένου να ορι-
στεί στο αμέσως προσεχές διάστημα συ-

νάντηση του προεδρείου με τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για να του θέ-
σουν υπόψη τις θέσεις της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης για τα ζητήματα κρίσιμης σημα-
σίας που αφορούν στη λειτουργία του θε-
σμού. Πάντως, πρέπει να σημειώσουμε ότι
οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δ.Σ.
της ΚΕΔΕ απέρριψαν στο σύνολό του το
σχέδιο του εκλογικού νόμου. 

Μέσω τηλεδιάσκεψης συνε-

δρίασε το Διοικητικό Συμβού-

λιο της Κεντρικής Ένωσης Δή-

μων Ελλάδας με τη συμμετοχή

των προέδρων των ΠΕΔ από

όλη την Ελλάδα, προκειμένου

να εξετάσει τα κρίσιμα νομο-

σχέδια που προωθεί η κυβέρ-

νηση. Όσον αφορά στο σχέδιο

νόμου για τα ζώα συντροφιάς,

η ΚΕΔΕ σημειώνει ότι έχει

συγκεντρώσει χιλιάδες σχόλια και παρατηρήσεις από την ώρα

που βγήκε σε διαβούλευση και μάλιστα άλλαξε σχεδόν ολόκληρο

τρεις φορές. Παρ’ όλα αυτά, το κείμενο που βρίσκεται σήμερα

στη διαβούλευση δεν έλαβε υπόψη τις θέσεις της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης. Περιέχει διατάξεις που επιβαρύνουν και οικονομικά

αλλά και νομικά τους δήμους και τις διοικήσεις, ενώ δεν διασφα-

λίζει τη χρηματοδότησή τους για να προχωρήσουν στη δημιουρ-

γία και στη συνέχεια στη λειτουργία των απαραίτητων υποδομών

που απαιτούνται. Η ΚΕΔΕ με την ομάδα εργασίας ειδικών που συ-

νέστησε για τη μελέτη και τις

προτάσεις της τονίζει ότι πρό-

κειται για νομοσχέδιο που έχει

επαχθή άρθρα για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση, γεγονός που θα

μπορούσε να είχε αποφευχθεί

αν η ΚΕΔΕ συμμετείχε πιο

ενεργά στη σύνταξή του.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της

ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργί-

ου, «δεν είναι δυνατόν οι δή-

μαρχοι να είναι δακτυλοδεικτούμενοι από σποτ φιλοζωικών ορ-

γανώσεων, που καλούν τον πολίτη να μας πάει στον εισαγγελέα,

επειδή λένε ότι “παίρνουμε χρήματα από το κράτος”. Όλοι οι δή-

μοι της χώρας παίρνουν στο σύνολό τους ετησίως μόλις 600.000

ευρώ για τις ανάγκες των ζώων συντροφιάς, ενώ ξοδεύουν δεκά-

δες εκατομμύρια!». Και επισημαίνει ότι «θα καταθέσουμε όλες

τις θέσεις και τις αναλυτικές προτάσεις της επιτροπής εργασίας

της ΚΕΔΕ προς το υπουργείο και περιμένουμε να ληφθούν υπό-

ψη στο τελικό νομοσχέδιο».

Ομόφωνο «όχι»
Με τη μορφή του κατεπείγοντος συ-
νεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Διονύσου προκειμένου να
ορίσει τα βήματα που θα ακολουθή-
σει ώστε να μην προχωρήσει η επα-
νέναρξη λατομικής δραστηριότητας
στην κοινότητα Διονύσου. Όπως
ήταν φυσικό, ήταν ομόφωνη η αντί-
θεση όλων των παρατάξεων απέναντι
στα σχέδια που ενέκρινε με απόφα-
σή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
καθώς και στην πρόθεση να εμποδί-
σουν με κάθε τρόπο την υλοποίησή
της. Όπως υποστήριξε ο δήμαρχος
Γιάννης Καλαφατέλης, «ουσιαστικά
πρόκειται για υποβάθμιση του μονα-
δικού χαρακτήρα της περιοχής μας,
ενός χαρακτήρα μοναδικού κάλ-
λους» και πρότεινε τη δημιουργία
διαπαραταξιακής επιτροπής που θα
αναλάβει τις ενέργειες για την ακύ-
ρωση της απόφασης. 

Αίτημα παράτασης 
Την παράταση του προγράμματος

«Αντώνης Τρίτσης» για την υποβολή
προτάσεων για συγκεκριμένες κατη-
γορίες δήμων αποφάσισε να ζητήσει
από την ηγεσία του υπουργείου Εσω-
τερικών το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΚΕΔΕ. Όπως επισημάνθηκε στη συ-
νεδρίαση, η παράταση είναι απαραί-
τητη γιατί κυρίως οι μικρότεροι δή-
μοι δεν έχουν προλάβει να ολοκλη-
ρώσουν τις σχετικές μελέτες, αφε-
νός λόγω της πανδημίας, αφετέρου
λόγω της έλλειψης επαρκούς στελε-
χιακού δυναμικού.

Ποιος δήμαρχος παραλιακού
δήμου της Αττικής έχει βρε-
θεί στο στόχαστρο της αντιπο-
λίτευσης αλλά και των επαγ-
γελματιών της πόλης, γιατί οι
παραλίες δεν πήραν τη «γα-
λάζια σημαία»; Όπως διαπί-
στωσαν μετά τον αρχικό αιφ-
νιδιασμό τους, την ευθύνη
φαίνεται να φέρει η «δημοτι-
κή γραφειοκρατία», η οποία
δεν φρόντισε να έχει έτοιμα
όλα τα απαραίτητα... Τώρα
όλοι «κυνηγούν» τον δήμαρ-
χο και εκείνος τους «υπεύθυ-
νους» εργαζομένους! 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δ Η Μ H Τ Ρ Η Σ  Π Α Π Α Σ Τ Ε Ρ Γ I Ο Υ

«Στη σωστή κατεύθυνση ο εκλογικός νόμος,
αλλά χρειάζεται βελτιώσεις»

ΚΕΔΕ

«Το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς θέλει αλλαγές»



E
ναν σημαντικό σύμμαχο στη δύσκο-
λη μάχη των πανελλαδικών εξετάσε-
ων που καλούνται να δώσουν υπό
αντίξοες συνθήκες, λόγω της πανδη-

μίας και της τηλεκπαίδευσης, αποκτούν οι
υποψήφιοι μέσω της λειτουργίας των τηλεφω-
νικών γραμμών παροχής πληροφοριών για τις
πανελλαδικές εξετάσεις και της ψυχολογικής
υποστήριξης. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο
Παιδείας, από σήμερα τίθενται σε λειτουργία
ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές σε όλες τις Πε-
ριφερειακές Διευθύνσεις της χώρας, οι οποίες
θα εξυπηρετούν υποψηφίους των πανελλαδι-
κών εξετάσεων αλλά και τις οικογένειές τους.

Οι γραμμές έχουν στελεχωθεί από συμβού-
λους επαγγελματικού προσανατολισμού και
εξειδικευμένους υπαλλήλους σε θέματα πα-
νελλαδικών εξετάσεων, καθώς και από ειδι-
κούς στην Ψυχική Υγεία μέσω των Κέντρων
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήρι-
ξης (ΚΕΣΥ) και των Διευθύνσεων Εκπαίδευ-
σης. Στόχος είναι η παροχή πληροφοριών σε
σχέση με τις πανελλαδικές εξετάσεις για θέ-
ματα όπως η ΕΒΕ, το παράλληλο μηχανογρα-

φικό και η εξεταστέα ύλη αλλά και η παροχή
υποστήριξης στους υποψηφίους, ώστε να δια-
χειριστούν το άγχος τους. Επιπλέον, απευθύ-
νονται και στους γονείς των υποψηφίων προ-
κειμένου να τους βοηθήσουν να ενισχύσουν
τον υποστηρικτικό τους ρόλο. Υπενθυμίζεται
ότι το υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει σε
περικοπή της εξεταστέας ύλης των πανελλαδι-
κών εξετάσεων κατά 30%, ενώ οι σχολικές μο-
νάδες έχουν λάβει κατευθυντήριες γραμμές
για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μα-
θητών.

«Μέριμνά μας, η πολύπλευρη στήριξη υπο-
ψηφίων και των οικογενειών τους, που φέτος
διανύουν μια ιδιαίτερη χρονιά εξαιτίας της
πανδημίας. Οι γραμμές υποστήριξής τους έρ-
χονται να συμπληρώσουν τα μέτρα που έχουμε
ήδη λάβει, ανταποκρινόμενοι στις πολλαπλές
προκλήσεις του φετινού σχολικού έτους, όπως
η μείωση της εξεταστέας ύλης και οι οδηγίες
για τη μαθησιακή και ψυχοκοινωνική τους
προσαρμογή. Θέλω να στείλω το μήνυμά μας
στους υποψηφίους, τους γονείς και κηδεμόνες
τους: είμαστε δίπλα τους, τους υποστηρίζουμε
και τους υπενθυμίζουμε ότι κάθε μάχη τούς
κάνει πιο δυνατούς», ανέφερε η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Έως τις 30 Ιουνίου -και όχι έως τις 31
Μαΐου, όπως είχε αρχικά ανακοινω-
θεί- θα διεξαχθούν οι κατατακτήριες
εξετάσεις στα πανεπιστήμια της χώ-
ρας, στις οποίες δικαίωμα συμμετοχής
έχουν όσοι υπέβαλαν αίτηση με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά τον
Οκτώβριο του 2020. Οι κατατακτήριες
επρόκειτο να πραγματοποιηθούν το
πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου, αλλά
αναβλήθηκαν λόγω των περιοριστικών μέτρων και ξεκινούν σήμερα. Επιπλέον, με
σχετική απόφαση ορίζεται ότι το χρονικό διάστημα για τη διεξαγωγή κάθε εξέτασης
μπορεί να κυμαίνεται από 90 λεπτά έως 3 ώρες.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέ-
ματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα και το εξάμηνο κατάταξης των πτυχιούχων σε τμήμα
ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του εκάστοτε πανεπιστημίου, αλλά δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερο του εβδόμου εξαμήνου για τμήματα εξαετούς φοίτησης ή του πέμ-
πτου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση. Με απόφαση της συνέλευσης του
τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων
που διδάχτηκαν πλήρως ή επαρκώς στο τμήμα ή τη σχολή προέλευσης.

Βραβείο εκπαίδευσης για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη όσον αφορά στην Ποι-

ότητα και τις Καλές Πρακτικές στην Ευρώπη απέσπασαν το υπουργείο Παιδείας και το

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για τον θεσμό των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων

από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

GENE (Global Education Network Europe). Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εφαρμόστηκαν

φέτος πιλοτικά σε 218 σχολεία της χώρας και από την επόμενη χρονιά εντάσσονται στο

υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Το βρα-

βείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί μέσω του

ΙΕΠ για την υλοποίηση της δράσης. Τιμητική διάκριση έλαβαν δύο ακόμα προγράμματα

του υπουργείου Παιδείας και του ΙΕΠ, το πρόγραμμα «Εισαγωγή των Αγγλικών στην

προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα» και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία

για Ανοικτές Κοινωνίες». Και τα δύο προγράμματα έλαβαν Πιστοποιητικά Εθνικής Ανα-

γνώρισης για την Ποιότητα στην Εκπαίδευση. «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά η ανα-

γνώριση των πρακτικών της χώρας μας ως οδηγού των ευρωπαϊκών εξελίξεων στον το-

μέα της εκπαίδευσης», σχολίασε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Εν τω μεταξύ,

στα τέλη του μήνα θα ξεκινήσει η επιμόρφωση 75.000 εκπαιδευτικών στις δεξιότητες

των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Αρχικά θα συσταθεί μητρώο επιμορφωτών, στη συνέχεια

θα παραχθούν βιντεομαθήματα για όλες τις θεματικές ενότητες και, τέλος, θα γίνουν η

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η αξιολόγησή τους. 

Βραβείο για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 
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Γραμμή στήριξης
στους υποψηφίους 

Έως τις 30 Ιουνίου οι κατατακτήριες

Γράφει η
Εύη Πανταζοπούλου
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Μία διάρρηξη την ημέρα, για διάστημα ενός μήνα,
έκαναν σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική μέλη σπείρας
που εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς του Τμήμα-
τος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Θεσ-
σαλονίκης. Συνελήφθησαν όλοι, σε επιχείρηση που έγι-
νε την Τετάρτη, και οδηγήθηκαν την Πέμπτη στον εισαγ-
γελέα, που τους παρέπεμψε στον ανακριτή. Δεν δίστα-
σαν να μπουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Θερμαϊκού,
όπως και σε σπίτια, την ώρα της Ανάστασης. 

Οι έξι συλληφθέντες, από 21 έως 46 χρόνων, κατηγο-
ρούνται για 29 διαρρήξεις σπιτιών και καταστημάτων,
δύο ληστείες σε σπίτια και πέντε κλοπές αυτοκινήτων,
ορισμένα εκ των οποίων χρησιμοποιούσαν για τις κλο-

πές και μετά τα πυρπολούσαν, για να καταστρέψουν τα
εις βάρος τους στοιχεία. Η λεία τους εκτιμάται ότι φτά-
νει τις 53.000 ευρώ. 

Αυτό που προξενεί εντύπωση είναι πως οι πέντε εκ
των έξι συλληφθέντων είχαν συλληφθεί πάλι τον περσι-
νό Ιούνιο και μάλιστα προφυλακίστηκαν για 20 διαρρή-
ξεις. Όμως, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς έκαναν χρήση
των διατάξεων του νόμου και αποζημίωσαν τα θύματά
τους. Δεν πέρασε ένας μήνας ελευθερίας και επιδόθη-
καν άμεσα σε κλοπές. Χαρακτηριστική, μάλιστα, είναι η
περίπτωση διάρρηξης σε κατάστημα ζωοτροφών στη
Νέα Κερασιά, όπου εισέβαλαν σπάζοντας με το αυτοκί-
νητο την κεντρική είσοδο του καταστήματος. 

«Να στέλνουμε το μήνυμα και στους υγειονομι-
κούς ότι όλοι πρέπει να εμβολιαστούν - εσείς πρέπει
να το λέτε πρώτοι και δυνατά», ήταν η παρότρυνση
του πρωθυπουργού σε μια υγειονομικό, η οποία του
είπε ότι εμβολιάστηκε «από νωρίς» λόγω του επαγ-
γέλματός της, και του απάντησε: «Πάντα, πρέπει, βέ-
βαια». Ο διάλογος αυτός πραγματοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη

στο ΜEGA εμβολιαστικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης,
που στεγάζεται στα κτίρια 13 και 15 της ΔΕΘ. Το γε-
γονός ότι η πορεία των εμβολιασμών παίζει πολύ
μεγάλο ρόλο στον τρόπο που θα εξελιχθούν τα
πράγματα υγειονομικά αλλά και οικονομικά στη χώ-
ρα μας φαίνεται έντονα από τη στάση του πρωθυ-
πουργού να προωθεί τη χρησιμότητα των εμβολια-
σμών με κάθε ευκαιρία.

Το μήνυμα για τους εμβολιασμούς

Κ. Νοτοπούλου: Με άδεια 
χέρια ήρθε ο πρωθυπουργός 
Χωρίς δεσμεύσεις για τη Θεσσαλονίκη ήρθε ο
πρωθυπουργός, τονίζει σε ανακοίνωσή της η
τομεάρχης Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα
Νοτοπούλου. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «ο κ.
Μητσοτάκης εγκαινίασε ένα έργο το οποίο ξε-
κίνησε το 2017 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το έρ-
γο χρηματοδοτήθηκε από την ίδια την εταιρεία,
τη Fraport Greece. Αποτελούσε συμβατική της
υποχρέωση που προβλεπόταν από τη σύμβαση
παραχώρησης που επαναδιαπραγματεύτηκε
και βελτίωσε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Η
μόνη συνεισφορά της σημερινής κυβέρνησης
στο συγκεκριμένο έργο είναι η παρουσία της
στα εγκαίνια».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μίλησε για τα μέτρα
στα «πηγαδάκια» 
Εκτός από τη βόλτα στην Καλαμα-
ριά, όπου είχε την ευκαιρία να μι-
λήσει με κόσμο, ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης ήπιε καφέ στην Αριστο-
τέλους, όπως άλλωστε το συνηθί-
ζει όποτε έρχεται στη Θεσσαλονί-
κη. Με όσους πολίτες μίλησε,
επαναλάμβανε τη χρησιμότητα
της τήρησης των μέτρων κατά της
πανδημίας. Σε πηγαδάκι που
έστησε, μάλιστα, μπροστά στο
καφέ «Plaisir», έλεγε πως η εμ-
πειρία μάς έχει δείξει πως όπου
τα μέτρα τηρούνται δεν έχουμε
κανένα πρόβλημα και σε όποιες
περιοχές δεν τηρούνται και χα-
λαρώνουν αρχίζουμε και βλέ-
πουμε προβλήματα - άρα ξέρου-
με ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε
και τι δεν πρέπει να κάνουμε.

Η γραβάτα 
του Μαργαρίτη 
Στο γραφείο του Έλληνα επιτρό-
που και αντιπροέδρου της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη
Σχοινά βρέθηκε ο ανεξάρτητος
δημοτικός σύμβουλος του Δήμου
Θεσσαλονίκης και πνευμονολό-
γος Δρόσος Τσαβλής, με τους δύο
άνδρες να συζητούν για την ευρω-
παϊκή πορεία της Θεσσαλονίκης
και τις προοπτικές που ανοίγονται
μπροστά της, σε οικονομικό, πολι-
τιστικό, επιστημονικό, αθλητικό
και τουριστικό επίπεδο. Γνωρί-
ζοντας την αγάπη που έχει ο αντι-
πρόεδρος της Κομισιόν για την
ομάδα του Άρη, του χάρισε μια
μπλε γραβάτα, αυτή που φοράει η
αποστολή στα ταξίδια, με το κιτρι-
νόμαυρο σήμα.

Η επίσκεψη στον
Σταθμό Βενιζέλου 

Η επίσκεψη του πρωθυπουρ-
γού στον Σταθμό Βενιζέλου του
Μετρό μπορεί να μην είχε προ-
αναγγελθεί και διαφημιστεί,
ωστόσο είχε καθαρά συμβολικό
χαρακτήρα. Αφού ενημερώθηκε
από τον γενικό γραμματέα Υπο-
δομών Γιώργο Καραγιάννη και
Πολιτισμού Γιώργο Διδασκάλου
αλλά και τον πρόεδρο της «Αττικό
Μετρό» Νίκο Ταχιάο για την πο-
ρεία του έργου και το χρονοδιά-
γραμμα της διαδικασίας απόσπα-
σης των αρχαιοτήτων, ουσιαστικά
ήθελε να στείλει ένα ηχηρό μήνυ-
μα ότι ο σχεδιασμός της κυβέρ-
νησης δεν πρόκειται να αλλάξει. 

Παρών και ο Χατζηδάκης
Παρών στα εγκαίνια του νέου αεροδρομίου «Μα-
κεδονία» ήταν και ο υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης. Άλλωστε, ως άλλοτε υπουργός Με-
ταφορών πριν από 13 χρόνια, ήταν εκείνος ο
οποίος επιχείρησε να ξεκινήσει τη διαδικασία
αποκρατικοποίησης των αεροδρομίων, οπότε η
παρουσία του ήταν επιβεβλημένη. 

Η... ομάδα Γεωργιάδη
Η παρουσία των αυτοδιοικητικών με τον δή-

μαρχο Κ. Ζέρβα, τον πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Π. Λεκάκη και τους αντιδημάρχους
Μ. Κούπκα, Μ. Κυριζίδη, Σ. Δημητριάδη στο τρα-
πέζι σε εστιατόριο στα Λαδάδικα, με τον υπουρ-
γό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, πυροδότησε
νέες συζητήσεις περί της «ομάδας» Άδωνι στη
Θεσσαλονίκη. Φυσικά, δεν ήταν μόνο αυτοί... 

Με τον Αυγενάκη η Ράπτη
Παρούσα στην επιθεώρηση των αθλητικών έρ-
γων της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο
Καυτανζόγλειο, υπό τον Λευτέρη Αυγενάκη,
ήταν η βουλευτής της Ν.Δ. Έλενα Ράπτη. Φαί-
νεται ότι οι βουλευτές Θεσσαλονίκης μοιρά-
στηκαν στο πρόγραμμα του υπουργικού κλι-
μακίου, καθώς δεν ήταν δυνατόν να είναι στις
επισκέψεις τριών υπουργών παράλληλα σε
τρία μέρη. Άλλωστε, η βουλευτής Θεσσαλονί-
κης διατηρεί άριστες σχέσεις με τον υφυ-
πουργό Αθλητισμού. 

Αμετανόητοι! Βγήκαν από τη φυλακή 
και διέπραξαν δεκάδες διαρρήξεις 
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Ε
κτός από σπουδαίος ηθοποιός, ο
«Οσκαρικός» Μάθιου ΜακΚόναχι
έχει ο ίδιος ζήσει μια ζωή που κάλ-
λιστα θα μπορούσε να γίνει κινημα-

τογραφική ταινία. Γεννήθηκε στις 4 Νοεμ-
βρίου 1969 στο Όστιν του Τέξας και τα πρώτα
του χρόνια μαθήτευσε δίπλα στη μητέρα του,
καταξιωμένη δασκάλα και συγγραφέα Μαί-
ρη Κάθλιν ΜακΚέιμπ. 

Οι γονείς του παντρεύτηκαν μεταξύ τους
τρεις φορές, αφού ενδιάμεσα πήραν δύο
φορές διαζύγιο. Ο Μάθιου βρέθηκε μικρός
να ζει για έναν χρόνο στην Αυστραλία και η

προφορά του ήταν ένα μείγμα αυστραλιανών
Αγγλικών και «κομμένων» λέξεων του αμε-
ρικανικού Νότου. Επέστρεψε στο Όστιν και
το 1993 αποφοίτησε από μια σχολή για ρα-
διόφωνο, τηλεόραση και κινηματογράφο.

Αμέσως μπήκε στο καστ της ταινίας
«Dazed and Confused» και κέρδισε την
προσοχή του κοινού. Ακολούθησε σειρά ται-
νιών που τον ανέδειξαν ως μία από τις ελπί-
δες της αμερικανικής Έβδομης Τέχνης: Το
«Texas Chainsaw Massacre: The Next Gen-
eration» (1994), το δικαστικό θρίλερ «A Time

to Kill» (1996), η κωμωδία «Larger Than
Life» (1996), το ιστορικό δράμα του Στίβεν
Σπίλμπεργκ «Amistad» (1997), το επιστημο-
νικής φαντασίας «Επαφή» (1997), η κωμω-
δία «EDtv» (1999), το πολεμικό «U-571»
(2000) κ.λπ.

Από το 2000, όμως, τα σύννεφα πύκνωσαν
πάνω από τη ζωή του: Ωραίος, ταλαντούχος,
αλλά αυτοκαταστροφικός και επιρρεπής σε
λογιών καταχρήσεις. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι
ως έφηβος είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά,
κάτι που αναμφίβολα τον επηρέασε, ενώ το
1999 συνελήφθη στο Τέξας, καθώς οι Αρχές
τον υποψιάζονταν για κατοχή μαριχουάνας.
Για περίπου 10 χρόνια περιπλανιόταν επαγ-
γελματικά με ταινίες χωρίς νόημα. Η ελπίδα
στο πρόσωπό του είχε θολώσει και κόντευε
να σβήσει…

Ωστόσο ο ΜακΚόναχι βρήκε ο κουράγιο
να ξανασταθεί στα πόδια του και από το 2011
ακολουθεί μια λαμπρή κινηματογραφική
καριέρα, που έως τώρα έχει τιμηθεί με ένα
Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου στην ταινία «Dal-
las Buyers Club», Χρυσές Σφαίρες και άλλες
κινηματογραφικές διακρίσεις. Το 2012 παν-
τρεύτηκε την Καμίλα Άλβες και πλέον, κατα-
ξιωμένος και περιζήτητος, είναι έτοιμος για
το επόμενο βήμα στη ζωή του.

«Απλώς συνέχισε να ζεις»
Ο ΜακΚόναχι είναι έτοιμος να κατέβει

υποψήφιος για κυβερνήτης του Τέξας, της
Πολιτείας όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Οι
Τεξανοί τον αγαπούν πολύ, κυρίως μέσα από
τις ταινίες του, αλλά και από την προσωπική
του προσπάθεια να ξανακερδίσει τη ζωή του.
Βέβαια, το Τέξας είναι προπύργιο των Ρε-
πουμπλικανών και έχει κυβερνήτη τον
Γκρεγκ Άμποτ, που θα επιδιώξει την επανε-
κλογή του. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι υστερεί
έναντι του ΜακΚόναχι (33%, έναντι 45%) στις
προτιμήσεις των Τεξανών, αλλά η μετριοπα-
θής στάση του ηθοποιού ίσως τον οδηγήσει
στην υποψηφιότητα με το Δημοκρατικό
Κόμμα, οπότε δεν αποκλείεται μια μεγάλη
ανατροπή, δηλαδή η εκλογή Δημοκρατικού
κυβερνήτη στο Τέξας. Αλλά έτσι είναι η ζωή,
σύμφωνα και με τη φιλοσοφία του ΜακΚό-
ναχι: «Απλώς συνέχισε να ζεις».

Ταλαντούχος και αυτοκαταστροφικός,
πάει για κυβερνήτης του Τέξας

Μ Α Θ Ι Ο Υ  Μ α κ Κ Ο Ν Α Χ Ι  

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Μ
ία ακόμα απόδειξη ότι η Τουρκία και ο
πρόεδρός της θεωρούν τα Κατεχόμενα
της Κυπριακής Δημοκρατίας «τουρκικό
έδαφος» είναι η χθεσινή εξαγγελία του

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι σκοπεύει να δημιουργήσει
στρατιωτική βάση για «μη επανδρωμένα αεροσκάφη»
(drones) στην κατεχόμενη Κύπρο. Μιλώντας σε νέους
της Τουρκίας, ο Ερντογάν αποκάλυψε ότι στα Κατεχό-
μενα «διαθέτουμε δύο αεροδρόμια: Το “Ερτζάν” και
άλλο ένα. Σε αυτό θα επιφέρουμε αρκετές αλλαγές και
θα το μετατρέψουμε σε βάση εγκατάστασης των μη
επανδρωμένων αεροσκαφών μας, οπλισμένων και
μη». «Αυτό το κάνουμε», πρόσθεσε με νόημα ο Τούρ-
κος πρόεδρος, «διότι πρέπει να είμαστε ισχυροί σε πε-
ρίπτωση επίθεσης στην περιοχή».

Νέο σκάνδαλο διαφθοράς
Ωστόσο, οι πονοκέφαλοι δεν σταματούν για τον πρό-

εδρο της γειτονικής χώρας. Η Τουρκία συνταράσσεται
από την αποκάλυψη που έγινε μέσω ΥouΤube ότι ο
υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού έχει σχέσεις
με τη μαφία! Στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύω-

σης κυκλοφόρησαν βίντεο του Σεντάτ Πεκέρ, ηγέτη
του οργανωμένου εγκλήματος, στα οποία αφήνονται
υπόνοιες ότι συνεργάτες του Ερντογάν πρωταγωνι-
στούσαν σε υποθέσεις βιασμών, διακίνησης ναρκωτι-
κών και κάποιων δολοφονιών.

Τα βέλη κατευθύνονται στον Σουλεϊμάν Σοϊλού, αλλά
και τον γαμπρό του Ερντογάν, πρώην υπουργό Οικονο-
μικών Μπεράτ Αλμπαϊράκ. Ωστόσο, δεν φτάνουν έως
τον ίδιο τον Ερντογάν. Ο Πεκέρ, που έχει διαφύγει
εκτός Τουρκίας (υπάρχουν υπόνοιες ότι βρίσκεται στο
Ντουμπάι), υπήρξε ένθερμος οπαδός και υποστηρι-
κτής του Ερντογάν, κάτι που επιβαρύνει ακόμα περισ-
σότερο την εικόνα του Τούρκου προέδρου στα μάτια
της κοινής γνώμης.

Αναφέρεται, μάλιστα, το παράδειγμα της φοιτήτριας
Γιελντά Καχραμάν, η οποία, σύμφωνα με τα όσα ισχυρί-
ζεται ο Πεκέρ, είχε προσπαθήσει να καταγγείλει τον
βιασμό της από βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος
ΑΚΡ του Ερντογάν και, αντί να στηριχθεί για τις αποκα-
λύψεις της, την επόμενη ημέρα εντοπίστηκε νεκρή. Ο
βουλευτής λέγεται ότι είναι ο Τολγκά Αγάρ, γιος του
πρώην υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας Μεχμέτ
Αγάρ, ο οποίος είχε βρεθεί μπλεγμένος στο σκάνδαλο
«Σουζουρλούκ», όταν σε πολύνεκρο τροχαίο σκοτώ-
θηκε και ο αρχηγός των «Γκρίζων Λύκων», Αμπντου-
λάχ Τσατλί. Οι έρευνες εντόπισαν εξοπλισμό υποκλο-
πών και μυστικών επιχειρήσεων, όπλα, ναρκωτικά,
χρήματα και έγγραφα με αποκαλύψεις...

Η ελπίδα της εκεχειρίας εντός των
επομένων ωρών, την οποία θεωρούν
πιθανή τόσο το Ισραήλ όσο και η Χα-
μάς, είναι η αχτίδα φωτός στη σκοτει-
νή δεκαήμερη περίοδο εχθροπρα-
ξιών, με εκατοντάδες νεκρούς και
περισσότερους τραυματίες στη Μέση
Ανατολή. «Πιστεύω ότι οι εν εξελίξει
προσπάθειες για μια κατάπαυση του
πυρός θα πετύχουν», ανέφερε ο
ανώτερος πολιτικός αξιωματούχος
της Χαμάς, Μούσα Αμπού Μαρτζούκ, κατά
τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτι-
κό δίκτυο al-Mayadeen του Λιβάνου.

Στο διπλωματικό πεδίο, την ώρα που οι
ΗΠΑ έλεγαν ένα ακόμα «όχι» στο σχέδιο
ψηφίσματος για κατάπαυση του πυρός που
κατέθεσε στον ΟΗΕ η Γαλλία, ο πρόεδρος

Μπάιντεν επικοινωνούσε με τον πρωθυ-
πουργό του Ισραήλ, Νετανιάχου, και του
έλεγε ότι αναμένει εντός των προσεχών
ωρών την κήρυξη εκεχειρίας. Ο Μπάιντεν
δέχεται πιέσεις από Δημοκρατικούς βου-
λευτές που του ζητούν να σταματήσει τις
πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ. 

Συγκρατημένη αισιοδο-
ξία έφερε η πρώτη συ-
νάντηση των υπουργών
Εξωτερικών των ΗΠΑ
Άντονι Μπλίνκεν και της
Ρωσίας Σεργκέι Λα-
βρόφ, στο Ρέικιαβικ, στο
περιθώριο του Αρκτικού
Συμβουλίου.
Οι δύο υπουργοί συμφώ-
νησαν στην ανάγκη «να ξεπεραστεί η αφύσικη κατάσταση που έχει
προκληθεί στις διμερείς σχέσεις τα τελευταία χρόνια», με εκατέρω-
θεν απελάσεις, κυρώσεις και αντίποινα. «Έχουμε πολλά και δύσκολα
προβλήματα να λύσουμε», είπε ο Λαβρόφ, «αλλά υπάρχει βούληση να
συμβεί αυτό». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ελπίζει οι ηγέτες των δύο χωρών
να βρουν τον δρόμο προς τις λύσεις, αλλά δεν έδωσε σαφή απάντηση
στην πρόταση για Σύνοδο Κορυφής Μπάιντεν - Πούτιν.

Σε καλό κλίμα η συνάντηση 
Μπλίνκεν - Λαβρόφ στο Ρέικιαβικ

Ισραήλ - Χαμάς: Κοντά σε πιθανή
συμφωνία για κατάπαυση του πυρός 

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Στρατιωτική βάση για
drones στα Κατεχόμενα
«χτίζει» ο Ερντογάν
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Τ
σουνάμι τουριστικών επενδύσεων
αναμένεται στη χώρα μας τα επόμε-
να χρόνια, με πρότζεκτ δισεκατομ-
μυρίων ευρώ να βρίσκονται στην τε-

λική ευθεία και άλλα να έχουν ήδη δρομολο-
γηθεί. Όπως τονίζουν στελέχη κορυφαίων
εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων, μέσα στην
επόμενη δεκαετία το ελληνικό τουριστικό
προϊόν θα συγκαταλέγεται σε ένα από τα κο-
ρυφαία παγκοσμίως.

Ο οργασμός που παρατηρείται στον τομέα
των τουριστικών επενδύσεων αποδεικνύει
περίτρανα τις μεγάλες προοπτικές που έχει ο
κλάδος στην Ελλάδα, όχι μόνο για το 2021,
αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις, η ανάκαμψη του τουρισμού θα εί-
ναι εντυπωσιακή από το 2022, ενώ το 2023
και 2024 θα καταγράψει νέα ιστορικά ρεκόρ.
Μάλιστα, οι προβλέψεις μιλούν όχι μόνο για
νέο υψηλό στον αριθμό των επισκεπτών στη
χώρα μας, αλλά και για τη μετατροπή της Ελ-
λάδας σε έναν προορισμό 12μηνης διάρ-
κειας.

Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στα μεγά-
λα τουριστικά πρότζεκτ εμπλέκεται η «αφρό-
κρεμα» των διεθνών funds, τα οποία δίνουν
έμπρακτη «ψήφο εμπιστοσύνης» στη χώρα
μας μέσα από τις επενδύσεις τους. Είναι ξε-
κάθαρο επομένως ότι η Ελλάδα γίνεται πόλος
έλξης κεφαλαίων δισεκατομμυρίων ευρώ,
γεγονός που θα επιδράσει θετικά στη συνολι-
κή εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Αναμφί-
βολα το Ελληνικό αποτελεί το πιο εμβληματι-
κό τουριστικό έργο, όχι μόνο στην Ελλάδα,
αλλά για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Μεσό-
γειο. Η κορωνίδα των επενδύσεων παίρνει
σάρκα και οστά, καθώς εξαλείφονται το ένα
μετά το άλλο τα γραφειοκρατικά εμπόδια. 

Στο επίκεντρο η Αθήνα
Ένα εντυπωσιακό σχέδιο ανακαίνισης βρί-

σκεται σε εξέλιξη στο διάσημο ξενοδοχείο
Hilton. Πρόκειται για μια επένδυση της τάξης
των 50 εκατ. ευρώ, με απώτερο στόχο το
Hilton Athens να μετατραπεί σε έναν εμβλη-
ματικό προορισμό μικτής χρήσης στην ελλη-
νική πρωτεύουσα.

Εντός του 2021 αναμένεται να λειτουργήσει
το ξενοδοχείο Moxy στο Σαρόγλειο Μέγαρο
κοντά στην πλατεία Ομονοίας. Η επένδυση
προβλέπει τη δημιουργία ενός urban ξενο-
δοχείου 200 δωματίων αξίας 20 εκατ. ευρώ.

Ένα πεντάστερο boutique ξενοδοχείο που
αναπτύσσει η Intrakat αναμένεται να ανοίξει
τις πόρτες του το φθινόπωρο του 2021. Πρό-
κειται για το Xenodoxeio Milos, που βρίσκε-
ται σε νεοκλασικό κτήριο πίσω από την Παλιά

Βουλή. Σύντομα θα λειτουργήσει εκ νέου
στην πλατεία Ομονοίας το Lighthouse Hotel,
το πρώην ιστορικό ξενοδοχείο La Mirage,
έπειτα από ριζική ανακαίνιση. Το ξενοδοχείο
έχει μισθώσει η εταιρεία Brown Hotels.

Ως NYX Athens by Leonardo θα ανοίξει ξα-
νά τις πόρτες του το ιστορικό ξενοδοχείο Es-
peria επί της οδού Σταδίου. Το έργο έχει ανα-
λάβει η ισραηλινών συμφερόντων εταιρεία
Fattal.

Υπόλοιπη Ελλάδα
Στην υπόλοιπη Ελλάδα παίρνουν ξανά

μπροστά οι μηχανές τού υπό νέα ιδιοκτησία
εμβληματικού Πόρτο Καρράς στη Σιθωνία
της Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες
θα μπορούν να επισκεφτούν τους ανανεωμέ-
νους χώρους του πεντάστερου ξενοδοχείου
Meliton 5, ενώ σημαντικές βελτιωτικές εργα-
σίες έγιναν και στη Μαρίνα.

Το στολίδι της Μεσσηνίας αλλά και ένα από
τα κορυφαία τουριστικά πρότζεκτ της Μεσο-
γείου, το Costa Navarino, ιδιοκτησίας της
Temes, συνεχίζει τις επενδύσεις, που μπορεί
να αγγίξουν ακόμα και τα 250 εκατ. ευρώ.

Ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση βρί-
σκονται τα προπαρασκευαστικά έργα στο Kas-
siopi Project, στην περιοχή του Ερημίτη στη
Βόρεια Κέρκυρα, με το πρότζεκτ να περνά στο
επόμενο στάδιο. Πρόκειται για μια επένδυση
από την αμερικανική NCH Capital με συνολικό
ύψος της τάξης των 120 εκατ. ευρώ. Το Stella
Island Luxury Resort & Spa στη Χερσόνησο
της Κρήτης άνοιξε τις πύλες του τον Μάιο του
2017 και είναι από τα λίγα ξενοδοχεία που κόν-
τρα στην πανδημία κατάφεραν να εξασφαλί-
σουν 100% πληρότητα για την περυσινή σεζόν.
Πέρα από την αρχική επένδυση, την επόμενη
χρονιά αναμένεται να προστεθούν επιπλέον
50 δωμάτια, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο
τη δυναμικότητα ́ του. 

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Επενδυτικά 
πρότζεκτ
δισεκατομμυρίων
στον τουρισμό 
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Τα Αστέρια της Γλυφάδας
Στην τελική ευθεία μπαίνουν τα Αστέρια της Γλυ-
φάδας μετά και την πρόσφατη έγκριση που έλαβε
η αρχιτεκτονική μελέτη του έργου από το Κεντρικό
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής. Η επένδυση υπολογί-
ζεται σε 60 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει 1.000
θέσεις εργασίας, ενώ το έργο αναμένεται να έχει
ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2022, με τα
εστιατόρια, ωστόσο, να ανοίγουν από φέτος.

Ψήφος εμπιστοσύνης 
από κορυφαία διεθνή funds
- Αναβαθμίζεται η εικόνα 
της χώρας 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2021

POLITICAL XΡΗΜΑ25

Δασικοί χάρτες: Παράταση έξι μηνών και μείωση τέλους αντίρρησης κατά 50%
Με παράταση έξι μηνών και μείωση του τέλους αντίρ-

ρησης κατά 50% επιχειρεί το υπουργείο Περιβάλλοντος να
αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τους δασικούς χάρτες, κα-
ταθέτοντας στη Βουλή τη σχετική τροπολογία.

Στόχος του ΥΠ.ΕΝ. είναι να αντιμετωπιστούν τα πρόδη-
λα σφάλματα που προέκυψαν από την ανάρτηση των ανα-
μορφωμένων χαρτών και τα οποία έχουν μετατρέψει εκα-

τοντάδες χιλιάδες ιδιοκτησίες σε δάση και δασικές εκτά-
σεις.

Μέσω της τροπολογίας, καθορίζεται ακόμα ο χρόνος
διενέργειας των διορθώσεων στα πρόδηλα σφάλματα,
ενώ εάν η διόρθωση αφορά σε κυρωμένο τμήμα του δασι-
κού χάρτη, ανακαλείται η απόφαση κύρωσης για το τμήμα
που διορθώνεται.

Ως προς τα πρόστιμα, το τέλος αντίρρησης καθορίζεται
στα 10 ευρώ για εμβαδόν έκτασης έως 100 τ.μ., στα 20 ευ-
ρώ για 100-1.000 τ.μ., στα 45 ευρώ για 1.000-5.000 τ.μ.,
στα 90 ευρώ για 5.000-10.000 τ.μ., στα 175 ευρώ για
10.000-20.000 τ.μ., στα 350 ευρώ για 20.000-100.000 τ.μ.,
στα 700 ευρώ για 100.000-300.000 τ.μ. και σε 1.650 ευρώ
για εκτάσεις άνω των 300.000 τ.μ.

Ι
σχυρότατη πίεση στο ασφαλιστικό σύ-
στημα της Ελλάδας αναμένει η Κομι-
σιόν τα επόμενα χρόνια λόγω της ρα-
γδαίας γήρανσης του πληθυσμού,

υποδεικνύοντας ως... αναγκαίο κακό την
επιμήκυνση του χρόνου εργασίας και τη
μείωση του τελικού ποσού της σύνταξης.

Σύμφωνα με σχετική έκθεση για τη μα-
κροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλι-
στικού συστήματος των κρατών-μελών, οι
συντάξεις στην Ελλάδα πρέπει να μει-
ωθούν κατά 21,9% μέσω της μείωσης των
ποσοστών αναπλήρωσης, ενώ ο εργασια-
κός βίος πρέπει να παραταθεί κατά 6,6
χρόνια λόγω της ραγδαίας γήρανσης του
πληθυσμού! Η Κομισιόν επισημαίνει ότι
για να βγουν τα... νούμερα θα πρέπει το
ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων να
μειωθεί από το 65,4% του 2019 στο 43,3%
το 2070. Αντιστοίχως, ο εργασιακός βίος
πρέπει να αυξηθεί από τα 31,2 έτη που εί-
ναι σήμερα στα 37,8 έτη το 2070!

Μελανή η δημογραφική κατάσταση
Στην έκθεση περιγράφεται με τα πλέον

μελανά χρώματα η δημογραφική κατάστα-
ση στη χώρα μας, καθώς το 2070 ο πληθυ-
σμός εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένος κα-
τά 2,1 εκατομμύρια ανθρώπους σε σχέση
με τα σημερινά δεδομένα (στα 8,6 εκατομ-
μύρια από 10,7 εκατομμύρια). Ακόμη πιο
απογοητευτική είναι η πρόβλεψη ότι ο
πληθυσμός ηλικίας 20-64 ετών αναμένε-
ται να μειωθεί κατά 2,02 εκατομμύρια αν-
θρώπους και έτσι το 2070 σε αυτή την ηλι-
κιακή κλίμακα θα υπάρχουν 4,32 εκατομ-
μύρια άνθρωποι! Όσο για τα άτομα άνω
των 65 ετών, τα οποία θα εξαρτώνται από
100 άτομα του οικονομικά ενεργού πληθυ-
σμού, θα φτάσουν στα 64 το 2070 έναντι 38
που είναι σήμερα! Η Κομισιόν αποδέχεται
το σενάριο της ελληνικής κυβέρνησης,
συμφωνώντας ότι οι δαπάνες για τις συν-
τάξεις από το 15,7% του ΑΕΠ το 2019 θα
υποχωρήσουν στο 13,8% το 2030, θα αυξη-
θούν οριακά στο 14% του ΑΕΠ το 2040 και

θα διαμορφωθούν στο 11,9% το 2070.
Ειδική μνεία γίνεται από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή για τη μετανάστευση και το πο-
σοστό ενσωμάτωσης στην αγορά εργα-
σίας όσων αποφασίζουν να ζήσουν στη
χώρα μας. Στην έκθεση αναφέρεται ότι οι
13.700 μετανάστες που ενσωματώθηκαν
το 2019 θα μειωθούν στις 11.600 το 2030,

για να αυξηθούν στις 16.000 το 2040, ενώ
θα είναι πάνω από 20.000 τα επόμενα 30
χρόνια. Μάλιστα, η Κομισιόν επισημαίνει
ότι επειδή ο αριθμός των μεταναστών που
μπορούν να ενσωματωθούν είναι πολύ μι-
κρός, αυτό θα δημιουργήσει περαιτέρω
πίεση στις δαπάνες για συντάξεις, κατά
0,5% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση! 

Έκθεση-σοκ  της Κομισιόν για τη
διάσωση του Ασφαλιστικού - Κατά
2.100.000 μικρότερος 
ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2070!

Περισσότερη δουλειά 
με μικρότερη σύνταξη

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Citi: Ανάπτυξη 10,6% 
τη διετία 2021-2022
Άλλη μια θετική έκθεση από ξένο οίκο
με αναθεωρημένες προβλέψεις προς
το καλύτερο έρχεται να προστεθεί στο
παζλ των θετικών αξιολογήσεων της
ελληνικής οικονομίας. Ο αμερικανι-
κός οίκος της Citigroup δίνει ψήφο
εμπιστοσύνης στη χώρα μας, προβλέ-
ποντας ανάπτυξη 4,1% για φέτος και
6,5% για το 2022, έναντι αρχικών προ-
βλέψεων 3,7% και 5,9% αντιστοίχως. Η
Citi προβλέπει επιστροφή σε πρωτο-
γενές πλεόνασμα από το 2024, ενώ ση-
μειώνει ότι η Ελλάδα θα είναι η πιο
ωφελημένη χώρα από το Σχέδιο Ανά-
καμψης, λαμβάνοντας το μεγαλύτερο
ποσό πόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ από
τις χώρες της Ευρωζώνης (16%).



Ξ
επερνά τα 100 εκατ. ευρώ η συνολική επένδυση της φαρμακοβιομη-
χανίας Pfizer στη Θεσσαλονίκη, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο επικε-
φαλής του δεύτερου hub της εταιρείας στην πόλη Αντώνης Χατζημα-

νωλάκης, επισημαίνοντας, μάλιστα, ότι ο αμερικανικός κολοσσός «κοιτάζει»
πάντα την Ελλάδα και «αν βρεθούν τα κατάλληλα κίνητρα, θα προχωρήσει
και σε άλλες επενδύσεις». Ο κ. Χατζημανωλάκης, επικεφαλής του Κέντρου
Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, το
οποίο θα «κουμπώσει» με το ψηφιακό hub, η δημιουργία του οποίου είχε
προηγηθεί, αναφέρθηκε στη νέα επένδυση επ’ ευκαιρία της επίσκεψης του
υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη στον νέο χώρο όπου πρόκειται να
εγκατασταθούν και οι δύο δομές.

Τα δύο hubs θα εγκατασταθούν σε τέσσερα κτίρια του εμπορικού κέντρου East Plaza, συνολικού εμβαδού 6.500 τ.μ., στην Ανα-
τολική Θεσσαλονίκη, στο οποίο οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει και προχωρούν πυρετωδώς. Από την πλευρά του, ο κ. Γεωργιά-
δης υπενθύμισε όλο το ιστορικό της έλευσης της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, υπογραμμίζοντας ότι ενώ ο αρχικός σχεδιασμός της
εταιρείας ήταν η δημιουργία 200 θέσεων εργασίας στην πόλη, αποφάσισε να διπλασιάσει αυτό τον αριθμό, όταν διαπίστωσε το
υψηλό επίπεδο του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού και στη συνέχεια να τον αυξήσει περαιτέρω στα 700 άτομα.

Vantage Towers Greece: Συμφωνία
συνεργασίας με συμμετοχές 5G

Η Συμμετοχές 5G Α.Ε. και η Vantage Towers
Greece ανακοίνωσαν την υπογραφή μνημονίου
συνεργασίας για την υποστήριξη επιχειρήσε-
ων, οι οποίες αναπτύσσουν προϊόντα και υπη-
ρεσίες που εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες
των δικτύων 5G και, γενικότερα, των ψηφιακών
υπηρεσιών νέας γενιάς. Στο πλαίσιο της συνερ-
γασίας, επιλεγμένες επιχειρήσεις που χρημα-
τοδοτούνται από το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός
θα έχουν πρόσβαση σε ένα χαρτοφυλάκιο με
περισσότερες από 5.200 παθητικές υποδομές
που διαχειρίζεται η Vantage Towers Greece
στην Ελλάδα -συμπεριλαμβανομένων ιστών
επί εδάφους και ιστών οροφής- για την ανά-
πτυξη και δοκιμή των τεχνολογικών τους λύσε-
ων. Ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηρι-
στικά της εκάστοτε λύσης, η Vantage Towers
Greece θα παρέχει στις επιλεγμένες επιχειρή-
σεις πρόσβαση στις ευρείας κλίμακας υποδο-
μές της, που εκτείνονται στο σύνολο της ελλη-
νικής επικράτειας και καλύπτουν διαφορετικές
γεωγραφικές περιοχές.

ΟΠΑΠ: Πρόταση για αυξημένο
μέρισμα στα 0,55 ευρώ

Στα 174,2 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά
έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ για το α’
τρίμηνο, μειωμένα κατά 46,9% σε ετήσια βάση
λόγω της αναστολής λειτουργίας των καταστη-
μάτων και με μόλις 40% του δικτύου να επανα-
λειτουργεί τον Φεβρουάριο. Οι διαδικτυακές
δραστηριότητες κατέγραψαν ρεκόρ τριμήνου,
ενισχυμένες από την πλήρη ενοποίηση της
Kaizen Gaming. Μετά την επανέναρξη της λει-
τουργίας των καταστημάτων, το Διοικητικό
Συμβούλιο αναθεώρησε ανοδικά την πρότασή
του προς τη Γενική Συνέλευση για το μέρισμα
χρήσης 2020 στα €0,55 έναντι €0,45 αρχικά.

Frigoglass: Κάμψη μεγεθών 
στο πρώτο τρίμηνο

Κάμψη των πωλήσεων και των κερδών ανα-
κοίνωσε για το α’ τρίμηνο του έτους η Frigo-
glass, η οποία προβλέπει αύξηση πωλήσεων το
β’ τρίμηνο, με τις πωλήσεις να έχουν καταγρά-
ψει αύξηση 31% τον Απρίλιο. Ειδικότερα, σύμ-
φωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα κυριότε-
ρα στοιχεία του α’ τριμήνου 2021 έχουν ως εξής:
Μείωση πωλήσεων κατά 29,4%, αύξηση των πω-
λήσεων κατά 22%, σε ουδέτερη συναλλαγματική
βάση, στον κλάδο Υαλουργίας. Παρά τη μείωση
των πωλήσεων, το περιθώριο EBITDA κυμάνθη-
κε στα επίπεδα του περυσινού τριμήνου. Βελ-
τίωση του περιθωρίου στον κλάδο Υαλουργίας
λόγω αύξησης των τιμών, ενώ η χαμηλή απορ-
ρόφηση του σταθερού κόστους και η αύξηση
του κόστους πρώτων υλών επηρέασαν το περι-
θώριο του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης. Ανα-
μένεται αύξηση πωλήσεων το β’ τρίμηνο. Οι πω-
λήσεις αυξήθηκαν κατά 31% τον Απρίλιο.
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Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι είναι σταθερά δεσμευμένη στην υποστή-

ριξη της Τέχνης και του Πολιτισμού, πιστεύοντας ότι αποτελούν ζωτικό μέρος

της κοινωνικής αλλά και της οικονομικής ζωής της χώρας. Ιδιαίτερα στη σημε-

ρινή συγκυρία, όπου οι συνθήκες της πανδημίας έχουν πλήξει δραματικά τους

ανθρώπους και τις επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της πολιτιστικής δρα-

στηριότητας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η τράπεζα στέκεται δίπλα

τους και τους στηρίζει ολοκληρωμένα, ώστε να περιορίσουν τις συνέπειες της

κρίσης και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη δημιουργική τους προσφορά. Με αυ-

τό τον στόχο η τράπεζα προσφέρει μια σειρά ολοκληρωμένων λύσεων προνο-

μιακών προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικά σχεδιασμένων, με το «Πειραιώς Cul-

ture & Creativity 360°», που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποι-

ούνται σε όλους τους τομείς του πολιτισμού κυρίως σε μικρές και μεσαίες επι-

χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Πολιτισμού.

Αναβλήθηκε για την Παρασκευή 28 Μαΐου και ώρα 12 η

έκτακτη Γενική Συνέλευση των Ελληνικών Πετρελαίων

έπειτα από αίτημα που υπέβαλε το ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με τις

προβλέψεις της διαδικασίας, η πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ, κα-

θώς προέρχεται από μέτοχο που κατέχει το 35,47% των με-

τοχών, έγινε υποχρεωτικά δεκτή από τον πρόεδρο της Γενι-

κής Συνέλευσης Γιάννη Παπαθανασίου. Σημειώνεται ότι η

συνέλευση της 28ης Μαΐου θεωρείται συνέχεια της σημε-

ρινής αναβληθείσας συνέλευσης και, ως εκ τούτου, δεν

απαιτείται νέα δημοσίευση.

ΕΛ.ΠΕ.: Αναβολή της Γ.Σ. ζήτησε το ΤΑΙΠΕΔ

Τράπεζα Πειραιώς: Στήριξη 
στις επιχειρήσεις Τέχνης και Πολιτισμού

Άνω των 100 εκατ. ευρώ η επένδυση
της Pfizer στα hubs στη Θεσσαλονίκη



ΕΡΓΟΣΕ:Σύνδεση 
Ελλάδας - Αλβανίας

Δ
ημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης η διακήρυξη ανοικτής διαδι-
κασίας για τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με

αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων αξιολόγησης και
επιλογής επενδύσεων στο πλαίσιο του έργου «Initiative
for improving cross border transport through rail con-
nection between Krystallopigi and Pogradec» με ακρω-
νύμιο CB Railway. Η ΕΡΓΟΣΕ σκοπεύει να αναθέσει τις
απαραίτητες υπηρεσίες και μελέτες που θα καθορίσουν
τη βέλτιστη, επενδυτική επιλογή προς εφαρμογή στην
υλοποίηση του έργου για την κατασκευή του έργου που
στοχεύει στην ανάπτυξη κοινού στρατηγικού επενδυτι-
κού σχεδίου για τη σύνδεση της Ελλάδας και της Αλβα-
νίας μέσω νέας σιδηροδρομικής γραμμής δυτικά από
την Κρυσταλλοπηγή προς το Πόγκραντετς και νοτιοανα-
τολικά προς το Αεροδρόμιο Καστοριάς, συνολικού μή-
κους περίπου 130 χλμ. Στο εταιρικό σχήμα τού εν λόγω
έργου συμμετέχουν η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., o ΟΣΕ Α.Ε. και το
υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας.

Διπλή διάκριση για Βιοϊατρική στην Κύπρο
Ο Όμιλος της Βιοϊατρικής κέρδισε στα Cyprus
Healthcare Business Awards το αργυρό βραβείο
στην κατηγορία Ανάπτυξη και Καινοτομία για
«εξαιρετική επιχειρηματική επίδοση, επενδυτική
δραστηριότητα ή/και συμβολή στην απασχόληση»,
καθώς και το χάλκινο στην κατηγορία Ποιότητα
Υπηρεσιών.

Entersoft: Εξαγόρασε 
το σύνολο των μετοχών
της θυγατρικής Retail Link

Η Entersoft γνωστοποιεί ότι στις 18/5/2021 υπε-
γράφησαν, σε υλοποίηση της σχετικής έγκρισης
του Δ.Σ. της εταιρείας της 17/5/2021, συμφωνητι-
κά Αγοραπωλησίας Μετοχών με τους μετόχους
μειοψηφίας της θυγατρικής της εταιρείας Retail
Link. Δυνάμει των ανωτέρω συμφωνητικών, η En-
tersoft αγόρασε το σύνολο των μετοχών μειοψη-
φίας, ήτοι 2.475 μετοχές, που αντιστοιχεί σε πο-
σοστό κατά προσέγγιση 2,3603% του συνόλου των
μετοχών της Retail Link από δύο φυσικά πρόσω-
πα. Το μετοχικό κεφάλαιο της Retail Link ανέρχε-
ται στο ποσό των 314.601 ευρώ, ολοσχερώς κατα-
βεβλημένο, και διαιρείται σε 104.867 ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης. Το
συνολικό τίμημα για την ως άνω εξαγορά ανέρχε-
ται στο ποσό των 123.750 ευρώ και εξοφλήθηκε
ολοσχερώς κατά την υπογραφή των ως άνω συμ-
φωνητικών. Κατόπιν της εξαγοράς των μετοχών
μειοψηφίας, μοναδική μέτοχος της Retail Link εί-
ναι η Entersoft.

Aegean: Το χρονοδιάγραμμα
της αύξησης κεφαλαίου
Το χρονοδιάγραμμα για την αύξηση μετοχι-
κού κεφαλαίου με τη δημόσια προσφορά
18.750.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονο-
μαστικών μετοχών της έδωσε στη δημοσιό-
τητα η Aegean. Σημειώνεται ότι η ονομαστι-
κή αξία των νέων μετοχών που θα εκδοθούν
από την εταιρεία ανέρχεται σε 0,65 ευρώ,
ενώ θα υπάρξει δικαίωμα προτίμησης υπέρ
των παλαιών μετόχων σε αναλογία
0,262542164271582 Νέες Μετοχές για κάθε
μία παλαιά. Αύριο θα είναι η τελευταία ημέ-
ρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με το δι-
καίωμα προτίμησης, ενώ τη Δευτέρα 24 Μαΐ-
ου θα γίνει η αποκοπή του δικαιώματος. Στις
27 Μαΐου αναμένεται η έναρξη διαπραγμά-
τευσης και άσκησης των δικαιωμάτων, ενώ
οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν
στο Χρηματιστήριο στις 16 Ιουνίου.
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Mytilineos: Συμφωνία με NextChem
για μονάδα υδρογόνου

Η Mytilineos μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανα-
νεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας
(RSD) και η NextChem, θυγατρική του ομίλου
Maire Tecnimont S.p.A., υπέγραψαν συμφωνία
που δρομολογεί τις απαραίτητες μελέτες και δια-
δικασίες για την κατασκευή μονάδας «πράσινου»
υδρογόνου, μέσω ηλεκτρόλυσης, στην Ιταλία.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η
Mytilineos, μέσω του Τομέα RSD, κατέχει ηγετική
θέση στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία
φωτοβολταϊκών και υβριδικών έργων μεγάλης
κλίμακας και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης
ενέργειας σε μπαταρίες συνολικής εγκατεστημέ-
νης ισχύος άνω των 1 Gw. Η NextChem, θυγατρι-
κή της Maire Tecnimont, δραστηριοποιείται στον
τομέα «πράσινης» χημείας και «πράσινων» τε-
χνολογιών για την ενεργειακή μετάβαση.

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου -
Αύξηση κερδών 23,4% 
Η αύξηση των εσόδων προ προβλέψεων (ΡΡΙ),
η περαιτέρω μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων
Δανείων (ΜΕΔ), η ενίσχυση του Δείκτη Κεφα-
λαιακής Επάρκειας (ΔΚΕ), η βελτίωση της κα-
θαρής κερδοφορίας, καθώς και το νέο κατά-
στημα στο Μέτσοβο εντός του 2021 ανακοινώ-
θηκαν στην παρουσίαση των ετήσιων οικονομι-
κών αποτελεσμάτων 2020. Η καθαρή κερδοφο-
ρία της τράπεζας αυξήθηκε κατά 23,4%. Παράλ-
ληλα, καταγράφηκε αύξηση των καθαρών εσό-
δων από τόκους κατά 15,4%, ενώ υλοποιήθηκε
πιστωτική επέκταση ύψους 24 εκατ. ευρώ εν-
τός του 2020, στηρίζοντας κυρίως την επιχει-
ρηματικότητα στην τοπική οικονομία.

ΓΕΒΚΑ: Διανομή μερίσματος 
0,033 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή συνολικού καθαρού μερίσματος
0,03325 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ετήσια τακτι-
κή Γενική Συνέλευση της Γενικής Εμπορίου και
Βιομηχανίας. Ειδικότερα, η Γ.Σ. ενέκρινε τη διανο-
μή μερίσματος ποσού 601.500 ευρώ από τα κέρδη
της χρήσης 2020 και ποσού 240.600 ευρώ από τα
φορολογημένα κέρδη προηγουμένων χρήσεων. Το
μέρισμα ανά μετοχή από τα κέρδη χρήσης 2020
ανέρχεται σε 0,025 ευρώ ανά μετοχή και θα διανε-
μηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. 
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ
Ερντογάν, ο οποίος βάλλεται
σε κάθε επίπεδο -πολιτικό, οι-

κονομικό, κοινωνικό-, τόνισε σε δη-
λώσεις του ότι η μεταφορά της έδρας
του τελικού του Champions League
(Μάντσεστερ Σίτι - Τσέλσι) από την
Κωνσταντινούπολη στο Πόρτο «ήταν
πολιτική απόφαση». Σίγουρα πάν-
τως… βοήθησε το γεγονός ότι η Τουρ-
κία είναι στο… κατακόκκινο με την
πανδημία, άσχετα αν ο Ερντογάν κάνει
λόγο για υπερβολές. Δεν είναι καθό-
λου υπερβολή, ωστόσο, το ότι οι μεγά-
λες ομάδες της χώρας καλούνται από
τις τράπεζες να επιστρέψουν τα λεφτά
που πήραν χατιρικά και χαριστικά επί

εποχής της επίπλαστης -όπως αποδει-
κνύεται- ευδαιμονίας.

Ο Ερντογάν, σχετικά με τη μεταφορά
της έδρας του τελικού, μιλώντας στην
τουρκική τηλεόραση τόνισε: «Πριν
από λίγα χρόνια είχαμε ειδοποιηθεί
ότι ο τελικός θα διεξαγόταν στην Τουρ-
κία, αλλά τα πράγματα άλλαξαν ξαφνι-
κά, όταν δύο αγγλικές ομάδες προκρί-
θηκαν στον τελικό». Και πρόσθεσε:
«Δεν μπορούσαμε να έρθουμε σε επα-
φή με τον πρωθυπουργό της Μεγάλης
Βρετανίας, την ώρα που ο ίδιος ασκού-
σε πολύ μεγάλη πίεση για το συγκε-
κριμένο θέμα». Ο Μπόρις Τζόνσον
απαγόρευσε τις μετακινήσεις των
οπαδών της Μάντσεστερ Σίτι και της

Τσέλσι προς την Πόλη λόγω της εκρη-
κτικής κατάστασης των κρουσμάτων
της πανδημίας και η UEFA, που το ξέ-
κοψε ότι ο τελικός της 29ης Μαΐου θα
έπρεπε να γίνει με κόσμο στην κερκί-
δα, δεν αρκέστηκε στις διαβεβαιώσεις
του Ερντογάν ότι το «Κεμάλ Ατατούρκ»
μπορεί ακόμα και να γεμίσει από τους
Τούρκους θεατές. Πριν από τη μετα-
φορά του τελικού στο Πόρτο, η UEFA
είχε επιλέξει το Γουέμπλεϊ του Λονδί-
νου, μιας και οι φίλαθλοι στην Αγγλία
έχουν ήδη επιστρέψει στα αγγλικά γή-
πεδα, αλλά η ιδέα εγκαταλείφθηκε
γρήγορα από τον ίδιο τον Μπόρις Τζόν-
σον. Δεν ήθελε να φανεί ότι αυτός προ-
κάλεσε θέμα για να επωφεληθεί.

Όπως κατέληξε στις δηλώσεις του ο
Ερντογάν, ο τελικός του 2023 θα γίνει
στην Πόλη, μια και έχει τη διαβεβαί-
ωση της ευρωπαϊκής συνομοσπον-
δίας. Αυτό, ωστόσο, δεν είναι το μονα-
δικό πρόβλημα για τον νεοσουλτάνο.
Πριν από περίπου δέκα χρόνια είχε
ανοίξει τα ταμεία των τραπεζών και
έφτιαχνε καινούργια γήπεδα: της
Μπεσίκτας, της Μπασακσεχίρ, του Ερ-
ζορούμ. Επίσης, οι ομάδες δανείζον-
ταν χρήματα με σχεδόν μηδενικά επι-
τόκια και με την προσωπική εγγύηση
του Ερντογάν για να κάνουν μεταγρα-
φές «αστέρων». Στη δεινή θέση που
βρίσκεται η τουρκική οικονομία,
όμως, οι τράπεζες τα θέλουν πίσω.

Champions League: Έξαλλος 
με την αλλαγή έδρας ο Ερντογάν 
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Ο
Σεργκέι Ρεμπρόφ έρχεται στην Αθήνα για να
διαπραγματευτεί με την ΑΕΚ. Αυτό αναφέρε-
ται σε ρεπορτάζ της ουκρανικής ιστοσελίδας

nemzetisport.hu, δίνοντας νέα διάσταση για το εν-
διαφέρον της Ένωσης να φέρει στα Σπάτα τον Ουκρα-
νό τεχνικό. Στο ρεπορτάζ αναφέρονται τα εξής: «Ο Πί-
τερ Στέγκερ, ο οποίος αποχωρεί από την Αούστρια
Βιέννης, θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με τη Φε-
ρεντσβάρος, ενώ ο Σεργκέι Ρεμπρόφ αναμένεται
στην Αθήνα για να διαπραγματευτεί με την ΑΕΚ, η
οποία ενδιαφέρεται». Όπως αναφέρεται, ο Ρεμπρόφ
θα συνεργαστεί με την ΑΕΚ, καθώς του έχει κατατε-
θεί δελεαστική πρόταση, περίπου στο 1 εκατ. ευρώ,
και «αυτές τις μέρες ο ίδιος και ο εκπρόσωπός του θα
διαπραγματευτούν την πρόταση». Ο Ρεμπρόφ είναι
46 ετών, διεθνής με την Ουκρανία και συνοδοιπόρος της «χρυσής γενιάς» του Αντρέι Σεφτσένκο. Οδήγησε τη Φερεν-
τσβάρος για πρώτη φορά σε ομίλους του Champions League. Tα χρήματα που ζητάει δεν είναι απαγορευτικά για την
Ένωση, καθώς άλλοι προπονητές μικρότερης εμβέλειας ζητούσαν 1,3 εκατ. ευρώ τον χρόνο, όπως αποκάλυψε ο Δη-
μήτρης Μελισσανίδης.

Ο γενικός εισαγγελέας του Σαν Ιζίντρο άλλαξε το κατηγορητήριο και πλέον οι επτά εμπλεκόμενοι στον 
θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση! Αν οι επτά -γιατροί και 
νοσηλευτές- αποδειχτούν ένοχοι, τότε αντιμετωπίζουν κάθειρξη 25 ετών ο καθένας. Κατά τον αργεντίνικο
Τύπο, οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν έκαναν τίποτα προκειμένου να αποτρέψουν τον θάνατό του.

Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Σεργκέι Ρεμπρόφ! Παρέμβαση για τις 
καταγγελίες του Εργοτέλη

Την παρέμβαση του υφυπουργού Αθλητισμού
Λευτέρη Αυγενάκη προκάλεσαν οι καταγγελίες
του Εργοτέλη ότι οι άνθρωποι του Ιωνικού, οι
οποίοι δεν τήρησαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα,
τους πήραν τα κινητά για να μην τραβήξουν βίντεο
και ότι τους προπηλάκισαν με την ανοχή της
Αστυνομίας. Ο Αυγενάκης ζήτησε όλες τις εκθέ-
σεις για το ματς, όπου οι Ιωνικός νίκησε 2-1 και
ανέβηκε στη Super League 1. 

Καταιγιστικός ο Ολυμπιακός 

Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ολυμπιακού
ήταν καταιγιστική, νίκησε 73-58 τον Παναθηναϊ-
κό στο ΣΕΦ, έκανε το 2-1 στις νίκες και είναι πλέ-
ον το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτ-
λου. Ο προηγούμενος τελικός είχε τελειώσει 72-
70, ωστόσο τα δικαιοδοτικά όργανα αποφάσισαν
να επαναληφθεί. Απομένει το 4ο παιχνίδι, το
οποίο θα γίνει αύριο στο κλειστό «Παύλος Γιαννα-
κόπουλος» στη Λεωφόρο. Μακράν η κορυφαία
του Ολυμπιακού Άννα Νίκη Σταμολάμπρου, η
οποία σημείωσε 28 πόντους. Για τον Παναθηναϊ-
κό η Ριντ είχε 16 πόντους. Τα δεκάλεπτα: 20-14,
39-23, 56-44, 73-58.

Κρούσμα κορονοϊού 
στον ΠΑΟΚ

Συναγερμός σήμανε στον ΠΑΟΚ εν όψει του τε-
λικού Κυπέλλου αύριο Σάββατο στο ΟΑΚΑ (21.00)
κόντρα στον Ολυμπιακό, όταν σε προγραμματι-
σμένο έλεγχο εντοπίστηκε κρούσμα Covid-19 στο

ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα ακολουθήσουν και
άλλες εξετάσεις. Για να μην γίνει ο τε-

λικός θα πρέπει να βρεθούν του-
λάχιστον πέντε κρούσματα, σύμ-
φωνα με το πρωτόκολλο. 

«Τους ξέρουμε 
και μας ξέρουν»
«Ο Πέδρο ξέρει τον Πάμπλο και ο Πάμ-

πλο τον Πέδρο». Αυτό δήλωσε ο προπονητής του
Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς για τον αυριανό τελι-
κό του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Πορτογάλος τεχνι-
κός τόνισε ακόμα ότι η συμμετοχή του Παπαστα-
θόπουλου θα κριθεί την τελευταία στιγμή, με τις
πιθανότητες να είναι σε βάρος του.

Δύο χρυσά σε 24 ώρες
Σε μεγάλη μέρα ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης, κατέ-
κτησε το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στα 100μ. ελεύθερο
στην κατηγορία S8 στο Πανευρωπαϊκό της Μαδέιρα με
επίδοση 58.52 δευτερόλεπτα. Το πρώτο το κατέκτησε
πριν από 24 ώρες στα 100μ. πεταλούδα. Ο κολυμβητής
με καταγωγή από την Αλεξανδρούπολη είναι η μεγάλη
ελπίδα της ελληνικής κολύμβησης για κατάκτηση με-
ταλλίου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ανθρωποκτονία 
από πρόθεση



Σ
ημαντικοί καλλιτέχνες, θεαματικές συναυλίες
και θεατρικές παραστάσεις θα παρουσιαστούν
τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώ-
βριο στο Ηρώδειο, στη σκιά του Παρθενώνα, με

πρωταγωνιστές κορυφαίους Έλληνες και ξένους ερμη-
νευτές!

Η Αθήνα ετοιμάζεται να πλημμυρίσει από νότες, φως,
χρώματα και χαμόγελα έπειτα από έναν χρόνο σκοταδι-
ού στο αρχαίο ωδείο, το δεύτερο καλύτερο θέατρο του
κόσμου.
26-27 Αυγούστου: «Οθέλλος» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ σε
σκηνοθεσία Αιμίλιου Χειλάκη και Μανώλη Δούνια, με
τους Γιάννη Μπέζο, Αιμίλιο Χειλάκη, Ελισάβετ Μουτά-
φη, Άγγελο Μπούρα και Αλέξανδρο Βάρθη.
30 Αυγούστου: «Μανώλης Μητσιάς - 50 Χρόνια Χρυσά-
φι». Θα συνοδεύεται από 8μελή ορχήστρα και προσκε-
κλημένους καλλιτέχνες.
2 Σεπτεμβρίου: «Από τις αρχαίες ποιήτριες στα σύγχρο-
να ηχοχρώματα». Ερμηνεία: Μαρία Φαραντούρη, αφή-
γηση: Λένα Πλάτωνος. Στο δεύτερο μέρος η Έλλη Πα-
σπαλά και τη Σαββίνα Γιαννάτου.
3 Σεπτεμβρίου: «Ο Φτωχούλης του Θεού». Λαϊκή όπερα
σε μουσική Δ. Παπαδημητρίου.
9-11 Σεπτεμβρίου (η πρώτη ημέρα για δοκιμή): «Led
Zeppelin Symphonic, The Music of Led Zeppelin - A
Rock Celebration».
17 Σεπτεμβρίου: «Τραγούδια της καρδιάς, Γιάννης Πά-
ριος».
19-20 Σεπτεμβρίου (η πρώτη μέρα για δοκιμή): «Προ-
μηθέας Δεσμώτης». Σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, με
τους Γιάννη Στάνκογλου, Άρη Μπινιάρη, Ορέστη Χαλκιά,
Αλέκο Συσσοβίτη.
21-23 Σεπτεμβρίου: «Monica Bellucci - Maria Callas.

Επιστολές και αναμνήσεις» - LC Λυκόφως Ι.ΚΕ. Η Ιταλί-
δα ηθοποιός διαβάζει αδημοσίευτα κείμενα της Κάλ-
λας.
24-25 Σεπτεμβρίου (η πρώτη μέρα για δοκιμή): «Clas-
sic Rock 5 - Athens State Orchestra meets rock stars»
με τους ροκ σταρ Bobby Kimball, Dave Bickler, Joe
Lynn Turner και Fran Cosmo.
26 Σεπτεμβρίου: «Σταύρος Ξαρχάκος: 200 χρόνια Δη-
μοτικό Τραγούδι».
29 Σεπτεμβρίου: «Tiger Lillies» (μουσική παράσταση).
2-3 Οκτωβρίου (η πρώτη μέρα για δοκιμή): «Βάκχες»
Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, με τους Άρη
Σερβετάλη, Μαρία Πρωτόπαππα, Ηλέκτρα Νικολούζου.
7 Οκτωβρίου: Pink Martini (συναυλία), Inter Show / Νί-
κη Κερασίδου.
8 Οκτωβρίου: «Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο Ηρώ-
δειο».
9-10 Οκτωβρίου: «Καπετάν Μιχάλης, Νίκου Καζαντζά-
κη» (μουσικοθεατρική παράσταση) - ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης
Α.Ε. ΟΤΑ
11 Οκτωβρίου: «Γιώργος Χατζηνάσιος, 50 χρόνια κα-
ριέρας».
12 Οκτωβρίου: «Λίνα Νικολακοπούλου: Τα σχήματα των
αστεριών» με τη σπουδαία ερμηνεύτρια Τάνια Τσανα-
κλίδου.
13 Οκτωβρίου: «Φορώντας χρώματα ανοικτά, μελοποι-
ημένη ποίηση Γιώργου Σεφέρη». Μουσικοθεατρική πα-
ράσταση. Θα ερμηνεύσουν οι καλλιτέχνες Γιάννης Κό-
τσιρας, Χρήστος Θηβαίος, Γιώτα Νέγκα, Δήμητρα Σελε-
μίδου και ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου θα αποδώσει
ποιήματα και αποσπάσματα από τα πεζά του ποιητή.
14 Οκτωβρίου: «Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει Από-
στολο Καλδάρα». 

•• Μισόγυμνη εμφανίστηκε η Ελένη
Φουρέιρα στο Instagram, «γονατί-
ζοντας» τους θαυμαστές της!

• • «Οι Καρντάσιανς ήρθαν
στην Τήνο για διαφημίσουν το
reality τους και δεν πλήρωσαν
ευρώ. Έφυγαν χρεωμένες μέ-
χρι τα μπούνια», αποκάλυψε η
Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τις
διάσημες αδελφές.

• Τον Γιώργο Νταλάρα θα υποδεχτεί ο
Ιεροκλής Μιχαηλίδης στο «Δε Γκραν-
μάδερ» το βράδυ της Παρασκευής
στο Open.

• Στο stage του ευρωπαϊκού
διαγωνισμού τραγουδιού θα
εμφανιστεί η Έλενα Παπαρί-
ζου και θα ερμηνεύσει το
«Number One».

• Κουβέντα δεν είπε η Έλενα Ράπτη
για τον πρώην σύζυγό της Κίμωνα
Μπάλα στην πρώτη συνέντευξη μετά
το διαζύγιο: «Είμαι καλά και αισιόδο-
ξη». 

• Το τηλεοπτικό κοινό έδειξε
την πόρτα εξόδου στη Νικολέ-
τα Μαυρίδη, η οποία αποχώ-
ρησε από το «Survivor» ιδιαί-
τερα συγκινημένη.

• Θλίψη για τη Νέλλη Γκίνη από τον
αιφνίδιο θάνατο της αδελφής της.

• Τέλος εποχής για το ιστορι-
κό θέατρο Εμπρός. Εκκενώ-
θηκε και σφραγίστηκε από την
Αστυνομία.

• To Netflix Ολλανδίας έδωσε… 12άρι
στο «El Diablo» της Κύπρου μέσω του
Τομ Έλις, πρωταγωνιστή του διαβολι-
κού «Lucifer»! 

• Στα «κάγκελα» ο καλλιτε-
χνικός κόσμος με τις δηλώ-
σεις της Βάνας Μπάρμπα
υπέρ της αθωότητας του Πέ-
τρου Φιλιππίδη.

• H Ισμήνη Παπαβλασοπούλου στη
θέση της Βίκυς Καγιά στο «GNTM». 

• Ο Τζιοβάνι Σκαράτσι απο-
χώρησε από το «MasterChef».
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Η Ρ Ω Δ Ε Ι Ο
Βραδιές γιορτής
με κορυφαίους
καλλιτέχνες! 



Πλέον... κάνει focus
στην καριέρα της

Ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα

Η γνωστή ηθοποιός Λίλα Μπακλέση, η οποία
διαμένει μόνιμα στο Λονδίνο, επιστρέφει την
ερχόμενη εβδομάδα στην πατρίδα αλλά και στο
σανίδι για μόλις επτά παραστάσεις με το έργο
«Οι κάτω από τα αστέρια» δίπλα στον Κων-
σταντίνο Μπιμπή. Η πρεμιέρα έχει προγραμμα-
τιστεί για το Σάββατο 29 Μαΐου, στην Ταράτσα
του Θεάτρου Λαμπέτη, ωστόσο η ηθοποιός λίγο
πριν από την αναχώρησή της επισκέφτηκε το
διάσημο «Broadway Market» και αγόρασε
αναμνηστικά δωράκια για συγγενείς και φί-
λους.

Πρώτη φορά νονός   

Ο διαδικτυακός αστέρας και πρώην συνεργάτης
του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2night
show» Νικόλας Ράπτης βάφτισε πριν από λίγες
μέρες ένα αγοράκι στον Ιερό Ναό Αγίου Κων-
σταντίνου στην Αρτέμιδα. Ο ραδιοφωνικός πα-
ραγωγός, ντυμένος casual και με κούρεμα
«μοϊκάνα», παρά το αρχικό τρακ τελικά κατά-
φερε και ανταποκρίθηκε στα καθήκοντα του
«πνευματικού πατέρα» και ενθουσιασμένος
ευχήθηκε στο βαφτιστήρι του: «Θανούλη μου,
φωτεινός και τυχερός να είσαι, αγόρι μου. Σε
αγαπάω πολύ και σε ευχαριστώ». 

Το «κορμί» βγήκε παραλία
Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, έχοντας χάσει αρκετά κιλά με σκλη-
ρή γυμναστική και αυστηρή δίαιτα, εμφανίστηκε στην κοσμοπολίτι-
κη ακτή της Βουλιαγμένης και τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα.
Με ζωηρούς κοιλιακούς, μοδάτο βιολετί μπραζίλιαν μπικίνι και
γυαλιά ηλίου ίδιου χρώματος, η «Queen Dina» πόζαρε χαμογελα-
στή στον φακό του συντρόφου της Βασίλη Σταθοκωστόπουλου, με
τους χιλιάδες followers να την αποθεώνουν.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου θέλει
επειγόντως διακοπές! Ο
newscaster του κεντρικού
δελτίου ειδήσεων στον ΑΝΤ1
οργανώνει από τώρα το κα-
λοκαιρινό οικογενειακό πλά-
νο φυγής από το «κλεινόν
άστυ» και με μια throwback
φωτογραφία του στο Insta-
gram αποκάλυψε: «Ο πεινα-
σμένος καρβέλια ονειρεύε-
ται! Άντε να κάνουμε και τη
δεύτερη δόση του εμβολίου
για να αποδράσουμε με ασφά-
λεια στα νησιά μας φέτος το
καλοκαίρι!».

Ενθουσιασμός στα γυρίσματα 
Άρχισαν στο κέντρο της Αθήνας τα γυρί-
σματα της νέας ταινίας του Πάνου Κούτρα
με τίτλο «Dodo». Στο καστ συμμετέχουν
δημοφιλή ονόματα του θεάματος, μεταξύ
των οποίων η Σμαράγδα Καρύδη και ο εκ-
πληκτικός Άγγελος Παπαδημητρίου, οι
οποίοι πόζαραν στο Διαδίκτυο χαμογελα-
στοί και τρισευτυχισμένοι για την κινημα-
τογραφική τους συνεργασία. «Με το Αγ-
γελούδι μου ακόμα εδώ, διαρκώς ενθου-
σιασμένοι για αυτήν τη συνάντηση»,

Θέλει επειγόντως
διακοπές

Μ
ετά το φαρμάκι που την πότισε ο πρώην σύντροφός της
Snik με επική εμφάνιση στο πλευρό της Αλεξάνδρας Πα-
ναγιώταρου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάνει focus στην

επαγγελματική τηλεοπτική της καριέρα, αφήνοντας τον χρόνο να
γιατρέψει τις πληγές. Η πρώην εστεμμένη φημολογείται ότι θα ανα-
νεώσει το συμβόλαιό της με τον Alpha, παρουσιάζοντας μια νέα ψυ-
χαγωγική εκπομπή παρέα με την κολλητή φίλη και μάνατζέρ της
Έλενα Χριστοπούλου. Την ίδια ώρα, η Ελεονώρα Μελέτη μαζεύει τα
προσωπικά της αντικείμενα, ρούχα και παπούτσια από το καμαρίνι
της, καθώς οι πληροφορίες τη θέλουν να μετακομίζει στο Mega για
μια πρωινομεσημβρινή εκπομπή, που θα δίνει «πάσα» στην Ελένη
Μενεγάκη. Στο μεγάλο κανάλι φαίνεται να οδεύει και η Σίσσυ Χρη-
στίδου για το Σαββατοκύριακο, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο
για την τύχη της Δανάης Μπάρκα.
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Τ
ην άνοιξη εμφανίζονται ή επιδεινώνονται
οι αλλεργίες μας. Συνάχι, φτέρνισμα, φα-
γούρα στα μάτια, δάκρυα είναι κάποιες
από τις εκδηλώσεις των αλλεργιών. Η γύ-

ρη των λουλουδιών τους μήνες Απρίλιο και Μάιο,
το γρασίδι Ιούνιο - Ιούλιο και τα ζιζάνια τον Αύγου-
στο ταλαιπωρούν τα μάτια μας περισσότερο από
πέντε μήνες κάθε χρόνο. Υπολογίζεται ότι έως και
το 30% των ενηλίκων και έως το 40% των παιδιών
πάσχουν από εποχικές αλλεργίες, με την εποχική
αλλεργική επιπεφυκίτιδα να είναι με διαφορά η
πιο συνηθισμένη αλλεργική αντίδραση στα μάτια.
Κάθε χρόνο, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο
Έλληνες ταλαιπωρούνται από εποχικές αλλεργίες,
με επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να είναι ιδιαιτέρα
αρνητικές για την ποιότητα της ζωής τους. 

«Μπορεί να είστε αλλεργικοί σε γύρη από φυτά,
ζιζάνια και δένδρα. Αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα
αίτια αλλεργιών στα μάτια και συνιστούν την ονο-
μαζόμενη εποχική αλλεργική επιπεφυκίτιδα. Επί-
σης, σε σκόνη, ζώα συντροφιάς και άλλα αλλερ-
γιογόνα εσωτερικού χώρου. Αυτού του είδους η
αλλεργία διαρκεί σχεδόν όλο τον χρόνο και ονομά-
ζεται χρόνια επιπεφυκίτιδα. Το μακιγιάζ, τα αρώ-
ματα ή άλλες χημικές ουσίες μπορούν επίσης να
προκαλέσουν αλλεργία στα μάτια, που ονομάζεται
επιπεφυκίτιδα εξ επαφής. Όσον αφορά στους φα-
κούς επαφής, πρόκειται για μια αλλεργία που ονο-
μάζεται γιγαντιαία θηλώδης επιπεφυκίτιδα και χα-
ρακτηρίζεται από ερεθισμό, αίσθημα ξένου σώμα-
τος, βλεννώδεις εκκρίσεις, οφθαλμική ερυθρότη-
τα καθώς και διόγκωση των θηλών στην εσωτερική

επιφάνεια του άνω βλεφάρου. Αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα τα μάτια σας να είναι ευαίσθητα και να κοκ-
κινίζουν, είτε φοράτε τους φακούς επαφής είτε
όχι. Εάν, λοιπόν, τα μάτια σας αρχίσουν να σας ενο-
χλούν, χρησιμοποιήστε αμέσως οφθαλμικές στα-
γόνες μίας χρήσης με υαλουρονικό νάτριο και εκ-
χύλισμα χαμομηλιού, οι οποίες βοηθούν στη συμ-
πλήρωση της λίπανσης των ματιών. Το υαλουρονι-
κό νάτριο θεωρείται ο καλύτερος ενυδατικός πα-
ράγοντας, ενώ το εκχύλισμα χαμομηλιού διαθέτει
δροσιστικές και καταπραϋντικές ιδιότητες. 

Όσον αφορά στη μείωση των συμπτωμάτων, συ-
νιστάται: Να προγραμματίσετε μια επίσκεψη στον

οφθαλμίατρό σας, να αποφύγετε στο μέτρο του δυ-
νατού την έκθεση στα αλλεργιογόνα, να πλένετε
συχνά τα χέρια σας, για να μη μεταφέρονται αλ-
λεργιογόνες ουσίες στους οφθαλμούς, να απο-
φεύγετε το τρίψιμο των ματιών. Ακόμη, μην τρίβε-
τε τα μάτια σας όταν έχετε φαγούρα και να συντη-
ρείτε σωστά τα συστήματα κλιματισμού. Ένα μεγά-
λο μέρος των ασθενών θα εμφανίζουν τα συμπτώ-
ματα της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας σταθερά, κά-
θε χρόνο. Αυτοί οι ασθενείς μπορούν προληπτικά
να χρησιμοποιούν τεχνητά δάκρυα και να μετριά-
σουν κατά πολύ τα συμπτώματα της αλλεργίας. Με
τη σωστή διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία
των οφθαλμικών αλλεργιών, τα αλλεργικά συμ-
πτώματα μπορούν να αντιμετωπισθούν και να βελ-
τιωθούν σε σημαντικό βαθμό», αναφέρει ο χει-
ρουργός-οφθαλμίατρος Στυλιανός Κανδαράκης.
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Αλλεργίες στα μάτια

kpapakosto@yahoo.gr

Κάθε χρόνο περισσότεροι 
από μισό εκατομμύριο Έλληνες 
ταλαιπωρούνται εποχικά, 
με επιπτώσεις οι οποίες 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
αρνητικές για την ποιότητα 
της ζωής τους… 

Ποια είναι τα συμπτώματα 
Τα βασικά συμπτώματα όλων των τύπων
αλλεργιών στα μάτια είναι η ερυθρότητα,
ο ερεθισμός, ο κνησμός (φαγούρα), τα
δάκρυα ή η καταρροή, τα πρησμένα βλέ-
φαρα, ο πόνος, το κάψιμο και η ευαισθη-
σία στο φως. Για την αντιμετώπισή τους
θα πρέπει να καταλάβετε τι τις προκαλεί
και να προσπαθείτε να μην έρχεστε σε
επαφή με ό,τι μπορεί να σας προκαλέσει
αλλεργία. Όταν εμφανιστεί η αλλεργία,
οι πιο απλές λύσεις είναι η απομάκρυνση
από το πιθανό αλλεργιογόνο, η ύγρανση
του κερατοειδούς με λιπαντικά δάκρυα,
οι κρύες κομπρέσες και το πλύσιμο των
ματιών με άφθονο νερό.

Στυλιανός Κανδαράκης, 
χειρουργός - οφθαλμίατρος
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Τοξότης
Θα καταλάβεις αμέσως πως έμπλεξες με κάθαρμα
Τοξότη, όταν θα διαπιστώσεις πως τα κάνει όλα
ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή. Μιλάει πριν
να σκεφτεί, κάνει άλματα χωρίς να κοιτάξει κάτω
και σε αγαπάει μόλις τον αφήσεις. 
Πιστεύει ότι όλα τα μπορεί και δεν έχει μέτρο. Είναι,
όμως, τυχερός και δεν τιμωρείται, απλώς γιατί δεν
καταλαβαίνει πότε εκμεταλλεύεται τους άλλους. Ο
εγκέφαλός του είναι έτσι προγραμματισμένος,
ώστε να απομακρύνεται από την αυτοκριτική. 
Είναι άπιαστος, άπιστος, αναίσθητος και δεν έχει
ποτέ ενοχλητικές ενοχές. Θα χαλάει τα λεφτά του
αλόγιστα - και τα δικά σου επίσης. Γιατί είναι απρό-
σεκτος σε όλα. Είναι σίγουρο πως οι καμπάνιες για
ασφαλές σεξ στηρίχτηκαν στα καθάρματα Τοξότες.

Αιγόκερως
Είναι ευλογημένος με την καρδιά ενός τοκο-
γλύφου, την ευαισθησία ενός νεκροθάφτη, τη
διαλλακτικότητα ενός εισαγγελέα και τη γενναι-
οδωρία ενός εφοριακού. Είναι εργατικός, φιλό-
δοξος και οικογενειάρχης, αν και δεν μπορεί να
εγγυηθεί πίστη. Στο κάτω της γραφής, άντρας
είναι. Πάντως, έχει έντιμους σκοπούς. Δεν εν-
διαφέρεται μόνο για το σεξ. Προτού σε ερωτευ-
τεί, θα δει τον τραπεζικό λογαριασμό σου και αν
είσαι εντάξει με τη φορολογική σου δήλωση.
Ποτέ δεν αστειεύεται σε ό,τι αφορά τα χρήματα
-  αν και δεν αστειεύεται γενικώς! Ωστόσο δεν
κοιτάζει μόνο τα λεφτά σε μια γυναίκα. Προσέ-
χει επίσης την κοινωνική τάξη, το ιατρικό ιστο-
ρικό, την εμφάνιση κ.λπ.  Αν επιθυμείς κάποιον
ικανό να εξαλείφει κάθε χαρά και ποιότητα από
τη ζωή σου και να σε κρατά απασχολημένη με
ό,τι πιο βαρετό, πάρε ένα κάθαρμα Αιγόκερω. 

Πώς θα αναγνωρίσεις το αρσενικό
«κάθαρμα» κάθε ζωδίου

Κριός
(21/3-20/4)
Ο Άρης δεν σας βοηθά όσο χρει-
άζεστε, ενώ ωθεί κάποιους δι-
κούς σας ανθρώπους να κάνουν
δηλώσεις οι οποίες σας αποσυν-
τονίζουν. Πρέπει να εκτιμήσετε
σωστά γεγονότα και καταστάσεις
και να μη βιαστείτε να ενεργήσε-
τε. Φανείτε προσεκτικοί σε κά-
ποιες αποφάσεις. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Κάποιες οικονομικές δυσκολίες
είναι κάτι που πρέπει να περιμέ-
νετε σύντομα, γι’ αυτό φανείτε
συντηρητικοί και μη ριψοκινδυ-
νεύετε χρήματα σε άσκοπα έξοδα
ή βεβιασμένες ενέργειες. Ακό-
μη, μην αφήνετε στην τύχη περι-
ουσιακά προβλήματα ή χρέη. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Μην αφήσετε να κοινοποιηθούν
μυστικά από τα νέα σας σχέδια σε
ανθρώπους που δεν είναι έμπιστοι
ή μπορεί να είναι πρόθυμοι να σας
μποϋκοτάρουν στο εγγύς μέλλον.
Ο Ουρανός αυτήν την περίοδο θα
είναι υπεύθυνος για ανατροπές. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Εκείνο το οποίο θα πρέπει να απο-
φύγετε είναι να γίνετε σχολαστικοί
κάπου που δεν σας αφήνουν περι-
θώρια για κάτι τέτοιο, όπως επίσης
και να θίξετε κακώς κείμενα σε
προσωπικές ή επαγγελματικές
σχέσεις. Θα πρέπει να αποδεχτείτε
κάποια πράγματα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Πρέπει να προσέξετε τη συμπερι-
φορά και την κίνησή σας. Αποφύ-
γετε να εκτεθείτε σε κινδύνους
πάσης φύσεως, προνοήστε για πε-
ριπέτειες με την υγεία σας και
όσοι έχετε ένα χρόνιο πρόβλημα
μην το αφήνετε στην τύχη του. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Δώστε τον καλύτερο εαυτό σας σε
δυο τομείς: στον επαγγελματικό
χώρο και στο οικογενειακό περι-
βάλλον. Μην αφαιρέσετε το συναί-
σθημα και τον οραματισμό, αλλά
προσθέστε τη λογική και την ικανό-
τητα να προσαρμόζεστε στο περι-
βάλλον. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Κάποια απρόοπτα γεγονότα εί-
ναι πολύ πιθανά. Ο τομέας των
αισθηματικών σας προβλέπεται
εξελίξιμος. Ο Ουρανός θα δια-
τηρήσει ευμετάβλητο το κλίμα,
τόσο στις διαθέσεις εκείνων
που σας αφορούν όσο και στις
δικές σας προτιμήσεις.  

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οι συγκυρίες θα δοκιμάσουν τη
σθεναρότητα και τη βιωσιμότητα
των υπαρχουσών σχέσεων, ενώ
σε ορισμένες περιπτώσεις θα
λειτουργήσουν έως και δραματι-
κά. Θα έρθει το τέλος ατελέσφο-
ρων σχέσεων.  

Τοξότης
(22/11-21/12)
Προσοχή στις πρωτοβουλίες και
στις αντιδράσεις σας. Μην πιέσετε
καταστάσεις. Αποδεχτείτε την
πραγματικότητα, όποια και αν είναι.
Θα σας βοηθήσουν κάποιες απρό-
οπτες συγκυρίες ή άτομα που δεν
περιμένατε.  

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Λίγο κουραστικό το διάστημα και με
καθυστερήσεις. Η Αφροδίτη βοη-
θάει στην ανάπτυξη νέων εργασια-
κών σχέσεων. Ο Άρης φέρνει δυ-
νατό ερωτικό πάθος αλλά ίσως και
ένα συμβάν στα ερωτικά σας, που
θα προκαλέσει ζόρια.  

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Βελτιώνεται η προοπτική των αι-
σθηματικών σας και εσείς απο-
λαμβάνετε αυτήν την πορεία, ενώ
οι νεότεροι προσέξτε αν συνάψε-
τε τώρα καινούργια σχέση. Εν-
διαφέρον διάστημα για τα ερωτι-
κά σας, τόσο ως περιπέτεια όσο
και ως εξέλιξη. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Πρόκειται για ένα σύνθετο από
περιστατικά διάστημα, με καλές
αλλά και με νευρικές στιγμές. Τα
επεισόδια στα ερωτικά σας δεν
λείπουν αλλά η επιμονή σας για
απόλαυση ή για κατάκτηση είναι
σταθερή. 

Οι προβλέψεις της ημέρας

Y πάρχουν καλά και κακά ζώδια; Όχι! Αλλά υπάρχουν
καλοί και κακοί άντρες που ανήκουν σε ένα ζώδιο.
Μπορείτε να τους καταλάβετε και να στρίψετε 
προτού τους ερωτευτείτε, πριν να ξοδέψετε 
συναίσθημα και προπάντων χρόνο; Μπορείτε, 
πάντα με τη βοήθεια της Αστρολογίας 
και με μια μικρή δόση παρατηρητικότητας.
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Κ
άτι η ψηφοφορία για τη «συνεπιμέ-
λεια», κάτι οι επερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ
που έχουν μείνει στο ντουλάπι, η κα-

ταγγελία του Αλέξη Τσίπρα για «περιστολή των
κοινοβουλευτικών διαδικασιών» με πρόσχημα
τον κορονοϊό έχει άρωμα κομματικής σκοπι-
μότητας. Η απάντηση, όμως, του προέδρου του
Σώματος Κ. Τασούλα, ότι «είναι υγειονομικά
προβληματική η ταυτόχρονη παρουσία 300
βουλευτών σε μια κλειστή αίθουσα», κρίνεται
ελάχιστα πειστική. Όχι επειδή «τριακόσιους»
στα κοινοβουλευτικά έδρανα δεν μαζεύει ούτε
πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Αλ-
λά γιατί καθημερινά τα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς και οι χώροι εργασίας είναι γεμάτοι με
«τριακόσιους» - ανώνυμοι αυτοί. Δίχως μέτρα
προστασίας και συχνά... πατείς με - πατώ σε, οι
άνθρωποι αυτοί δεν διάγουν βίο «υγειονομικά
προβληματικό»;

Όπως και να έχει, ο προβληματισμός για τη
λειτουργία της Βουλής μετά τη χαλάρωση των
μέτρων για την πανδημία είναι μέρος μόνο της
συζήτησης για την πρόοδο των εμβολιασμών
στη χώρα μας. Συζήτησης κάποτε ασαφούς, κα-
θώς οι αριθμοί με τους οποίους καθημερινά μας
βομβαρδίζουν αποδίδουν την πραγματικότητα
υπό την προϋπόθεση ότι θα διευκρινιστούν. Για
παράδειγμα, πόσοι εμβολιασμοί είχαν γίνει έως
χθες; 4.615.000. Αν το πρόγραμμα εμβολιασμών
συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, υπολογίζεται ότι
έως τα τέλη του μήνα θα έχουν εμβολιαστεί
5.600.000 πολίτες. Ο μισός πληθυσμός της χώ-

ρας και βάλε. Ισχύει; Αν μιλάμε για ένα από τα
δύο εμβόλια (όπως, τελικώς, διευκρίνισε η κυ-
βερνητική εκπρόσωπος), ισχύει. Αν και για τα
δύο, όχι. Γιατί από τους 4.615.000 μόνο το
1.709.000 είχε ολοκληρώσει τον εμβολιασμό. Οι
περισσότεροι, οι 2.974.000, είχαν κάνει μόνο την
πρώτη δόση.

Αριθμός αμελητέος; Καθόλου. Μπορεί να μην
τεκμηριώνει ένα επικοινωνιακό success story,
αλλά, τηρουμένων των αναλογιών, το εμβολια-
στικό πρόγραμμα πάει από καλά έως πολύ καλά.
Ποιες είναι οι «αναλογίες»; Το μπάχαλο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης με την προμήθεια και τη δια-
νομή των εμβολίων. Το χάος με την As-
traZeneca. Τις καθυστερήσεις με την έγκριση
του μονοδοσικού της Johnson & Johnson. Με
δυο λόγια, δεν είμαστε οι ΗΠΑ. Δεν είμαστε το
Ισραήλ ούτε το Κατάρ. Παρά ταύτα, ως Ελλάδα
είχαμε την ικανότητα, τους ανθρώπους, την τε-

χνογνωσία αλλά και την πολιτική βούληση για να
στήσουμε ένα εξαιρετικό σε οργάνωση και απο-
τελεσματικότητα σύστημα, πολύ καλύτερο από
άλλα ευρωπαϊκά κράτη που είχαμε συνηθίσει να
μας ρίχνουν στα αυτιά σε όλους αυτούς τους το-
μείς. Είναι, λοιπόν, καλό να θέλουμε να δείξουμε
ότι «είμαστε μια χαρά», αλλά η υπερβολή δεν
εξυπηρετεί κανέναν.

Τι θα πρέπει να κάνουμε; Απλώς: να έχουμε
υπόψη μας τα πραγματικά δεδομένα, να λέμε
(μεταξύ μας τουλάχιστον) καθαρές κουβέντες
και να προσπαθούμε το καλύτερο, αν περνά από
το χέρι μας. Και μια και δεν μπορούμε να προμη-
θευτούμε περισσότερα εμβόλια από όσα μας
αναλογούν, μπορούμε να συνεχίσουμε να τη-
ρούμε πιστά το πρόγραμμα. Μπορούμε να προ-
σπαθήσουμε να μεταπείσουμε τους αρνητές των
εμβολίων. Και όσων το έργο έχει να κάνει άμεσα
με τη δημόσια υγεία, διά της λήψης μέτρων να
συνετίσουμε. Οπότε, δεν καταλαβαίνω γιατί η
Πολιτεία πρέπει να περιμένει το φθινόπωρο για
να δει τι θα αποκάνει με τους υγειονομικούς που
αρνούνται να εμβολιαστούν. Επιφανείς συνταγ-
ματολόγοι ακόμη και χθες γνωμοδότησαν ότι
δεν υπάρχει συνταγματικό κώλυμα για την υπο-
χρεωτική συμμόρφωσή τους. Συνεπώς είναι
αδιανόητη η παραπομπή επίλυσης του θέματος
τον… Σεπτέμβριο. Ο Μάριο Ντράγκι στη γειτονι-
κή Ιταλία έλυσε το πρόβλημα μόλις διαπιστώθη-
κε ότι οι άνθρωποι δεν έπαιρναν από λόγια. Αλλά
θα μου πείτε: ο Μάριο Ντράγκι είναι τεχνοκρά-
της. Δεν είναι πολιτικός.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Δεν είμαστε οι ΗΠΑ ούτε 
το Ισραήλ. Παρά ταύτα, είχαμε 
τη βούληση, την ικανότητα, 
τους ανθρώπους και 
την τεχνογνωσία, ώστε 
να στήσουμε ένα αξιοζήλευτο
εμβολιαστικό πρόγραμμα...

Οι πολιτικοί, η πολιτική και τα εμβόλια

O
σα γίνονται από το βράδυ της Τετάρτης
και συνεχίζονται από τη φωτιά που ξε-
κίνησε στον Σχίνο Λουτρακίου δεν

προμηνύουν ένα καλό καλοκαίρι. Το αντίθετο,
θα λέγαμε. Ξύπνησαν μνήμες από το Μάτι και
αυτό δεν είναι καλό. Και μπορεί, ευτυχώς, μέ-
χρι την ώρα που γραφόταν αυτό το σημείωμα να
μην είχαμε νεκρούς, αλλά έχουμε και πάλι με-
γάλες καταστροφές. Από τη μια καταστράφη-
καν χιλιάδες στρέμματα και παρθένα δάση και
από την άλλη περιουσίες ανθρώπων που χτί-
στηκαν, στις περισσότερες των περιπτώσεων,
με κόπο και οικονομίες χρόνων. Δυστυχώς πά-
λι ο κρατικός μηχανισμός δεν είχε πάρει τα μέ-
τρα του και έτρεξε να σώσει την κατάσταση εκ
των υστέρων.

Προληπτικά δεν είχαν κοπεί τα ξερά χόρτα
και τα κλαδιά, δεν είχαν ανοίξει οι αντιπυρικές
ζώνες, δεν ήταν σε ετοιμότητα οι δήμοι, οι οποί-
οι ακόμη ταλαιπωρούνται οργανωτικά από την
πανδημία. Ακόμη και τα οικόπεδα είναι ακαθά-
ριστα, μια και οι ιδιοκτήτες σφυρίζουν αδιάφο-

ρα, καθώς περιμένουν κάποιος άλλος να τους
κάνει τη δουλειά.

Πράγματα, δηλαδή, που τα έχουμε πει και τα
έχουμε γράψει εδώ και χρόνια. Αλλά, όπως συ-
νέβη και με τον χιονιά, έτσι και με την καλοκαι-
ρία τρέχουμε εκ των υστέρων να μαζέψουμε
ό,τι μαζεύεται, θρηνώντας πάνω στα αποκαΐδια
τις περισσότερες φορές.

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και την εγκλη-

ματική ανευθυνότητα εκείνων που θεώρησαν
ότι έπρεπε με τέτοιον αέρα να κάψουν κλαδιά
σε ελαιώνα, τότε τα λόγια είναι περιττά. Δεν
έχουμε καμία τύχη. Για λίγα κλαδιά, δηλαδή,
κάψαμε πάνω από είκοσι χιλιάδες στρέμματα
και ρισκάραμε τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων.

Ακόμη και οι οδηγίες για την αντιμετώπιση
της κάπνας, που από το πρωί έπνιγε την Αθήνα,
δόθηκαν με αρκετές ώρες καθυστέρηση από
τους αρμοδίους να προστατεύουν τους πολίτες.

Για αυτό και λέμε ότι δεν κάναμε καλή αρχή.
Ελπίζω το πάθημα, που έγινε φέτος νωρίς, να
ξυπνήσει Πολιτεία και πολίτες.

Η φωτιά είναι άτιμο πράγμα και δύσκολα αν-
τιμετωπίζεται όταν ξεσπάσει. Για αυτό το προ-
λαμβάνειν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η μάχη
που έδιναν στη συνέχεια τα στελέχη της Πυρο-
σβεστικής και της Αυτοδιοίκησης ήταν άνιση. Η
απογραφή που θα γίνει θα μας γεμίσει πάλι θλί-
ψη. Ενώ θα έπρεπε να μας διδάξει. Διότι μετά
τις φωτιές, ως γνωστόν, ακολουθούν οι πλημ-
μύρες…

Δεν κάναμε καλή αρχή με τις φωτιές

Ξύπνησαν μνήμες από το Μάτι 
και αυτό δεν είναι καλό. Και μπορεί,
ευτυχώς, μέχρι την ώρα που 
γραφόταν αυτό το σημείωμα να 
μην είχαμε νεκρούς, αλλά έχουμε 
και πάλι μεγάλες καταστροφές...


