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Τα self tests
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Πέντε χρόνια γίνεται
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θα στηθούν οι κάλπες

ΣΕΛ. 4
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Ο Καλογρίτσας, τα SMS με Παππά,
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και ο εκβιασμός «από πολύ
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ΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Editorial
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Δήμοι και Περιφέρειες επιστρέφουν στην κανονικότητα

Τ

ο πείραμα μπαχαλοποίησης των Δήμων και των
Περιφερειών από τον ΣΥΡΙΖΑ από χθες μετρά
αντίστροφα. Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να καταργηθεί η απλή αναλογική, καθώς, αντί να
λύσει προβλήματα, προκάλεσε περισσότερα, ήταν πράξη κοινής λογικής. Όσοι έζησαν την προηγούμενη αναμέτρηση στην Αυτοδιοίκηση διαπίστωσαν ένα παζάρι
κάτω από το τραπέζι που οδήγησε σε περίεργους συσχετισμούς και σε υπόγειες συναλλαγές οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να πληγεί ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης. Και εάν δεν είχαν υπάρξει η αλλαγή κυβέρνησης και οι ρυθμίσεις που έκανε ο τέως υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δεν θα μπορούσαν να πάρουν καμία απόφαση. Η
απλή αναλογική στους Δήμους απέτυχε και απέδειξε
σε πολλές περιπτώσεις τον τυχοδιωκτισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
Πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να έχει

τους αιρετούς ομήρους των μειοψηφιών, τις οποίες
ήλεγχε - καθώς δεν είχε στην Αυτοδιοίκηση πρόσωπα
που θα ήταν αποδεκτά από τις τοπικές κοινωνίες. Η κυβέρνηση σωστά αποφάσισε το αυτονόητο. Όταν κυβερνήσεις εκλέγονται με μικρότερο ποσοστό και από το
43% που όρισε για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, δεν
είχε κανένα νόημα ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης για
να εκλεγούν να χρειάζονται 50% και να μην ελέγχουν
και το Συμβούλιό τους.
Οι κύριοι Βορίδης και Πέτσας άλλαξαν τον νόμο, πάνω στο σχέδιο που είχαν αφήσει οι προκάτοχοί τους στο
υπουργείο, Θεοδωρικάκος και Λιβάνιος.
Τώρα είναι στο χέρι της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξει πρόσωπα που στις τοπικές κοινωνίες θα μπορούν να
έχουν την αποδοχή της πλειοψηφίας, ανεξάρτητα από
το εκλογικό ποσοστό το οποίο θα συγκεντρώσουν. Η
Αυτοδιοίκηση, για να λειτουργήσει σωστά, πρέπει να γί-

νει πραγματική Αυτοδιοίκηση. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες να χρησιμοποιήσουν το αξίωμά τους, για να
στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες και να γίνουν πυλώνες
της ανάπτυξης. Με τις αποφάσεις τους να δείξουν ότι
είναι αποφασισμένοι να γυρίσουν σελίδα και να πάψουν οι κραυγές και οι ψίθυροι στον χώρο της Αυτοδιοίκησης. Η αλλαγή του εκλογικού νόμου γίνεται σε «νεκρό» πολιτικό χρόνο και αυτό θα δώσει σε όλους την
ευκαιρία να σχεδιάσουν το πώς σκέπτονται τον ρόλο
τους. Η Πολιτεία κάνει το καθήκον της. Τώρα δεν έχει
κανείς δικαιολογία. Πρέπει να σηκώσουν τα μανίκια και
με σχέδιο και προτάσεις να δουν πώς θα επανεκκινήσουν την οικονομία στις τοπικές κοινωνίες, μετά τον
εφιάλτη της πανδημίας. Και, το κυριότερο, να πάψουν
να συμπεριφέρονται σαν επαίτες που απλώνουν το χέρι
στην κεντρική διοίκηση. Να γίνουν πρωταγωνιστές της
νέας εποχής...
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Με… τα πρόστιμα στην τσέπη
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Σ

χέδιο δράσης εν όψει του προσεχούς Σαββατοκύριακου δρομολογούν Μέγαρο Μαξίμου και υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να αντιστραφεί εν τοις πράγμασι
το γενικότερο κλίμα χαλάρωσης και, ως εκ
τούτου, καταστρατήγησης των μέτρων συλλογικής και ατομικής υγιεινής και των εναπομείναντων περιορισμών.
Ένα 24ωρο μετά την αυστηρή προειδοποίηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι «δεν
έχουμε τελειώσει με την πανδημία», και τη
γεμάτη νόημα υπόμνηση του επικεφαλής
της Ομάδας των Εμπειρογνωμόνων, Σωτήρη Τσιόδρα, πως οι μεταλλάξεις του ιού
υποχρεώνουν άπαντες σε «διαρκή επιφυλακή», τα φαινόμενα υπερβολικής χαλάρωσης επαγγελματιών και πολιτών απασχόλησαν επί μακρόν, κατά πληροφορίες, τη χθεσινή πρωινή κυβερνητική σύσκεψη. Όπως
αποφασίστηκε, το υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη καταστρώνει και θα εφαρμόσει
τα επόμενα 24ωρα σχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει εντατικοποίηση των ελέγχων,
ώστε να δοθεί και εμπράκτως το σήμα πως
η τωρινή επιδημιολογική κατάσταση δεν δικαιολογεί κανενός είδους εφησυχασμό.
Ειδικότερα και σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία πρόκειται να
πραγματοποιήσει ενδελεχείς ελέγχους σε
«εμβληματικά» για τα καταστήματα εστίασης σημεία, όπως η Κηφισιά, η Γλυφάδα
και το Κέντρο της Αθήνας ή νησιά όπως η
Μύκονος, με τους παραβάτες να τιμωρούνται με «αλμυρά» πρόστιμα, προς γνώσιν και
συμμόρφωσιν. Επιπλέον, αλγεινή εντύπωση
έχουν προκαλέσει και οι εικόνες πολλών εκ
των συμπολιτών μας να μη φορούν μάσκες
στις εξόδους τους, εξ ου και, όπως λέχθηκε,
η Αστυνομία θα προχωρά σε διακριτικές
παρεμβάσεις, προκειμένου να υπάρξει
συμμόρφωση με το σημαντικό αυτό μέτρο
ατομικής υγιεινής. Κυβερνητικά στελέχη
επισημαίνουν, δε, τον κομβικό ρόλο που εκ
των πραγμάτων μπορεί να διαδραματίσει η
Ελληνική Αστυνομία στη διαδικασία του
ασφαλούς και ομαλού σταδιακού ανοίγματος κοινωνίας και οικονομίας, ώστε να διασφαλισθεί πως θα τηρηθούν, σε γενικές
γραμμές, κανόνες και περιορισμοί.
Πάντως, η ανησυχία στο Μέγαρο Μαξί-

Στη Θεσσαλονίκη με το βλέμμα στο μέλλον
Λίγες μέρες πριν από το Πάσχα, στις 24 Απριλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε βρεθεί για λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη
και είχε επισκεφθεί νοσοκομεία αλλά και την αγορά της πόλης, που τότε μόλις είχε ανοίξει. Λίγες εβδομάδες μετά, ο
πρωθυπουργός επιστρέφει σήμερα στην πόλη, αυτήν τη φορά
για να παραστεί και να μιλήσει στα εγκαίνια του νέου τερματικού σταθμού του αεροδρομίου «Μακεδονία», τον οποίο ολοκλήρωσε η Fraport, στο πλαίσιο της επένδυσης που πραγματοποίησε σε 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μας.
Πρόκειται για μια επίσκεψη με το βλέμμα στο μέλλον, όπως
θα είναι όλες οι επικείμενες εσωτερικού του κ. Μητσοτάκη.
Κάθε επίσκεψη εκτός Αθηνών θα συνδέεται με ένα έργο ή με
μια πολιτική πρωτοβουλία που θα έχει σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα και θα εξυπηρετεί το μεταρρυθμιστικό αφήγημα το οποίο ο πρωθυπουργός θέλει να επαναφέρει στην προμετωπίδα του πολιτικού λόγου της κυβέρνησης, με το βλέμμα
και στην επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτό, δε, θα είναι και
στην αιχμή του δόρατος για τα δεύτερα γενέθλια της κυβέρνημου για τα φαινόμενα υπερβολικής χαλάρωσης δεν συνεπάγεται, όπως διευκρινίζουν ανώτερες κυβερνητικές πηγές, ακύρωση ή και μικρότερες τροποποιήσεις τού
έως τώρα κυβερνητικού σχεδιασμού. «Δεν
υπάρχει έως τη σήμερον σκέψη για αλλαγές
ή καθυστερήσεις στον Οδικό Χάρτη για την
επάνοδο στην κανονικότητα», τονίζει αρμόδια κυβερνητική πηγή. Το ίδιο πρόσωπο,
πάντως, υπογραμμίζει πως το απρόσκοπτο
και χωρίς αναταράξεις τμηματικό άνοιγμα
των διάφορων δραστηριοτήτων αφενός
διαφυλάσσει το υγειονομικό κεκτημένο,

σης Μητσοτάκη, στις 7 Ιουλίου, για τα οποία ήδη γίνονται κάποιες πρώτες σκέψεις, με δεδομένο το ότι είναι η ευκαιρία για
να σηματοδοτηθεί ένα restart, μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις
του τελευταίου ενάμιση χρόνου.
Στο ίδιο πλαίσιο, στο καλαντάρι του Μαξίμου, επίσης, έχει
φιξαριστεί μια επίσκεψη στην Κρήτη, στο τέλος του Μαΐου, με
φόντο τα έργα στον ΒΟΑΚ που πλέον δρομολογούνται κανονικά. Ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου στην Αστυπάλαια. Πρόκειται για ένα νησί με φυσικό κάλλος, που αποτελεί πόλο έλξης τουριστών, αλλά και ένα μέρος
όπου θα τρέξει μια μεγάλη επένδυση της VW για τον εξηλεκτρισμό του στόλου των δημοσίων και των ιδιωτικών αυτοκινήτων που βρίσκονται εκεί τα επόμενα χρόνια.
Τις επόμενες εβδομάδες θα «κλειδώσουν» και άλλες στοχευμένες επισκέψεις στο εσωτερικό, με την Πελοπόννησο και
τη Δυτική Μακεδονία να είναι στα ραντάρ του Μαξίμου.

απομακρύνοντας τον κίνδυνο ενός ακόμη
πανδημικού κύματος, και αφετέρου καλλιεργεί τις συνθήκες για το ταχύτερο δυνατόν οικονομικό rebound. Εν μέσω, δε, της
τουριστικής αιχμής, η αποφυγή ενός ολέθριου -από κάθε άποψη- πισωγυρίσματος
θωρακίζει το εγχώριο τουριστικό προϊόν,
προβάλλοντας προς το εξωτερικό την εικόνα μιας χώρας, που μπορεί να διαχειριστεί
ταυτόχρονα τουρισμό και πανδημία. «Αυτό
μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη διαφήμιση για τον ελληνικό τουρισμό εν όψει της
σεζόν του 2022, όταν και αναμένεται η απο-

Γιώργος Ευγενίδης
γείωση του εγχώριου τουριστικού προϊόντος προς τα δεδομένα των προ του Covid-19
σεζόν», δηλώνει στενός συνεργάτης του
πρωθυπουργού.
Υπό αυτό το πρίσμα, τέλη Μαΐου εκτιμάται, σύμφωνα με πληροφορίες, από το κυβερνητικό στρατόπεδο ότι θα επανεξεταστούν τα θέματα της μουσικής στα καταστήματα εστίασης αλλά και της περαιτέρω παράτασης του ωραρίου της νυχτερινής κυκλοφορίας, πάντα, βεβαίως, υπό τον όρο ότι
δεν θα έχουν επιδεινωθεί έως τότε τα επιδημιολογικά δεδομένα.
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Αυτοδιοίκηση: Ο νέος εκλογικός νόμος

Κ

ατατέθηκε στη Βουλή από τον
υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα το
σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών
με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών». Το σχέδιο νόμου, το οποίο
αποσκοπεί στη θέσπιση ενός πλήρους, συστηματικού και αποτελεσματικού νομικού
πλαισίου, θα συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή και εν συνεχεία στην Ολομέλεια με
βάση τον σχετικό προγραμματισμό της Βουλής. Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρείται η αποτελεσματική ρύθμιση θεμάτων που
σχετίζονται με την υποβολή υποψηφιότητας, την ψηφοφορία και την ανάδειξη αρχών
κατά τη διεξαγωγή εκλογών δημοτικών και
περιφερειακών Αρχών, με την επαναφορά
και διασφάλιση της κυβερνησιμότητας
στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας και την κατάργηση της λεγόμενης
«απλής αναλογικής» που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η οποία είχε καταστροφικές συνέπειες στην ομαλή λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, εξασφαλίζονται η αποκατάσταση της
εύρυθμης λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η εκπλήρωση της αποστολής
της προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Οι βασικές αλλαγές, που προωθούνται,
συνοψίζονται στα εξής:
G Επαναφορά της 5ετούς θητείας. Οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που θα αναδειχθούν από τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου
2023 θα έχουν πλήρη πενταετή θητεία, η
οποία θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2024.
G Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθεται σε ποσοστό 43% συν μία ψήφο.
G Τίθεται όριο 3% για το δικαίωμα εκλογής
δημοτικού ή περιφερειακού συμβούλου, το
οποίο είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των

μελών του οικείου συμβουλίου και ευθυγραμμισμένο με το ισχύον όριο στις εθνικές
εκλογές.
G Εξασφαλίζεται η εκλογή των 3/5 των μελών του συμβουλίου στον νικητή των
εκλογών.
G Προβλέπεται η εκλογή συμβουλίων ή
προέδρων δημοτικών κοινοτήτων σε όλη
την επικράτεια χωρίς εξαίρεση, μία ρύθμιση
που ανταποκρίνεται σε σχετικά αιτήματα
των τοπικών κοινωνιών. Ειδικότερα για τις
κοινότητες με πληθυσμό μέχρι και 300 κατοίκους κάθε συνδυασμός μπορεί να έχει
πάνω από έναν υποψήφιο πρόεδρο. Πρόεδρος εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς,
ανεξαρτήτως συνδυασμού, από τον πρώτο
γύρο.
G Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται
μόνο μέσω συνδυασμών και με δήλωση που
υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πύλη gov.gr,
κατ’ επιλογή του υποψηφίου με το πατρώνυμο ή το μητρώνυμό του.
G Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 31η
Αυγούστου του έτους των εκλογών για την

κατάρτιση και τη δήλωση των συνδυασμών
και η 10η Σεπτεμβρίου για την ανακήρυξη
αυτών από το αρμόδιο δικαστήριο, ώστε να
υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών και οι υποψήφιοι να είναι εγκαίρως
γνωστοί στο εκλογικό σώμα.
G Ο αριθμός των μελών των Δημοτικών και
Περιφερειακών Συμβουλίων καθώς και
των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων
καθορίζεται με βάση συγκεκριμένες πληθυσμιακές κλίμακες. Προβλέπεται λελογισμένη μείωση του αριθμού των μελών τους
με στόχο τον εξορθολογισμό χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία των ΟΤΑ. Σημειώνεται, δε, ότι μετά τη
δημόσια διαβούλευση, αφουγκραζόμενοι
τις ανησυχίες που εκφράστηκαν, επήλθαν
στοχευμένες παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, δήμος που αποτελείται από περισσότερες από έξι δημοτικές ενότητες και έχει
πληθυσμό από 10.001 έως 50.000 κατοίκους δικαιούται αυξημένο αριθμό μελών
Δημοτικού Συμβουλίου.
G Εξορθολογίζεται και συστηματικοποιείται

το πλαίσιο κωλυμάτων εκλογιμότητας και
ασυμβιβάστων, λαμβανομένων υπόψη και
παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν στο
πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης.
G Επαναδιατυπώνονται με σαφήνεια και
πληρότητα δικονομικές διατάξεις που αφορούν στην εκδίκαση διαφορών που σχετίζονται με τις εκλογές ΟΤΑ.
G Για τη διεξαγωγή των εκλογών δημοτικών
και περιφερειακών Αρχών λαμβάνεται υπόψη ο μόνιμος πληθυσμός, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής.
G Τέλος και, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα
ισχύοντα, ο εκλεγμένος περιφερειάρχης,
κατά τη διάρκεια της θητείας του, τελεί σε
αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης
δήλωσε: «Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έρχεται να άρει και να διορθώσει τις στρεβλές συνθήκες που προκάλεσε ο νόμος της απλής αναλογικής του ΣΥΡΙΖΑ, που οδήγησε την πλειονότητα των δημοτικών Αρχών σε καθεστώς
ακυβερνησίας». Ο αναπληρωτής υπουργός
Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας δήλωσε με τη
σειρά του ότι «πρόκειται για μια θεσμική τομή
στην Αυτοδιοίκηση, ένα νομοσχέδιο καθαρά
αναπτυξιακής μορφής. Καταργούμε την α λα
καρτ απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ».

Κατατέθηκε στη Βουλή το
σχέδιο νόμου του υπουργείου
Εσωτερικώ,ν με τίτλο
«Εκλογή Δημοτικών και
Περιφερειακών Αρχών»

Βουλή: Ο Αλέξης Τσίπρας υπονόμευσε ήδη τη συναίνεση για τον κλιματικό νόμο
Έλαμψε διά της... απουσίας του ο Αλέξης Τσίπρας χθες
στη Βουλή, καθώς ουσιαστικά «σνόμπαρε» τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, υποβαθμίζοντας έτσι και τις
κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Η Φώφη Γεννηματά πριν
από λίγες μέρες είχε στείλει επιστολή προς τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, ζητώντας να ανοίξει -αρχικά σε επίπεδο Βουλής- η συζήτηση για τον νέο κλιματικό νόμο. Ο πρωθυπουργός δέχτηκε και, μάλιστα, αν και δεν συνηθίζεται, απηύθυνε
ομιλία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Ωστόσο, ο
Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να μην παραστεί, ενώ πηγές από
την Κουμουνδούρου τόνιζαν πως ό,τι είχε να πει το είπε
προχθές στην εκδήλωση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Με άλλα
λόγια, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήδη
είπε «όχι» στο ενδεχόμενο να υπάρξει συναίνεση στη δια-

μόρφωση του νέου κλιματικού νόμου. Να σημειωθεί ότι
απόντες ήταν, επίσης, ο Κυρ. Βελόπουλος και ο Γ. Βαρουφάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, ξεκαθάρισε ότι
«έχουμε την υποχρέωση παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα
περιβάλλον, το οποίο δεν θα είναι χειρότερο από αυτό που
παραλάβαμε εμείς από τους γονείς μας». Σύμφωνα με τον
πρωθυπουργό, «οφείλουμε να μηδενίσουμε τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, ενώ ταυτόχρονα έχει
τεθεί ήδη ένας ακόμη πιο τολμηρός μεταβατικός στόχος, η
μείωση κατά 55% των εκπομπών αερίων έως το έτος 2030».
Αναφερόμενος στο σχέδιο «Ελλάδα 2.0», τόνισε ότι σε αυτό
συμπεριλαμβάνονται σημαντικότατα κονδύλια για μια σειρά
από μεγάλες, μικρές και μεσαίες δράσεις, οι οποίες συμμετέχουν χρηματοδοτικά σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια, την

οποία πρέπει να κάνουμε για μια οικονομία χαμηλών και τελικά μηδενικών εκπομπών άνθρακα.
Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής
Φώφη Γεννηματά έκανε λόγο για δύο δρόμους: «Είτε θα
σφυρηλατήσουμε μαζί με τους πολίτες ένα νέο πράσινο,
κοινωνικό συμβόλαιο είτε το περίφημο “Green Deal” θα δώσει τη θέση του σε άλλο ένα απαρχαιωμένο οικονομικό deal
πελατειασμού και συντήρησης. Τέλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι «οι
όροι της πράσινης μετάβασης της Ε.Ε., δηλαδή η εμπορευματοποίηση της γης, του νερού, των δασών, της υγείας, της
ίδιας της εργατικής δύναμης, υπονομεύουν την ισόρροπη
σχέση ανθρώπινης παραγωγικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος».
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Μηνυτήρια αναφορά ΣΥΡΙΖΑ στον Άρειο Πάγο εναντίον της Σοφίας Νικολάου
Μηνυτήρια αναφορά κατά της γενικής γραμματέως
Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφίας Νικολάου κατέθεσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας ουσιαστικά από τον Άρειο
Πάγο να διερευνήσει τις απευθείας αναθέσεις της κυρίας Νικολάου. Οι τρεις τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος
Πολάκης, Χρήστος Σπίρτζης και Θεόφιλος Ξανθόπουλος, παρέδωσαν στον Άρειο Πάγο και τα στοιχεία που
κυρίως ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας έχει
συγκεντρώσει. «Το υπολογιζόμενο κόστος αυτής της

ζημίας για το ελληνικό Δημόσιο από τα 4 εκατ. των αναθέσεων είναι τα 2,2 εκατ. ευρώ», τόνισε χαρακτηριστικά
ο κ. Πολάκης, ο οποίος να σημειωθεί ότι πριν από λίγες
μέρες είχε αποκαλύψει στην «Political» ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα
ξεσκονίσει και στη Βουλή όλες τις «σκοτεινές» -κατά
τους ίδιους- απευθείας αναθέσεις.
«Η μηνυτήρια αναφορά λέει ότι την καταγγέλλουμε
για απιστία κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου», πρόσθεσε ο κ. Πολάκης.

Από την πλευρά του, ο κ. Ξανθόπουλος υπογράμμισε
ότι επειδή επί έναν χρόνο παρατηρείται μια διασπάθιση
δημόσιου χρήματος χωρίς να τηρούνται οι ελάχιστες
προϋποθέσεις, αποφασίστηκε η κατάθεση του σχετικού
φακέλου στη Δικαιοσύνη.
«Ο κάθε έντιμος πολίτης αντιλαμβάνεται ότι το προϊόν
του κόπου του δεν μπορεί να είναι εργαλείο για κάποιον
ώστε να κάνει προσωπικές πολιτικές», συμπλήρωσε ο
ίδιος.

Η κατάθεση-φωτιά
Καλογρίτσα είχε
SMS και «βόμβες»

Σ

ε νέες σοβαρές αποκαλύψεις, οι
οποίες καταδεικνύουν τον τρόπο
που λειτουργούσαν ο Νίκος Παππάς και η «ομάδα» του, προχώρησε ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας.
«Εκβιασμοί», SMS με τον πρώην
υπουργό για το περιβόητο deal με τους
Άραβες της CCC και κοινά γραφεία με
τους «απεσταλμένους» του Παππά περιείχε η χθεσινή κατάθεσή του, η οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνει ότι όντως λειτουργούσε υπό τις εντολές του νυν βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρουσίασε ενώπιον των μελών της Προανακριτικής τις γραπτές «συνομιλίες»
που είχε με τον κ. Παππά λίγο προτού συναντηθεί με τους Χούρι στο Πόρτο Χέλι:
- Χρ. Καλογρίτσας: Επειδή αναχωρώ
για το Πόρτο Χέλι, πρέπει να ξέρω κάποια
πράγματα. Οι μέρες πέρασαν και εγγυητική δεν έχει υπάρξει. Αν δεν τα πούμε, θα
είναι τζίφος το Πόρτο Χέλι.
- Ν. Παππάς: Οκ. Θα μιλήσουμε πριν.
Μάλιστα, ο κ. Καλογρίτσας επανέρχεται, παρά τη σχεδόν μονολεκτική απάντηση του κ. Παππά, τονίζοντας ότι θα πρέπει
να ενημερωθεί προτού φύγει για τη συνάντηση, επιμένοντας ότι δεν υπάρχει η
εγγυητική επιστολή και ως εκ τούτου δεν
θα προλάβουν τις σχετικές διορίες για τη
συμμετοχή στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Ο πρώην υπουργός, από
την πλευρά του, του ζητά να περιμένει λίγο, σύμφωνα με τα SMS που παρουσίασε
ο Χρ. Καλογρίτσας.

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

Ο ίδιος, όμως, δεν έμεινε εκεί, αλλά
κατήγγειλε και εκβιασμό για την έκδοση
της εφημερίδας «documentο». Αρχικά
υποστήριξε ότι η εν λόγω εφημερίδα δεν
ήταν η πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία κάποιου εντύπου φίλα προσκείμενου στον ΣΥΡΙΖΑ, για να συνεχίσει προσθέτοντας ότι υπέστη εκβιασμό «από πολύ πάνω» για την έκδοση της εφημερίδας. «Το “Documento” δεν ήταν η πρώτη
απόπειρα για εφημερίδα. Με δούλευαν
μαζί με τον δικηγόρο κ. Ματζουράνη και
στο τέλος με πήδηξ@ν κανονικά. Μετά με
εκβίασαν να δημιουργήσουμε το “Documento”». Όταν, μάλιστα, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης ρώτησε «ποιοι;», ο κ. Καλογρίτσας
απάντησε: «Ρώτα το κόμμα σου και μετά
ξανάκανε μου την ερώτηση»!
Νωρίτερα ο ίδιος επανέλαβε ότι εκείνος ήταν ο μπροστινός κατόπιν της σχετικής «εντολής» του Ν. Παππά, αποκαλύπτοντας ότι είχε ενισχύσει το επίσημο ραδιοφώνου του ΣΥΡΙΖΑ Στο Κόκκινο. Αποκάλυψε, επίσης, ότι ο πρώην υπουργός
Επικρατείας είχε στείλει άτομα να εργαστούν στα γραφεία του στη Νέα Σμύρνη:
«Ξεκινήσαμε αυτή την οργάνωση και εγώ
ήμουν δίπλα τους. Όλα πήγαιναν ρολόι.

Φτάσαμε να ξεκινήσουμε -με το κανάλι
που ετοιμαζόταν- να υπάρξει και μια
εφημερίδα. Είχα στηρίξει και το Κόκκινο
(σ.σ.: ραδιόφωνο ΣΥΡΙΖΑ). Δίπλα τους
ήμουν και οι ομάδες του Νίκου Παππά
δούλευαν στα δικά μου γραφεία. Στη Νέα
Σμύρνη. Μερικές δεκάδες άτομα. Ο Νίκος Παππάς τούς έστειλε».

«Καταγγελία»
Την ίδια ώρα, ο Νίκος Παππάς κατήγγειλε ότι υπήρξε απαλοιφή από τα πρακτικά επίμαχων διαλόγων και ζήτησε, μέσω του δικηγόρου του, να καταγραφούν
τα πάντα. Μάλιστα, ο ίδιος αναμένεται να
καταθέσει και μήνυση. Από την πλευρά
του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Σ. Κελέτσης ξεκαθάρισε έχει δικαίωμα από τον
κανονισμό συζητήσεις διαλογικής μορφής να αποφασίσει να μην καταγράφονται στα πρακτικά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με πληροφορίες
υποστηρίζει ότι ο κ. Καλογρίτσας προσήλθε σήμερα στην Προανακριτική για να
προσκομίσει κάποια μηνύματα που προκαλούν θυμηδία. Ο Νίκος Παππάς, όπως
και ο ίδιος είχε τονίσει στην ομιλία του
στην Ολομέλεια, είχε συναντήσεις και
επαφές με όλους τους υποψηφίους. Σε

ό,τι αφορά τα 8 εκατ. ευρώ, ο κ. Καλογρίτσας συνελήφθη για μια ακόμα φορά
ψευδόμενος, ισχυριζόμενος ότι τα δανείστηκε. Να του θυμίσουμε, όμως, ότι ο
γιος του, Βλαδίμηρος Καλογρίτσας, έχει
υπογράψει, στο πλαίσιο της συμμετοχής
του στον διαγωνισμό, υπεύθυνη δήλωση
ότι δεν έχει δανειστεί χρήματα. Προκύπτει, ως εκ τούτου, σωρεία αδικημάτων
που έχουν διαπραχθεί τόσο από τον Χρήστο όσο και από τον Βλαδίμηρο Καλογρίτσα. Σε ό,τι αφορά την πρωτοφανή αυθαιρεσία Κελέτση να παραποιήσει τα πρακτικά, ισχυριζόμενος ότι έχει το δικαίωμα,
αναρωτιόμαστε: Η κατάθεση του μάρτυρα
καθώς και οι διάλογοι αποτελούν αποδεικτικό υλικό; Αυτά που ισχυρίζεται ο κ.
Κελέτσης έχει το σθένος να τα επικαλεστεί ενώπιον ποινικού δικαστηρίου;

Από τον Νίκο Παππά
στη συνάντηση στο Πόρτο Χέλι
και τους φερόμενους
εκβιασμούς «από πολύ πάνω»
για «documentο»

P
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Η Έλενα Ράπτη
κοιτάει μπροστά…
Tον χωρισμό της Έλενας Ράπτη τον έμαθα
και στενοχωρήθηκα ειλικρινώς. Κατάφερα
να μάθω ότι είναι σε διάσταση εδώ και 10
μήνες, αλλά δεν έχει πάρει διαζύγιο ακόμα.
Κάποια στιγμή θα γίνει κι αυτό. Πάντως, τα
όσα γράφηκαν στον Τύπο δεν τα διακινεί η
ίδια. Δέκα μήνες δεν είχε πει τίποτα σε κανέναν - ούτε καν σε ανθρώπους του στενού
φιλικού της περιβάλλοντος. Το έζησε μόνη
της όλο αυτό και εν μέσω καραντίνας. Άλλωστε, όπως μου είπε η ίδια, το κουτσομπολιό και την κλειδαρότρυπα δεν τα γουστάρει
και δεν τα γούσταρε ποτέ. Συνεχίζει τον
αγώνα της κατά της παιδικής σεξουαλικής
βίας και της κακοποίησης και κοιτάει μόνο
μπροστά.

Κάποιοι νταλαβεριτζήδες-τραπεζίτες
εξαπάτησαν, μαθαίνω, δυο τρεις εφοπλιστές. Τους υποσχέθηκαν, λέει το
ρεπορτάζ, ότι θα τους «κουρέψουν»
διάφορα χρέη εκατομμυρίων με το «αζημίωτο» για να μη χάσουν τις περιουσίες τους. Τελικά, η δουλειά δεν έγινε και τα σπίτια των εφοπλιστών βγαίνουν κανονικά στους πλειστηριασμούς.
Μιλάμε για κλάμα με μαύρο δάκρυ… Ξέρει κανείς
λεπτομέρειες να μας πει;

Οι «θερινές» συμφωνίες
με τα Σκόπια
Μπορεί η κυβέρνηση να περάσει την εκκρεμότητα της κύρωσης των μνημονίων συνεργασίας Αθήνας - Σκοπίων στο πλαίσιο της
εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών μέσα στο καλοκαιράκι; Ερώτημα θέτω - δεν
γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο. Να τα περάσει,
για παράδειγμα, από τα θερινά τμήματα της
Βουλής, όταν ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής θα είναι σε διακοπές και
δεν θα μπορέσουν να παραβρίσκονται στο
Κοινοβούλιο; Μια υπόθεση εργασίας κάνω,
μην το δένετε κόμπο. Άλλωστε, δεν ξέρω τίποτα επί του συγκεκριμένου θέματος.

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Θέλει και κρατικό
όχημα ο Πάγκαλος
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Με άδεια ταμεία
δεν κάνεις εκλογές…

Ο

κύριος «μαζί τα φάγαμε» συνεχίζει να τα τρώει μόνος του… Ο Θεόδωρος Πάγκαλος ζήτησε από
την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
ένα «ασφαλές» αυτοκίνητο, διότι αυτά
που του χορηγούσαν ήταν -λέει- σαράβαλα. Θα μου πείτε, δικαιούται ο Πάγκαλος
κρατικό αυτοκίνητο; Κι όμως, κύριοι και
κυρίες, δικαιούται, ως πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Απίστευτα πράγματα, αλλά αληθινά! Έστειλε, μάλιστα, και
επιστολή στον αντιπρόεδρο της σημερινής κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένο,
με την οποία εξέφρασε τη δυσφορία του
ότι τα οχήματα που του παρέχει το ελληνικό κράτος είναι σαράβαλα. Πολύ φοβάμαι ότι θα του δώσουν τελικά… Κατά συνέπεια: Πλήρωνε, κυρίαρχε λαέ!

Είναι άλλο πράγμα το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχεται εισηγήσεις για προσφυγή στις κάλπες πριν από το τέλος της τετραετίας και άλλο το πότε θα τις κάνει… Πάντως, με άδεια ταμεία δεν στήνεις κάλπες.
Μια τέτοια κίνηση δεν δικαιολογείται πολιτικά όσο αναμένονται οι εκταμιεύσεις του
Ταμείου Ανάκαμψης εντός του 2021. Μην
ξεχνάτε ότι μιλάμε για προκαταβολές 7,9
δισ. ευρώ, έναντι 4 δισ. ευρώ, τα οποία αρχικά είχαν προϋπολογιστεί. Προσθέτω,
επίσης, ότι, αφού ψηφιστεί το εργασιακό,
έχουμε κι άλλα νομοσχέδια ανοικτά. Το
πρώτο αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και το δεύτερο στη μεταρρύθμιση
του ασφαλιστικού συστήματος και ειδικότερα της επικουρικής ασφάλισης. Λίγη
ψυχραιμία με τις πρόωρες…

Σενάρια επιστημονικής
φαντασίας

Είχαμε κι άλλους
Φουρθιώτηδες;
Μια υπόθεση-καρμπόν με αυτήν του Μένιου
εξιχνίασαν οι δικαστικές και οι αστυνομικές
Αρχές. Πρόκειται για ένα ζευγάρι το οποίο είχε
απασχολήσει πολλές φορές την Αστυνομία με
καταγγελίες περί απαγωγών και εξαφανίσεων,
οι οποίες, όπως αποδείχθηκε, ήταν ψευδείς.
Πρόκειται για μια γυναίκα που δηλώνει δημοσιογράφος και τον σύζυγό της, δικηγόρο στο
επάγγελμα. Η συγκεκριμένη κυρία έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έπεσε θύμα απαγωγής.
Άλλες φορές δήλωνε θύμα ξυλοδαρμού, με
αποτέλεσμα να της παραχωρηθούν αρκετοί
αστυνομικοί φρουροί και να αποκτήσει υψηλές
προσβάσεις στη λεωφόρο Κατεχάκη. Τελικά, οι
ισχυρισμοί του ζευγαριού αποδείχθηκαν ψευδέστατοι και μόλις άρπαξαν μια ποινή φυλάκισης 21 μηνών! Με τις υγείες τους!

Τελικά, την Άννα Διαμαντοπούλου δεν ξέρουν τι να την κάνουν και την πηγαινοφέρνουν από θέση σε θέση… Δήθεν ότι
θα αναλάβει κάποιο υπουργείο ή κάποιο
κρατικό αξίωμα, ότι θα τη χρησιμοποιήσει
ο Κυριάκος γιατί είναι μεγάλο asset και
διάφορα άλλα όμορφα, τα οποία δεν γνωρίζω από πού απορρέουν… Το τελευταίο
που γράφτηκε είναι ότι θα διεκδικήσει
την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής ή ότι
θα βρεθεί δίπλα στην υποψηφιότητα του
Ανδρέα Λοβέρδου. Σενάρια επιστημονικής φαντασίας! Τίποτα από όλα αυτά δεν
θα γίνει…
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Το... Πρόσωπο

Ο Αλέξης, η WWF και η… NASA
Ο Αλέξης θέλει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης να μην τα διαχειρίζεται η κυβέρνηση, αλλά η Βουλή. Ωραία ιδέα. Τότε για ποιον λόγο κάνουμε εκλογές; Να γίνει μια οικουμενική και να αναλάβει ο Αλέξης κυβερνήτης. Τα είπε ο πρόεδρος στην παρουσίαση του προγράμματός του, όπου εμφανίστηκε μαζί με μια κυρία ονόματι Θεοδότα Νάντσου της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF, μια κυρία Νατάσα Ρωμανού, ερευνήτρια
της NASA για την κλιματική αλλαγή, τον Ευκλείδη Τσακαλώτο (που δεν χρειάζεται συστάσεις) και τον Γιώργο Σταθάκη (τον εφοπλιστή και πρώην υπουργό Αναπτύξεως).
Ισχυρή ομάδα, λέμε… Αν είχε καλέσει και τον πρώην υπουργό Διαστήματος, τον Νίκο
τον Παππά, θα είχε απογειωθεί η dream team.

Γράφει η

Χάκαραν τη σελίδα του ΣΥΡΙΖΑ στο FB

Ψάχνουν 26 «Ράμπο»
για το Ταμείο
Ανάκαμψης

Μπήκε μέσα ένας Ινδονήσιος και άλλαξε το
όνομα του κόμματος από «ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία», σε «ΣΥ»! Τι είναι το «ΣΥ» δεν
ξέρουμε, αλλά σίγουρα είναι πιο εύκολο από
το «Προοδευτική Συμμαχία». Ο εκπρόσωπος
του κόμματος αντιμετώπισε το περιστατικό με
χιούμορ. «Παρακαλώ, λίγο την προσοχή σας...
Ο Ινδονήσιος φίλος μας Edo Raman αποφάσισε μόνος του ότι, αντί για ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική
Συμμαχία θα λεγόμαστε “ΣΥ”, και άλλαξε το όνομα στη σχετική σελίδα στο Facebook.
Φαίνεται ότι υπάρχει πλούσιο ενδιαφέρον από Ασιάτες χρήστες του Facebook για την
ελληνική πολιτική σκηνή», έγραψε ο Νάσος Ηλιόπουλος. Εντάξει, Νάσο, ψηφοφόρος
σας θα είναι - συγχώρεσέ τον!

Ντένη Καρέλη

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης ψάχνει
εναγωνίως 26 άτομα να στελεχώσουν
την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του
Ταμείου Ανάκαμψης. Υπέγραψε, μάλιστα, και σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση έως 26 υπαλλήλων, οι οποίοι
θα αξιολογηθούν από τον διοικητή
της Ειδικής Υπηρεσίας Νίκο Μαντζούφα. Όσοι, τελικά, λάβουν την
τριετή απόσπαση θα εμπλακούν στην
παρακολούθηση της υλοποίησης των
προγραμμάτων και των έργων, τα
οποία θα χρηματοδοτηθούν με τους
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.
Συγκεκριμένα, θα παρακολουθούν
και θα αξιολογούν τις διαδικασίες
υλοποίησης προγραμμάτων και έργων, θα παρέχουν κατευθύνσεις προς
τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή, την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών αυτών, θα
επεξεργάζονται και θα εισηγούνται
στον υπουργό Οικονομικών και στα
αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα τρόπους αντιμετώπισης των
προβλημάτων που ανακύπτουν, θα
συντάσσουν εκθέσεις υλοποίησης
των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, θα διευκολύνουν την επικοινωνία για θέματα του Ταμείου μεταξύ
όλων των εμπλεκομένων σε κάθε
πρόγραμμα και έργο φορέων και θα
εισηγούνται αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Όλα από τα χέρια τους θα
περνάνε, δηλαδή…

Δεν τον κάλυψε
κανείς…
Με την ιστορία που
αφορά στην πρώην
σύζυγό του, δεν τον
κάλυψε κανείς από την
κυβέρνηση τον Γιώργο
Κουμουτσάκο. Έκαναν ότι δεν άκουσαν τις
καταγγελίες πως διορίστηκε σε δημόσια θέση με καλό μισθό.
Αυτό έμαθα ότι τον πίκρανε. Ωστόσο, ο
Γιώργος Κουμουτσάκος δεν παρέλειψε με
μια αποστροφή του λόγου του να στείλει
μήνυμα και στο δικό του κόμμα, τη Ν.Δ.,
συνδέοντας τον τρόπο που την αντιμετωπίζουν τώρα οι πολιτικοί της αντίπαλοι με το
πώς πολιτεύθηκε η ίδια ως αντιπολίτευση.
«Όταν πολιτεύεσαι ως εισαγγελέας, κυβερνάς ως κατηγορούμενος και αυτό
ισχύει για όλα τα πολιτικά κόμματα», επισήμανε όλο νόημα, υπογραμμίζοντας με
έμφαση, μάλιστα, την ανάγκη να μη δηλητηριάζεται άλλο ο δημόσιος διάλογος.

LOCK

H

Ο Ανδρουλάκης «σκάβει»
στο παρασκήνιο

κόντρα της Φώφης Γεννηματά και του Ανδρέα Λοβέρδου έχει ανάψει για τα
καλά, όμως ο τρίτος υποψήφιος για την αρχηγία του Κινήματος Αλλαγής φαίνεται να έχει επιλέξει διαφορετική στρατηγική. Έχει αποφασίσει να μη συμμετάσχει σε δημόσιες αντιπαραθέσεις και κινείται σε επίπεδο μηχανισμών, τους
οποίους είναι αλήθεια ότι διαθέτει από την περίοδο που ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Έχει βάλει ανθρώπους και τρέχουν για πάρτη του στην επαρχία και στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες. Δίπλα του είναι ο Πάρις Κουκουλόπουλος, ο πρώην
πρόεδρος της ΚΕΔΕ και πολλά χρόνια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι δύο στενότεροι συνεργάτες του, Στέφανος Ξεκαλάκης και Ανδρέας Σπυρόπουλος. Μαζί του και
ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος έχει τις επαφές με τους βουλευτές και με
κορυφαία στελέχη του κόμματος.

Ψάχνουν όλοι να βρουν ποιος ή
ποια θα αντικαταστήσει την κυρία
Άννα Ζαΐρη στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Γράφονται και λέγονται διάφορα
ονόματα δεξιά κι αριστερά… Επικρατέστερος μαθαίνω πως είναι
εν ενεργεία αντεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου, ο οποίος το καλοκαίρι βγαίνει στη σύνταξη ο άνθρωπος και διαμένει στη συμπρωτεύουσα. Σαλονικιός είναι.
Πάντως, κάποιοι καίγονται ιδιαίτερα για το ποιος θα αναλάβει. Τέτοια λαχτάρα δεν έχω ματαδεί!
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Απεξάρτηση από την ανικανότητα
και αποτοξίνωση από την απροθυμία

«Α

του

Χρίστου
Χ. Λιάπη
Πρόεδρος Δ.Σ.
ΚΕΘΕΑ, MD,
MSc, PhD,
ψυχίατρος διδάκτωρ ΕΚΠΑ

νίκανοι να κυβερνήσουν και
απρόθυμοι να κυβερνηθούν». Το
συγκεκριμένο απόφθεγμα είναι
από τον Κοριολανό του Σαίξπηρ, αλλά νομίζω
πως ερμηνεύει με τον καλύτερο τρόπο τη σκόπιμη προσπάθεια συγκεκριμένων κύκλων να
αποδώσουν χαρακτήρες σχεδίου νόμου (και,
μάλιστα, αποσυρθέντος...) σε ένα εσωτερικό
κείμενο, που ως προσχέδιο Οργανογράμματος
και Κανονισμού Λειτουργίας εστάλη από την
ομάδα των στελεχών που επιφορτίστηκαν με τη
συγκρότησή του σε όλους τους εργαζομένους
του ΚΕΘΕΑ προς περαιτέρω επεξεργασία.
Ο άμεσος δίαυλος επικοινωνίας, που άνοιξε,
μάλιστα, παράλληλα, ανάμεσα στη φυσική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και στον Σύλλογο
Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ, στο πλαίσιο αυτό και
όχι από μηδενική βάση μόνο ως ένα ακόμη βήμα ενδυνάμωσης των δημοκρατικών διαδικασιών εντός του ΚΕΘΕΑ μπορεί να χαρακτηριστεί και όχι ως κυβερνητική νομοθετική αναδίπλωση. Στις δημοκρατικά οργανωμένες πολιτείες δεν νομοθετούν ούτε τα Διοικητικά Συμβούλια ούτε οι ομάδες εργασίας. Αν η διοίκηση
ενός οργανισμού αποφασίσει να ζητήσει τη
γνώμη των εργαζομένων πάνω στις εισηγούμενες οργανωτικές και εκσυγχρονιστικές τροποποιήσεις, προτού αυτές οδεύσουν προς νο-

μοθέτηση, αυτό είναι βήμα εκδημοκρατισμού
και δεν πρέπει να εκφυλίζεται σε πεδίο αντιπολιτευτικής σύγκρουσης, σκιώδους αντικυβερνητικής μάχης και ακόμη πιο εικονικής και
φανταστικής «νίκης».
Η διεύρυνση του χρονικού ορίζοντα αυτής
της συζήτησης το λογικό θα ήταν να δώσει συναινετικό χώρο και θεσμικό οξυγόνο στη γόνιμη συνδιαμόρφωση των τελικών σχεδίων του
οργανογράμματος και του κανονισμού λειτουργίας προτού αυτά οδεύσουν προς νομοθέτηση, αντί να αντιμετωπίζεται ως θρυαλλίδα
επαναστατικής φαντασιοπληξίας. Γιατί μπορεί
η πατρότητα της έκφρασης «να δώσουμε χρόνο
στον χρόνο» να ανήκει στον Φρανσουά Μιτεράν, στον ίδιο, όμως, εκλιπόντα Γάλλο Σοσιαλιστή ηγέτη ανήκει και η προτροπή «στην πολιτική οι κουβέντες που θα λες πρέπει να είναι
γλυκιές, γιατί μπορεί να χρειαστεί να τις καταπιείς».
Αν μερίδα εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ βιάζεται
να αποδώσει νομοπαρασκευαστικές, νομοθετικές ή εκτελεστικές ιδιότητες στην ομάδα εργασίας που συνέταξε το οργανογραμματικό
προσχέδιο ή στο παρόν Δ.Σ., το οποίο δεν έχει
ακόμη τοποθετηθεί επί του προσχεδίου αυτού,
αυτό θα μπορούσε ίσως να ερμηνευτεί ως κεκτημένη ταχύτητα, καθώς πολλοί εκλεγμένοι

προκάτοχοι του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ ήταν συνηθισμένο να οδεύουν προς θέσεις της νομοθετικής ή της εκτελεστικής εξουσίας μετά την ολοκλήρωση της θητείας τους.
Τώρα, όμως, είναι η ευκαιρία, καθώς πλαταίνει ο διάλογος για τις διαρθρωτικές αλλαγές
που χρειάζεται το ΚΕΘΕΑ χωρίς να επηρεάζεται το στεγνό θεραπευτικό του μοντέλο, να αναδειχτεί η Γενική Συνέλευση σε ουσιαστικό δημοκρατικό όργανο και όχι σε απλό εκλογικό
σώμα που στο όνομα ενός κατ’ επίφαση «αυτοδιοίκητου» απλώς εξέλεγε τα Διοικητικά Συμβούλια, συχνά, μάλιστα, υπό συνθήκες μονήρων υποψηφιοτήτων. Τώρα είναι η ευκαιρία να
αποκτήσουν και οι γονείς και οι συγγενείς των
μελών του ΚΕΘΕΑ ουσιαστικό λόγο για τη διάρθρωση και τη λειτουργία του ως ουσιαστικοί
συμμέτοχοι στη θεραπευτική προσπάθεια και
όχι ως απλοί επικυρωτές εκλογικών υποψηφιοτήτων. Για να μπορέσει, όμως, να γίνει αυτό
πρέπει η απεξάρτηση να κρατηθεί μακριά από
πολιτικά παιχνίδια. Γιατί η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται για μικροκομματικές σκιαμαχίες, που
επί χρόνια βαπτίζονταν ως δημοκρατικές συλλογικότητες. Η κοινωνία ενδιαφέρεται για την
καλύτερη δυνατή μέριμνα προς τους ευάλωτους συμπολίτες μας και από αυτό το έργο θα
κριθούμε όλοι μας.

Τα νέα πεδία στην πολιτική αντιπαράθεση

Ε

χει δίκιο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης
Τσίπρας, όταν λέει ότι «η πανδημία δημιούργησε μια νέα κατάσταση που απαιτεί
νέες προτεραιότητες και νέες ιδέες». Το αμφίβολο είναι αν έχουμε ακούσει κάποιες από τις
νέες ιδέες στην πολιτική αντιπαράθεση από την
αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και τα μικρότερα κόμματα. Δεξιά - Αριστερά, κράτος - ιδιώτες
και άλλοι τέτοιοι διαχωρισμοί ανήκουν πραγματικά στο παρελθόν και όσοι τις επικαλούνται
ομολογούν άθελά τους ότι δεν μπορούν να συνεισφέρουν με τη δική τους προστιθέμενη αξία
στην πραγματική, σύγχρονη πολιτική αντιπαράθεση.
Η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή -δηλαδή στην
κοινή συνεδρίαση τεσσάρων επιτροπών της- με
τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, της προέδρου του ΚΙΝ.ΑΛ. Φώφης
Γεννηματά και του γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη
Κουτσούμπα έθεσε τα νέα πολιτικά ζητήματα
στον χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος.
Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει
θέσει την Πράσινη Μετάβαση ως έναν από τους
δύο κύριους πυλώνες αναδιοργάνωσης της ελ-

ληνικής οικονομίας. Η κυρία Γεννηματά, επίσης,
συνεισέφερε με κάποιες θέσεις της στον σχετικό διάλογο. Ωστόσο, οι πολιτικές δυνάμεις
εξαντλούνται σε παράλληλους μονολόγους και
δεν κάνουν πραγματικό διάλογο επί της ουσίας:
Ποιες είναι υπέρ της απολιγνιτοποίησης και ποιες εναντίον και με ποια επιχειρήματα απαντούν
οι μεν στους δε;
Ποιοι συντάσσονται με την ευρωπαϊκή πολιτική μηδενισμού των εκπομπών αερίου στα επόμενα 30 χρόνια και πώς αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, π.χ. στην πρωτογενή παραγωγή; Μπορεί
να υπάρξει πραγματική πολιτική διαβούλευση
μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων για τον επικείμενο κλιματικό νόμο που προανήγγειλε η κυβέρνηση; Πώς η Πράσινη Μετάβαση θα δημιουργήσει όσο το δυνατόν περισσότερες βιώσιμες θέσεις εργασίας και πώς θα προστατευτούν
εργασιακά όσοι χάσουν τις τωρινές; Αντίστοιχα
ερωτήματα υπάρχουν για την Ψηφιακή Μετάβαση, για τις διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και τις επαναστατικές μεταβολές στη ζωή
των ανθρώπων, για την προστασία της ιδιωτικό-

τητας και των προσωπικών δεδομένων, για την
αποφυγή μονοπωλιακών καταστάσεων και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από τα μεγαθήρια της ψηφιακής πρωτοπορίας και των social
media κ.λπ. κ.λπ.
Αν γίνει εφικτή μια πραγματική πολιτική συζήτηση, χωρίς ανάγκη διαφοροποίησης από τα
κόμματα της αντιπολίτευσης και χωρίς αμετακίνητες εμμονές από την κυβέρνηση, τότε θα διαπιστώσουμε όλοι ότι οι διαφορές είναι πολύ λιγότερες και πολύ μικρότερες από αυτές που
προβάλλονται τώρα. Αυτό με τη σειρά του θα
«γεννήσει» νέες αντιθέσεις, εντελώς διαφορετικές από τις απολιθωμένες διαφορές του παρελθόντος, που ακόμα παραμένουν εμμονικά κυρίαρχες.
Η νέα εποχή και οι νέες ιδέες πρέπει να συνοδεύονται από θαρραλέες προσαρμογές, για να
μη μένουν κενό γράμμα και ανεδαφικός βερμπαλισμός. Η κοινωνία τρέχει, η νέα γενιά καλπάζει προς το μέλλον και όσοι κρατούν σαν τον «ελ
Σιντ» ζωντανά τα παρελθοντικά απολιθώματα
ζουν μέσα στην ψευδαίσθηση… Έως το βράδυ
των εκλογών…

του
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Σεϊτανίδη
Δημοσιογράφος
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ΘΕΣΕΙΣ

Η επανεκκίνηση της οικονομίας και η ανάδειξη
ηγετών στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων
του

Σωτήρη
Γ. Σκαπέρδα

CPA, CREs,
LPP/Chief
Executive Partner
της Business
Partner Network
- Financial
& Business
Advisors

H

υγειονομική κρίση που ζούμε από τα τέλη του
2019 άλλαξε ριζικά την οπτική και τη στάση
μας για τη ζωή, την κοινωνία, την πολιτική, την
επιχειρηματικότητα, το μέλλον μας, την εργασία και τις
ανθρώπινες σχέσεις, ενώ επιτάχυνε μοιραία αλλαγές
και εξελίξεις στην τεχνολογία (τεχνητή νοημοσύνη,
Blockchain, ψηφιακός μετασχηματισμός, mega dadabase κ.ά.) και στην επιστήμη (βιοτεχνολογία κ.ά.).
Αυτές οι πολυεπίπεδες αλλαγές επηρέασαν και
επηρεάζουν και τις επιχειρήσεις -ανεξάρτητα οικονομικού μεγέθους τους- σε επιχειρησιακό, λειτουργικό, δομικό και οργανωτικό επίπεδο/πεδίο.
Οι σημερινές επιχειρήσεις έχουν -στη μετα-Covid
εποχή- να διαχειριστούν μια πρωτοφανή έκρηξη τεχνολογικής εξέλιξης (σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι τεχνολογίες Blockchain, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η διαχείριση μεγάλων δεδομένων), μια κατάρρευση των έως σήμερα εργασιακών
σχέσεων (διάρρηξη των παλαιού τύπου εργασιακών
σχέσεων με εμφάνιση και εφαρμογή νέων και ευέλικτων μορφών εργασίας (τηλεργασία, ευέλικτο
ωράριο, προσωρινή απασχόληση, ημιαπασχόληση),
την αλλαγή των αντιλήψεων, των προτεραιοτήτων
και των αναγκών των ανθρώπων, μια διαφοροποίηση της προσέγγισης του ανθρώπου προς τον θεσμό
και τον ρόλο της εργασίας, την όλο και πιο αυξανόμενη τάση για περισσότερο χρόνο και πιο ποιοτική
ζωή, την έντονη οικονομική και χρηματοοικονομική
αστάθεια του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποι-

ούνται και την ανάγκη ανασχεδιασμού του κοινωνικού, πολιτικού, επιχειρηματικού και πολιτικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσονται ο άνθρωπος και ο οργανισμός.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες, θα πρέπει να επανεξετάσουν τις
προτεραιότητές τους, να επαναπροσδιορίσουν τα
δυνατά και αδύναμα σημεία τους, να επαναξιολογήσουν τους πόρους τους, να εξετάσουν τις εναλλακτικές δυνατότητες ανάπτυξης, να αναζητήσουν νέα
κανάλια διανομής και αποθήκευσης, να σχεδιάσουν
το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις χωρίς φυσικό σημείο, να επικεντρωθούν στον τρόπο εφαρμογής τεχνολογιών αιχμής, να επισκοπήσουν εκ νέου
το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον τους και να
καταγράψουν τους νέους στόχους τους, που θα τους
οδηγήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξή τους.
Η επίλυση του γρίφου αυτού, της επιβίωσης, δεν
είναι ούτε εύκολη ούτε προφανής ούτε εύκολα διαχειρίσιμη υπόθεση για τις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς. Η επίλυση τέτοιων σύνθετων προβλημάτων απαιτεί την ανάδειξη επιχειρηματικών ηγετών
που θα οραματιστούν, θα θέσουν στόχους, θα σχεδιάσουν στρατηγικές και πολιτικές, θα εμψυχώσουν
και θα παροτρύνουν το ανθρώπινο δυναμικό τους,
θα αναζητήσουν νέα χρηματοοικονομικά/χρηματοδοτικά εργαλεία, θα εφαρμόσουν νέες/καινοτόμες
τεχνολογικές εφαρμογές/λύσεις και θα υλοποιήσουν τις αναγκαίες επιχειρησιακές, λειτουργικές,

δομικές και οργανωτικές αλλαγές ή παρεμβάσεις
που θα οδηγήσουν με επιτυχία την επιχείρηση σε
μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη.
Η ανάδειξη αυτή, δηλαδή ενός μετόχου, ενός
εταίρου ή ενός στελέχους από διαχειριστή/χειριστή
καταστάσεων-συμφερόντων σε επιχειρησιακό ηγέτη δεν είναι εύκολη υπόθεση αλλά ούτε και δεδομένη ότι θα γίνει. Απαιτεί από την επιχείρηση ή τον οργανισμό να παραμείνει ανοιχτός σε νέες σκέψεις,
σε νέες ιδέες, σε νέες τεχνολογίες, σε νέες μεθοδολογίες, σε νέους ανθρώπους, στην ίδια την αλλαγή
και να ενθαρρύνει και επιδιώκει τις συνέργειες-συνεργασίες με εξειδικευμένους ανθρώπους ή εταιρείες.
Το μεγάλο στοίχημα για την επιχείρηση, τη διοίκηση, τον μέτοχο, τον εργαζόμενο δεν είναι η διαχείριση της κατάστασης του σήμερα, αλλά η ασφαλής μετάβαση από το σήμερα σε ένα καλύτερο αύριο, ένα αύριο που θα έχει εξασφαλίσει τη μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη και θα ικανοποιεί τις
προσδοκίες όλων για ένα καλύτερο αύριο.
Για να κερδηθεί το στοίχημα της επανεκκίνησης
της ελληνικής οικονομίας είναι προαπαιτούμενη η
ανάδειξη ή η δραστηριοποίηση εμπνευσμένων επιχειρησιακών ηγετών που θα λειτουργήσουν ως καθοριστικός/καταλυτικός παράγων για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μέσω του επιτυχούς
επιχειρησιακού μετασχηματισμού των ελληνικών
επιχειρήσεων.

Η ψηφιακή διακυβέρνηση στην υπηρεσία της δημοκρατίας

Ο

ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί
μόνο παράθυρο στο μέλλον, αλλά ταυτόχρονα εργαλείο υποστήριξης και προφύλαξης
της δημοκρατίας. Ιδιαίτερα στον χώρο της επιχειρηματικότητας ο ρόλος της Πολιτείας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη λειτουργία ενός κράτους δικαίου, ενός κράτους-εγγυητή και ρυθμιστή των δικαιωμάτων κάθε πολίτη. Ο πολίτης-επιχειρηματίας
όλα τα χρόνια, από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (τουλάχιστον) μέχρι και σήμερα, βρισκόταν μεταξύ σφύρας και άκμονος, πιεζόμενος όχι μόνο από τη συστημική διαφθορά, αλλά και από τον πολιτικαντισμό
που εξυπηρετούσε τους «δικούς» του ανθρώπους,
έχοντας ως συντελεστή βαρύτητας τον αριθμό των
ψήφων που ο καθείς κατέθετε στην τράπεζα επανεκλογής.
Σήμερα τα πράγματα άλλαξαν, αλλάζουν και θα
αλλάζουν. Η τεχνολογική επανάσταση, η ψηφιακή
καθημερινότητα που ξεκινά από τα κοινωνικά δίκτυα, επεκτείνεται στη λιανική και καταλήγει στη
λειτουργία του δημόσιου τομέα, αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Η νέα αυτή πραγματικότητα διαμορφώνεται από τις επερχόμενες γενιές,

απευθύνεται σε αυτές και μετασχηματίζει την Πολιτεία σε κράτος δικαίου, σε αδιάβλητη, ουσιαστική
και άμεση δημοκρατία. Η προσοχή τώρα πρέπει να
δοθεί στα νομοθετικά θεσμικά όργανα με πρώτο και
κύριο το Κοινοβούλιο. Η σημαντικότητα στη συγγραφή των νόμων, η σαφήνεια και η λεπτομέρεια θα
είναι τα κεντρικά στοιχεία για να μην υπάρχουν κερκόπορτες, παράθυρα και φωτογραφικές διατάξεις.
Εδώ βρίσκεται το ευαίσθητο σημείο. Όποιο, όμως,
και να είναι το νομοθέτημα, η ψηφιακή διακυβέρνηση των διαδικασιών θα αποτελεί τη διαφάνεια, την
υποχρεωτική τήρηση των νόμων ένθεν κακείθεν.
Δεν θα υπάρχουν περιθώρια ερμηνειών (και παρερμηνειών) από οποιουσδήποτε ανευθυνο-υπεύθυνους που είχαν το «δικαίωμα» της προφύλαξης και
ευθυγράμμισης των καταστάσεων με γνώμονα τη
δική τους εκδοχή για κράτος δικαίου.
Η επανάσταση της κοινής λογικής (ελέω Κυριάκου Πιερρακάκη) οδήγησε τη χώρα σε μια σειρά
δράσεων εξορθολογισμού του δημόσιου γραφειοκρατικού τέρατος. Μειώνοντας έτσι την επισκεψιμότητα και επαφή του απλού πολίτη με το βαθύ κράτος. Απελευθέρωσε τη δυναμική στη μείωση (και

ελπίζω στον εκμηδενισμό) της όποιας διαφθοράς,
τελειώνοντας το «πάρε - δώσε». Βέβαια, πάντα θα
υπάρχει η «γκρίνια» για τα μεγάλα έργα, που και αυτά θα έρθουν. Τα μικρά, όμως, αποτελούν γρήγορες
νίκες (quick wins), υποβοηθούν και δίνουν ευκαιρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα έχουν απτά και άμεσα αποτελέσματα.
Για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι, το ίδιο συνέβη και
με τα χρηματοδοτικά εργαλεία βιωσιμότητας των επιχειρήσεων στην εποχή του Covid. Ενισχύθηκε με δίκαιο τρόπο η νόμιμη επιχειρηματικότητα, αυτή που είχε την πραγματική ανάγκη. Ενώ αποκλείστηκε η γκρι
και μαύρη, που τόσα χρόνια εμφάνιζε ζημίες, μειωμένους τζίρους και άλλα τραγελαφικά. Για πρώτη φορά
χρησιμοποιήθηκαν οι αδιάβλητες διαδικασίες της νέας ψηφιακής πραγματικότητας και το αποτέλεσμα
δείχνει ότι η χώρα μας μπορεί να αλλάξει το τοπίο και
να μπει στη νέα εποχή νόμιμης, υγειούς και δίκαιης
ανάπτυξης. Σε αυτήν τη νέα εποχή σημαντικό ρόλο
δείχνει να έχει η ΜμΕ. Η ΜμΕ είναι ο επιχειρηματίαςάνθρωπος της διπλανής πόρτας, αυτός που μοιράζεται την ίδια παιδεία, την ίδια υγεία και την ίδια αγάπη
για την πατρίδα του.

του
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Πρόεδρος
και διευθύνων
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Υπονοούμενο από τον Βερβεσό

Εγνατία

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας Δημήτρης Βερβεσός
είπε πρόσφατα ότι το κλείσιμο των δικαστηρίων ήταν αμιγώς κυβερνητική απόφαση. Από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους θα ακουστούν πολλά τώρα πια για το πολύμηνο lockdown.

Δεν χωρεί αμφιβολία ότι ο διαγωνισμός για την παραχώρηση
επί μία 35ετία της Εγνατίας
οδού συνιστά μια εμβληματική
αποκρατικοποίηση, από την
οποία το κράτος θα βάλει στα ταμεία του ένα ποσό που θα αγγίζει ή και θα ξεπερνά το 1,5 δισ.
ευρώ. Την ώρα τούτη ο διαγωνισμός είναι ακόμη εγκλωβισμένος, καθώς η κοινοπραξία της
Ελλάκτωρ προσέφυγε στο ΣτΕ.
Η απόφαση, πάντως, δεν θα αργήσει.

Οι δείκτες της εγκληματικότητας

T

ο πρόσφατο στυγερό έγκλημα στα Γλυκά
Νερά έφερε στην επιφάνεια τα νούμερα
της εγκληματικότητας. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Αστυνομίας, μειώθηκαν οι βασικοί
δείκτες εγκληματικότητας που επηρεάζουν το
περιβάλλον ασφάλειας στη χώρα (ληστείες, κλοπές - διαρρήξεις, κλοπές τροχοφόρων) το εννεάμηνο από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο του 2020 σε
σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019.
Όπως επισημαίνεται, στην ερμηνεία - αξιολόγηση

N
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των στοιχείων ενδείκνυται να ληφθούν υπόψη η
περίοδος του lockdown (Μάρτιος, Απρίλιος και
αρχές Μαΐου) καθώς και τα έκτοτε περιοριστικά
μέτρα. Ειδικότερα, μειώθηκαν σε όλη την επικράτεια οι ανθρωποκτονίες σε ποσοστό 16,6%, οι ληστείες σε ποσοστό 40,9%, οι κλοπές τροχοφόρων
σε ποσοστό 26,4% και οι κλοπές - διαρρήξεις σε
ποσοστό 25,7%. Η διαλεύκανση του τελευταίου
εγκλήματος θα ικανοποιήσει το σύνολο της κοινωνίας.

Σημαντική κίνηση

Τα λάπτοπ

Κοντά στην ολοκλήρωση μιας ευρύτερης συμφωνίας για δάνεια
(40%) της Χαλυβουργίας Ελλάδος
βρίσκεται ένας εκ των πιστωτών
της, το private equity fund HIG
Capital, ύστερα από προσπάθειες
τριών χρόνων. Το αμερικανικό fund πρόκειται να ολοκληρώσει το επόμενο διάστημα και την εξαγορά δανείων της
Εθνικής Τράπεζας ύψους 33 εκατ. ευρώ.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής είπε ότι προγραμματίζονται σαρωτικοί επιτόπιοι
έλεγχοι από στελέχη της Αρχής, τα οποία θα
είναι εφοδιασμένα με 5.000 λάπτοπ, μέσω των
οποίων οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την ίδια στιγμή τις αποδείξεις που εκδίδουν οι επιχειρήσεις μέσω
του QR Code. Καλή κίνηση σε μια αγορά,
όμως, που στενάζει.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Ξεκάθαρη
η Frontex
ο φως της δημοσιότητας είδε επιστολή με
την οποία ο επικεφαλής της Frontex Φαμπρίς Λεζερί ενημέρωσε τις ευρωπαϊκές
Αρχές για τα επικίνδυνα επεισόδια που προκάλεσαν πρόσφατα τουρκικές ακταιωροί σε βάρος των
σκαφών του ευρωπαϊκού οργανισμού.
Πρόκειται για τα περιστατικά που συνέβησαν στις
26 και 27 Απριλίου, όταν τουρκικές ακταιωροί παραβίασαν τα ελληνικά χωρικά ύδατα και πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς σε απόσταση
αναπνοής από ένα φινλανδικό και ένα σουηδικό
σκάφος που περιπολούν στο Ανατολικό Αιγαίο υπό
την ομπρέλα της επιχείρησης «Ποσειδώνας» της
Frontex.
Στην επιστολή του ο επικεφαλής της Frontex είναι
απολύτως ξεκάθαρος:
G Επιβεβαιώνει αυτό που επί χρόνια καταγγέλλουν
οι άνδρες και τα στελέχη του Ελληνικού Λιμενικού
για επικίνδυνες και εκτός πρωτοκόλλου τουρκικές πρακτικές στο Αιγαίο.
G Χαρακτηρίζει εχθρικές τις συμπεριφορές της
τουρκικής ακτοφυλακής και της καταλογίζει προσπάθεια να ελέγξει τους μετανάστες και να τους
ωθήσει στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
G Περιγράφει ως θολά τα κίνητρα των τουρκικών
Αρχών που θέτουν επιχειρησιακούς κινδύνους για
τα σκάφη της Frontex, αλλά απειλούν και τη φήμη
της.
G Οι δράσεις της τουρκικής ακτοφυλακής δεν σέβονται κανένα πρωτόκολλο φύλαξης των ακτών
και κανένα κριτήριο ναυτικής συμπεριφοράς.
Για την εικόνα των αφίξεων, πάντως, τα στοιχεία
είναι θετικά. Διατηρήθηκε το θετικό ισοζύγιο αποχωρήσεων - αφίξεων μεταναστών και προσφύγων
το α’ τρίμηνο του 2021. Το συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα αποχώρησαν από την Ελλάδα 3.072 άτομα, ενώ την ίδια στιγμή έφτασαν στα νησιά του Αιγαίου και στον Έβρο 1.597.
Πλέον στις δομές φιλοξενίας όλης της χώρας ζουν
λιγότεροι από 60.000 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, ενώ στα νησιά η εικόνα έχει αλλάξει ριζικά: στη Λέσβο διαμένουν προσωρινά περίπου
8.000 αιτούντες (από 21.000 τον Μάρτιο του 2020),
στην Κω 360 (από 3.500), στη Σάμο 3.150 (από 7.500
πριν από έναν χρόνο), στη Χίο 1.600 (από 6.000,
μείωση που ξεπερνά το 70%) και στη Λέρο αυτήν τη
στιγμή ζουν 385, όταν τον Μάρτιο του 2020 ήταν
2.300 (μείωση 80%). Όλα αυτά μέχρι τώρα. Το καλοκαίρι θα δούμε.

Τ
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Ο Λοβέρδος και οι... μουσίτσες

Ν

έες φωτιές άναψε στο
ΚΙΝ.ΑΛ. ο Ανδρέας Λοβέρδος, αυτήν τη φορά όταν
κλήθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό Θέμα 104,6 να σχολιάσει
όσους λένε ότι αν εκλεγεί αρχηγός θα πάει το ΚΙΝ.ΑΛ. προς τα δεξιά. Απάντησε,
λοιπόν, σε υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τους διακινητές τέτοιων θεωριών
«μουσίτσες»! Μάλιστα, φρόντισε να στείλει και ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι «μόνο οριζοντίως θα φύγω από την Κεντροαριστερά… Όποια μουσίτσα το λέει αυτό σημαίνει ότι δεν εκτιμά τον εαυτό του, δεν πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει δεύτερος πόλος εξουσίας».
Την ίδια ώρα, εντείνεται καθημερινά το
πολιτικό πρεσάρισμα του Κινήματος Αλλαγής προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την ανακοίνωση του Προγράμματος «Ελλάδα+» από
τον Αλέξη Τσίπρα για την ανάκαμψη της
χώρας, η Χαριλάου Τρικούπη κατήγγειλε
τον ΣΥΡΙΖΑ για αντιγραφή. Με ειρωνικό
ύφος ο γραμματέας Επικοινωνίας του
ΚΙΝ.ΑΛ. Παναγιώτης Βλάχος, χρησιμοποιώντας μια έκφραση του Παύλου Πολάκη, υποστήριξε: «Το “κόπι-πάστε” του
κ. Τσίπρα καλά κρατεί, πρόκειται για αντιγραφή. Εμείς από τις αρχές Απριλίου καταθέσαμε ένα πρόγραμμα, το οποίο επι-

του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

καιροποιήσαμε και παρουσιάσαμε την
προηγουμένη εβδομάδα με τίτλο “ Όρθια
Κοινωνία - Ζωντανή Οικονομία”. Είναι η
απάντηση του Κινήματος Αλλαγής στην
πανδημική κρίση. Επειδή η προηγούμενη
πρόταση του κ. Τσίπρα πήγε άπατη, καθώς στηριζόταν σε ένα λεφτόδεντρο και
οι πολίτες δεν τον πίστεψαν, επανέρχεται
αντιγράφοντας τα συνθήματα και το
πνεύμα του δικού μας προγράμματος».
Επιχειρώντας, δε, να προλάβει αντιδράσεις, πρόσθεσε στο ίδιο ύφος ότι «δεν
μετράμε τις αποστάσεις από ΣΥΡΙΖΑ και
Ν.Δ. με το υποδεκάμετρο… Η μεγάλη μας
διαφορά είναι ότι εμείς καταθέσαμε ένα
πρόγραμμα κοστολογημένο, βασίζεται
στην πικρή εμπειρία που έζησε ο χώρος
μας, όταν όλοι ήταν απέναντί μας, αλλά
κυρίως σε ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι
στην κοινωνία και τους εργαζομένους».
Από κοντά με οξεία κριτική για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25, το
οποίο με ανακοίνωσή του επισημαίνει,
μεταξύ άλλων, ότι «τα αποσπασματικά μέ-

τρα που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία απλώς επιβεβαιώνουν για
άλλη μια φορά δυστυχώς την πλήρη ένταξή του και την ανίερη συμμαχία του με το
μνημονιακό κατεστημένο μετά τη συνθηκολόγηση με “αριστερό” φερετζέ».
Την ίδια στιγμή, η Φώφη Γεννηματά
επιδιώκει με κάθε τρόπο να εμφανίζει το
κόμμα της ως τον εκπρόσωπο μιας αξιόπιστης και υπεύθυνης αντιπολιτευτικής
δύναμης. Χθες η συζήτηση στη Βουλή για
τη «Στρατηγική μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία» έγινε σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών μετά την αποδοχή
της πρότασής της από τον πρωθυπουργό.
Το πεδίο στο οποίο, όπως είναι φυσικό,
δίνεται μεγάλη έμφαση είναι ο τουρισμός
και η κυβερνητική πολιτική επ’ αυτού. Με
επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στη
Βουλή προς τον πρωθυπουργό, η κυρία
Γεννηματά ζητά τη λήψη πρόσθετων μέτρων ώστε, όπως αναφέρει, «το 2021 να
είναι για τον ελληνικό τουρισμό μια κερδισμένη χρονιά». Αμφισβητεί το κλίμα αισιοδοξίας που επιχειρεί να καλλιεργήσει
η κυβέρνηση, θεωρώντας ότι «και φέτος
το “άνοιγμα” της τουριστικής περιόδου γίνεται με μεγάλες δυσκολίες και πολλά
κενά. Η δήθεν ειδυλλιακή εικόνα, που
προσπαθεί επικοινωνιακά να δημιουργήσει η κυβέρνηση, δεν έχει σχέση με την

πραγματικότητα. Όπως δεν είχε και την
περασμένη χρονιά. Τα μεγάλα προβλήματα από την πανδημία εντείνονται με τις
ανεπάρκειες και τις καθυστερήσεις της
κυβέρνησης».
Ωστόσο, στο πλαίσιο της «ψηφιακής
περιοδείας» που πραγματοποίησε χθες
στο Βόρειο Αιγαίο, η πρόεδρος του
ΚΙΝ.ΑΛ. επισήμανε ότι «ελευθερία δεν
σημαίνει ανευθυνότητα, αλλά αυτό πρέπει να ισχύει πρώτα για την κυβέρνησή
σας και όχι μόνο για τους άλλους. Για να
φτάσουμε στην “ελευθερία” χρειάζονται
προσοχή, συστηματική επιτήρηση και
έλεγχοι παντού με ευθύνη του κράτους
για την εφαρμογή των μέτρων», για να
υπογραμμίσει ότι το βάρος θα πρέπει να
δοθεί «στον εμβολιασμό του πληθυσμού,
στους ηλικιωμένους, στους υγειονομικούς και ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές».

Νέες φωτιές άναψε στο
ΚΙΝ.ΑΛ. ο δελφίνος,
την ώρα που το κόμμα του
κάνει επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ
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Βγάζουν τον στόλο τους στο Αιγαίο!
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Δ

εν έχει τέλος η τουρκική υποκρισία, με την Άγκυρα από τη
μία να «φωνάζει» για την
αποστρατιωτικοποίηση των
ελληνικών νησιών και από την άλλη να
βγάζει ολόκληρο τον στόλο της στο Αιγαίο
για αεροναυτικές ασκήσεις από τα τέλη
Μαΐου μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του
Ιουνίου.
Οι υδρογραφικές υπηρεσίες του τουρκικού υπουργείου Άμυνας έχουν ήδη
προχωρήσει στη δέσμευση περιοχών για
την άσκηση «Θαλασσόλυκος 21» και η
Άγκυρα ετοιμάζεται να στήσει ένα ακόμη
επικοινωνιακό σόου, επιχειρώντας να
κάνει επίδειξη δύναμης στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο. Με τις Navtex
που εξέδωσε το τουρκικό Επιτελείο
«κλειδώνει» περιοχές που βρίσκονται
ακόμη και σε απόσταση λίγων ναυτικών
μιλίων από τα ελληνικά νησιά, τα οποία
επιδιώκει να «γκριζάρει» η Άγκυρα. Οι
δεσμευμένες περιοχές ξεκινούν από τη
Μαύρη Θάλασσα και φτάνουν μέχρι τα
ανατολικά της Κύπρου, ενώ περιλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρο το Ανατολικό Αιγαίο. Βάζοντας τα πλοία της να εκτελούν
βολές με πραγματικά πυρά και σενάρια
πολέμου ανάμεσα σε ελληνικά νησιά, η
Άγκυρα επιχειρεί να κάνει προβολή σημαίας σε μια κρίσιμη για το μέλλον των
ελληνοτουρκικών σχέσεων στιγμή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Τούρκοι
θα επιχειρήσουν να δοκιμάσουν όλα τα
όπλα εγχώριας παραγωγής που διαθέτουν, ενώ εκτός από μαχητικά αεροσκάφη στον «Θαλασσόλυκο 21» ιδιαίτερο ρόλο θα έχουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατασκευάζει η τουρκική
αμυντική βιομηχανία. Στα σενάρια που
έχει σχεδιάσει το επιτελείο των γειτόνων
περιλαμβάνονται ασκήσεις έρευνας και
διάσωσης, αντιμετώπισης απειλής σε
πλατφόρμα εξορύξεων και αντιμετώπισης τρομοκρατικών επιθέσεων, καθώς
και δοκιμή συστημάτων άμυνας εναντίον
αεροσκαφών. Εκτός των άλλων, η Άγκυρα
θα επιχειρήσει να προβάλει ξανά τις παράνομες αιτιάσεις της για αλλαγή των
ορίων έρευνας και διάσωσης, διεκδικώντας δικαιοδοσία στο μισό Αιγαίο.

Ο «Θαλασσόλυκος 21», που πέρυσι
ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας, αποτελεί τη μεγαλύτερη ναυτική άσκηση των
γειτόνων, ενώ το 2019 σήμανε συναγερμός κατά τη διάρκεια της άσκησης, όταν η
φρεγάτα «Σαλίχ Ρέις» του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού έφτασε στα ανοιχτά
του Σουνίου, με την Άγκυρα να επικαλείται «αβλαβή διέλευση» του πλοίου.
Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Τουρκίας και διατηρεί τον μηχανισμό των Ενόπλων Δυνάμεων σε ετοιμότητα, ενώ στρατιωτικές πηγές εκτιμούν
ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να «φουσκώσει» την άσκηση για επικοινωνιακούς λόγους, θέλοντας να στείλει το μήνυμα της ισχυρής περιφερειακής δύναμης. Το ίδιο επιχείρησε να κάνει και με

την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν «διαφήμιζε» ότι
τουλάχιστον 80 πολεμικά πλοία και 20
αεροσκάφη και ελικόπτερα θα αναπτυχθούν στο Αιγαίο, αλλά στην πραγματικότητα ελάχιστες μονάδες, μετρημένες στα
δάχτυλα των χεριών, κατάφεραν να βγουν
από τους ναυστάθμους. Η αιτία ήταν το
αποδεκατισμένο από την πανδημία προσωπικό των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τα προβλήματα στη στελέχωση των Πολεμικών Μονάδων που έχουν
προκύψει από τις εκκαθαρίσεις του Ερντογάν. Καθ’ όλη τη διάρκεια της τουρκικής άσκησης, οι δραστηριότητες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων θα πραγματοποιούνται κανονικά βάσει προγραμματισμού, ενώ το ελληνικό Πολεμικό Ναυτι-

Στην Κύπρο ο Παναγιωτόπουλος
Στη Λευκωσία βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, όπου θα έχει συναντήσεις με τους ομολόγους του από την
Κύπρο και την Αίγυπτο στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας. Οι τρεις υπουργοί Άμυνας θα συζητήσουν για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή αλλά και
για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Αύριο, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Μοχάμεντ Ζάκι θα έχουν ξεχωριστές συναντήσεις
με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ενώ συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί και μεταξύ
των αντιπροσωπειών των τριών χωρών.

κό έχει δύο σημαντικές ασκήσεις στο
προσεχές διάστημα, τη «Λόγχη», που θα
πραγματοποιηθεί στα τέλη της εβδομάδας με τη συμμετοχή φρεγατών του Στόλου, και την «Καταιγίδα 21» στα μέσα Ιουνίου, η οποία είναι διακλαδική και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες
των Ενόπλων Δυνάμεων με αποβατικές
ενέργειες και αεροναυτικά σενάρια.

Η Άγκυρα ετοιμάζεται να στήσει
ένα ακόμη επικοινωνιακό
σόου, επιχειρώντας
να κάνει επίδειξη δύναμης
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Μητσοτάκης: Ίσες ευκαιρίες σε όλους, ανεξαρτήτως θρησκείας
Την ευκαιρία να προτάξει την ανάγκη για ίσες ευκαιρίες σε όλα τα Ελληνόπουλα, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνομίλησε
με μαθητές του Nηπιαγωγείου Πάχνης στην Ξάνθη, που
προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα.
Ο πρωθυπουργός παρακολούθησε διαδικτυακά το μάθημα που γίνεται πλέον διά ζώσης, ενώ τα παιδιά τραγούδησαν στον κ. Μητσοτάκη και ένα τραγούδι το οποίο συνέθεσαν για τον κορονοϊό. «Το υπουργείο προχωρά ύστερα από παραπάνω από μία δεκαετία- σε μόνιμους
διορισμούς στην Εκπαίδευση. Έπειτα από 12 χρόνια θα
αρχίσει σταδιακά να κλείνει αυτή η πληγή αναπληρωτών

νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών, που καλύπτουν,
όμως, ουσιαστικά πάγιες και διαρκείς ανάγκες», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, όταν η διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης Εύη Στυλιανίδου αναφέρθηκε στη συνεισφορά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για την καθιέρωση της ισονομίας και της ισοπολιτείας στην περιοχή, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε
πως «θα εξακολουθούμε να στηρίζουμε αυτήν την πολιτική έμπρακτα, έτσι ώστε να δίνουμε τις δυνατότητες σε
όλα τα Ελληνόπουλα, ανεξαρτήτως θρησκείας, να έχουν
τις ίδιες ευκαιρίες για πρόοδο στη ζωή τους», αποσαφηνίζοντας ότι η ισοπολιτεία και η ισονομία στη Θράκη

«αποτελεί αδιαπραγμάτευτη πολιτική επιλογή, όχι μόνο
αυτής της κυβέρνησης, αλλά και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων - διαχρονικά». Πρόκειται, δε, για μια παρατήρηση που έχει μεγάλη σημασία σε μια περίοδο κατά την
οποία η τουρκική προπαγάνδα «αλωνίζει» στην περιοχή,
με ειδικό ενδιαφέρον για τα θέματα Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μάλιστα, η
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι τα παιδιά θα ήθελαν μια παιδική χαρά στον οικισμό τους, με τον
πρωθυπουργό να προσθέτει ότι η Πολιτεία είναι έτοιμη να
βοηθήσει τον Δήμο Μύκης, ώστε το έργο να υλοποιηθεί.
Γιώργος Ευγενίδης

Το μήνυμα Δένδια
σε Ισραήλ και
Παλαιστινίους

Α

μεση κατάπαυση του πυρός,
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λύση στη βάση
των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι το μήνυμα
που μετέφερε ο Νίκος Δένδιας στις επαφές του με τον Ισραηλινό ομόλογό του και
τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής.
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών είναι
ο πρώτος Ευρωπαίος αξιωματούχος που
επισκέπτεται την εμπόλεμη ζώνη μετά το
ξέσπασμα της βίας, με σκοπό να διαβιβάσει εκ μέρους της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ένωσης ότι η Αθήνα, ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, είναι έτοιμη να αναλάβει διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση
της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
«Πρέπει να αναληφθεί η πρωτοβουλία
για το Μεσανατολικό. Το κενό δημιουργεί
ζητήματα, τα οποία βλέπουμε μπροστά
μας. Ανθρώπινες τραγωδίες. Η λύση στην
οποία πρέπει να καταλήξουμε είναι σαφής.
Είναι η λύση που προβλέπoyn το Διεθνές
Δίκαιο και το Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ. Δύο κράτη στα σύνορα του 1967 με
την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο
κρατών», τόνισε ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών.
Στη συνάντηση με τον Ισραηλινό ΥΠ.ΕΞ.
Γκαμπί Ασκενάζι ο Νίκος Δένδιας καταδίκασε με απόλυτο τρόπο τις επιθέσεις της
Χαμάς και ζήτησε άμεση κατάπαυση του
πυρός. «Καταδίκασα με τον πιο καθαρό
τρόπο την εκτόξευση χιλιάδων ρουκετών

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

από τη Χαμάς κατά του Ισραήλ. Είναι ενέργεια απολύτως και κατηγορηματικά καταδικαστέα. Και δήλωσα, επίσης, ότι το Ισραήλ και κάθε χώρα του κόσμου έχουν το
δικαίωμα στην αυτοάμυνα», ανέφερε ο κ.
Δένδιας.
Από την πλευρά του, ο κ. Ασκενάζι ευχαρίστησε τον Έλληνα ΥΠ.ΕΞ. για την επίσκεψή του, η οποία, όπως είπε, αποτελεί «σημάδι υποστήριξης και αλληλεγγύης για το
Ισραήλ». «Ενημέρωσα τον Νίκο Δένδια για
τις πρόσφατες εξελίξεις, τονίζοντας ότι οι
τρομοκράτες της Χαμάς είναι υπεύθυνοι
για την κλιμάκωση. Ευχαρίστησα τον ίδιο
αλλά και τον ελληνικό λαό για την αναγνώριση του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και την ξεκάθαρη καταδίκη των
επιθέσεων με ρουκέτες που εξαπολύει η
Χαμάς από τη Γάζα», ανέφερε σε μήνυμά
του στο Twitter ο Ισραηλινός υπουργός
Εξωτερικών.
Στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας μετέβη
στα παλαιστινιακά εδάφη, όπου ενημερώθηκε από τον πρωθυπουργό Μοχάμαντ
Σταγέχ. Η συνάντηση του κ. Δένδια με τον
υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστινιακής
Αρχής Ριάντ αλ Μαλίκι ματαιώθηκε λόγω
έκτακτης αλλαγής στο πρόγραμμά του. «Η
ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι
απολύτως προβληματική και χρειάζεται να

κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε. Επαναλαμβάνω, όμως, η Χαμάς είναι
απολύτως καταδικαστέα για την εκτόξευση
των χιλιάδων ρουκετών εναντίον αμάχων
πολιτών», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών.
Ο Νίκος Δένδιας έστειλε αυστηρό μήνυμα και στην Τουρκία, η οποία επιχειρεί να
εκμεταλλευτεί την κρίση. «Εμπρηστικές
δηλώσεις και μονομερείς τοποθετήσεις σε
μια ιδιαίτερα ευαίσθητη κατάσταση, σε μια
ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή δεν βοηθούν», ανέφερε ο Έλληνας υπουργός.
Η Αθήνα, σε κάθε περίπτωση, επιθυμεί
να προλάβει τις αρνητικές εξελίξεις που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα μνημόνιο
συνεργασίας ανάμεσα στην Τουρκία και
την Παλαιστίνη, καθώς η Άγκυρα πιέζει με
κάθε τρόπο την κυβέρνηση της χώρας για
οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης με τα τουρκικά παράλια που βρίσκονται απέναντι από το Καστελόριζο. Παρόλο που μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε
να προκαλέσει στρατιωτική σύγκρουση της
Τουρκίας με το Ισραήλ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η εφημερίδα «Τζερούσαλεμ
Ποστ», η Άγκυρα φαίνεται διατεθειμένη να
τραβήξει την κατάσταση στα άκρα προκειμένου να δημιουργήσει τετελεσμένα, όπως

και στην περίπτωση της Λιβύης.
Την ίδια ώρα, η διατήρηση του καθεστώτος των Ιερών Προσκυνημάτων αλλά και η
προστασία των δικαιωμάτων του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του
Νίκου Δένδια με τον Πατριάρχη Θεόφιλο
Γ’. «Συναντήθηκα με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο για να δηλώσω με τον
πιο καθαρό τρόπο το ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης και του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη για το ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων», τόνισε ο
υπουργός Εξωτερικών.
Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής
του στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη,
ο Νίκος Δένδιας συμμετείχε στην άτυπη
τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις
εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την οποία
συγκάλεσε εκτάκτως ο ύπατος εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής της
Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ. Η περιοδεία του κ.
Δένδια ολοκληρώθηκε στην Ιορδανία,
όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του Αϊμάν Σαφαντί. Αύριο, ο υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στην Αίγυπτο, όπου θα έχει
επαφές με τον Σάμεχ Σούκρι.
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Δεύτερη σε όλο τον κόσμο η Ελλάδα!

Τ

η δεύτερη θέση παγκοσμίως κατέχει η Ελλάδα στο διεθνές πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία»! Τα αποτελέσματα
των βραβεύσεων ανακοινώθηκαν χθες από την Ελληνική
Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), εθνικό χειριστή
του διεθνούς προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας. Πιο
συγκεκριμένα, με 545 βραβευμένες ακτές, 16 μαρίνες και έξι τουριστικά σκάφη, η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε όλον τον κόσμο,
ανάμεσα σε 49 χώρες. Φέτος, στο σύνολο των 49 χωρών που συμμε-

τέχουν στο πρόγραμμα η Ελλάδα κατείχε το 13,5% των συνολικών
βραβευμένων ακτών.
Πρώτη στην Ελλάδα αναδείχθηκε και πάλι η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, με 96 σημαίες. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος
4.040 ακτές, 707 μαρίνες και 78 τουριστικά σκάφη σε όλον τον κόσμο.
Σύμφωνα με την ΕΕΠΦ, και φέτος οι «Γαλάζιες Σημαίες» θα κυματίσουν στις ελληνικές ακτές, επιβραβεύοντας την εξαιρετική ποιότητα
υδάτων και το υψηλό επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών στους

λουόμενους, διασφαλίζοντας με τα κριτήρια καθαριότητας και υγιεινής την προστασία της δημόσιας υγείας. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης τονίζει, επίσης, την ιδιαίτερη σημασία του φετινού
αριθμού ρεκόρ των «Γαλάζιων Σημαιών» για την Ελλάδα, αφού συμπίπτει και με τις εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια από την ίδρυσή της παλαιότερης Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας. Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα ανά
Περιφερειακή Ενότητα.

Π.Ε. ΕΒΡΟY [2]

Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ [1]

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ [4]

Π.Ε. ΤΗΝΟΥ [1]

Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ [5]

Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ [1]

Δημοτική πλαζ, Κυανή Ακτή.

Δελαβόγια.

Αρωγή, Μέση, Φανάρι/Camping, Ιουλία.

Άγ. Φωκάς/Μαραθιά.

Εράσμιο, Μάγγανα, Άβδηρα/Πόρτο Μόλο,
Μάνδρα, Μυρωδάτο.

Καλαφάτης.

Π.Ε. ΣΥΡΟΥ [6]

Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ [10]

Αγκαθωπές, Αζόλιμνος, Βάρη, Γαλησσάς,
Κίνι, Φοίνικας.

Αμμόγλωσσα Κεραμωτή/Ammos Βeach,
Paralia Beach, Μπάτης, Περιγιάλι, Αμμόλοφοι, Νέα Ηρακλείτσα, Νέα Πέραμος, Οφρύνιο/Τούζλα, Σαρακήνα, Ορφάνι.

Π.Ε. ΘΑΣΟΥ [4]

Θάσος/Λιμανάκι, Μακρύαμμος, Πευκάρι 2,
Πρίνος Δασύλιο 2.

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ [13]

Ασπροβάλτα, Νέα Βρασνά, Παραλία Βρασνών, Πόρτο Φίνο, Σερραϊκή Ακτή, Σταυρός
Ανατολική, Σταυρός Δυτική, Σταυρός Κεντρική, Αγ. Τριάδα/ΠΙΚΠΑ, ΜηχανιώναΤουρμπαλί, Νέοι Επιβάτες, Περαία-Κοχύλι,
Ποταμός.

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ [87]

Άγ. Παύλος, Αλυκές, Ιερισσός 1, 2, 3, Κάμπος, Καμπούδι 1, 2, 3, Νέα Ρόδα 2, Ολυμπιάδα, Ουρανούπολη 1, 2, 3, Πόρτο Άγιο, Mount
Athos Ιερισσού, Αρμενιστής, Ελαιών, Ελιά 2,
Καλογριάς, Κουτλουμουσίου, Λαγομάνδρα,
Λιβροχιό 1, Μακριά Λαγκάδα, Μαρμαράς,
Νικήτη 2, Παράδεισος, Πλατανίτσι, Πόρτο
Καρράς 1, 2, Σαλονικιού, Σάρτι 1, Συκιά, Τορώνη, Sani Dunes, Άθυτος, Βάρκες, Ελάνη,
Καλλιθέα/Άμμων Ζευς, Δημοτικό Αναψυκτήριο, Κάνιστρο, Κοινοτική Πλαζ Νέας
Σκιώνης, Κρυοπηγή 2, 4, Δημοτικό Αναψυκτήριο, Λουτρά Αγίας Παρασκευής, Μένδη
Καλάνδρα, Μόλα Καλύβα, Παλιούρι Κάνιστρο, Πευκοχώρι, Fyki Beach, Πολύχρονο
3, Azur Hotel, Cocones Beach, Ποσείδι, Ποσείδι Pohonda, Κέντρο, Ποσείδι/Cocus, Αιγαιοπελαγήτικα, Σάνη 2, 3, Σάνη Αστερίας,
Σίβηρη Κέντρο, Φούρκα, Χανιώτη 1, 3, Γερακινή, Σαργκάνι, Άγιος Μάμας, Βεργιά, Γεωπονικά-Μυκονιάτικα, Διονυσίου, Ελαιώνας,
Νέα Ηράκλεια, Σαχάρα, Νέα Καλλικράτεια,
Νέα Μουδανιά, Νέα Πλάγια, Νέα Ποτίδαια,
Portes Beach
Νέα Ποτίδαια - Ανατολικά Διώρυγας Τορωναίου, Πορταριά, Πόρτες, Σωζόπολη Κέντρο, Σωζόπολη/ΝαυτίλοΤρίγλια, Φλογητά.

Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ [13]

Καλλιθέα, Mediterranean Village, Κορινός,
Ολυμπιακή Ακτή, Παραλία, Περίσταση, Βαρικό, Λεπτοκαρυά, Λιτόχωρο, Νέοι Πόροι, Ν.
Παντελεήμονας Σκοτίνα, Πλάκα, Πλαταμώνας.

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ [3]
Νέα Μεσάγγαλα 1, 2, 3.

Π.Ε. ΚΕΑΣ - ΚΥΘΝΟΥ [3]
Γιαλισκάρι, Κούνδουρος, Οτζιάς.

Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ [12]

Αγριά, Αλυκές, Αμαρυλλίδος, Αμφανών,
Άναυρος, Θωμάς Σουτραλί Αγριάς, Καρνάγιο, Κριθαριά, Νέα Αγχίαλος, Πλάκες, Πλατανίδια, Χρυσή Ακτή Παναγιάς.

Π.Ε. ΣΠΟΡΑΔΩΝ [11]

Αγ. Παρασκευή - Πλατανιάς, Αχλαδιές, Βασιλιάς, Βρομόλιμνος, Καναπίτσα, Κουκουναριές, Μάραθα, Μεγάλη Αμμος, Τζανεριά,
Τρούλος, Αντρίνα.

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ [4]

Καμένα Βούρλα, Λιβανάτες 1, 2, Σκάλα Αταλάντης.

Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ [8]

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ [10]

Αρχάγγελος, Μεγάλη Άμμος, Μονεμβασιά,
Νεάπολη, Πλύτρα-Παχιάμμος, Πορί, Τηγάνια, Γύθειο 2, Μαυροβούνι 1, Σκουτάρι.

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ [6]

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ [2]

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ [18]

Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ [8]

Καλογριά, Λακκόπετρα.

Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ [2]

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ [7]

Αλυκές Δροσιάς, Αστέρια Χαλκίδας, Λευκαντί.

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ [15]

Διασταύρωση, Λίμνη, Αυλάκι, Λιμανάκι Δασκαλειό, Μαύρο Λιθάρι, Αστέρας Βουλιαγμένης, Βάρκιζα, Βούλα Α, Βουλιαγμένη,
Γλυφάδα, Α, Β, Αγ. Μαρίνα, Αίγινας, Ασκέλι
Πόρου, Καψάλι Κυθήρων.

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ [9]

Λουτράκι 1, 2, Πευκάκια - Άγιοι Θεόδωροι,
Καλάμια, Βραχάτι, Κοκκώνι, Πευκιάς, Ξυλόκαστρο - Πευκιάς, Συκιά.

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ [5]

Πόρτο Χέλι, Καραθώνα, Κονδύλι, Πλάκα,
Τολό.

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ [4]

Άγιος Ανδρέας - Μύλος, Ατσίγγανος, Καλλιστώ, Ξηροπήγαδο.

Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ [33]

Σκαφιδιά, Κουρούτα, Αρκούδι, Βαρθολομιό, Γλύφα, Κάστρο-Χρυσή Ακτή 2, Λουτρά
Κυλλήνης 1, 2.

Ανατολική Καλαμάτα 1,2, Βέργα-Αλμυρός,
Μικρή Μαντίνεια, Μπούκα, Dunes BeachCosta Navarino.

Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [2]

Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ [3]

Αλυκανάς 1, Αλυκές 1, Κατραγάκι, Λαγανάς
2, Μακρύς Γιαλός, Μπούκα.

Γραμμένο, Παχιά Άμμος, Σούγια, Χαλίκια, Καστέλι/Μαύρος Μόλος-Πλάκα, Φαλάσαρνα/Παχειά Άμμος 1, 2, Γεράνι, Πλατανιάς, Ραπανιανά,
Άγ. Απόστολοι 1, 2, Αγ. Μαρίνα, Άγ. Ονούφριος,
Καλαθάς, Καλαμάκι, Κλαδισός, Μαράθι, Νέα
Χώρα, Σταλός, Σταυρός, Χρυσή Ακτή, Αλμυρίδα, Καβρός 1, 2, 3, 4, 5, Καλύβες Ξυδά, Κυανή,
Μαϊστράλι, Περαστικός 1, 2.

Ερατεινή, Μοναστηράκι, Σεργούλα, Χιλιαδού, Άγιοι Πάντες, Καλαφάτης, Μαϊάμι, Τροκαντερό-Αγκάλη.

Άγ. Ισίδωρος, Πλάκα Δηλεσίου.

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ [6]

Κάτω Βασιλική, Κρυονέρι.

Κυανή, Μέγα Άμμος, Μονολίθι, Πλατάνια,
Αμμουδιά, Βάλτος, Λούτσα.

Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ [4]

Αγ. Παρασκευή, Δρέπανο, Καραβοστάσι,
Μέγα Άμμος.

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ [10]

Canal d’ Amour, Αλυκές Ποταμού, Δασιά,
Δαφνίλα1, 2, Κομμένο, Κοντόκαλι, Άγιος
Ιωάννης Περιστερών, Ίσσος, Μωραΐτικα.

Αδελιανός Κάμπος 1, 2, Πηγιανός Κάμπος,
Πλατανιάς Β, Ρέθυμνο, Σκαλέτα 1, 2, Λιανός
Κάβος 1, 2, Πάνορμο Λίμνη, Αγ.
Γαλήνη/Ύστερο Βαρκοτόπι, Πλακιάς, Ροδάκινο, Σούδα.

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [29]
Αμμουδάρα, Ελληνοπεράματα, Μαδέ, Φόδελε, Άγ. Γεώργιος, Άγ. Δημήτριος, Αγία Πελαγία, Ανισσαράς, Δράπανος, Εσταυρωμένος, Καστρί, Κλωντζάνη, Κοκκίνη Χάνι, Λιμένας Χερσονήσου 5, Ποταμός, Καλαμάκι,
Κόκκινος Πύργος, Μάταλα.

Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ [40]

Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ [1]
Πόλη-Τα Δεξιά.

Άγ. Νικόλαος 1, 2, 3, Άγ. Παντελεήμονας,
Αλμυρός, Άμμος, Αμμουδάρα, Αμμούδι,
Βούλισμα, Δρήρος, Ελούντα, Καραβοστάσι,
Κιτροπλατεία, Μιραμπέλλο, Πηγαϊδάκια
Ελούντας, Πήλος, Πλάκα, Πόρος 1, 2, Σπηλιάδα, Σχίσμα, Χαβάνια 1, 2, Ανάληψη, Βάι,
Κάτω Ζάκρος, Κουρεμένος, Λαγούφα, Λιμανάκι, Μακρύγιαλος, Σητεία 1, Χιόνα, Ιεράπετρα, Καθαράδες, Κουτσουνάρι 1, 2, 3.

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ [16]

Π.Ε. ΚΩ [12]

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ [7]

Άγ. Νικήτας-Πευκούλια, Άη Γιάννης, Κάθισμα 1, Λευκάδα-Γύρα, Μικρός Γιαλός-Πόρος, Πόντι, Πόρτο Κατσίκι.

Άβυθος, Αϊ-Χέλης, Άμμες, Αράγια Πόρου, Λουρδάς, Μακρύς Γιαλός, Μεγάλη Άμμος, Μούντα,
Μπούκα Γραδάκια, Πλατύς Γιαλός, Τουρκοπόδαρο, Ξι, Πετανοί, Λέπεδα, Αντίσαμος, Μύρτος.

Άκρο Χελώνας, Βουνό, Γουρνιάτης, Κέφαλος, Κρητικά, Λάμπη, Μαρμάρι 1, 2, Μπαμιαλίκι, Πευκοκεφαλή-Άγ. Φωκάς, Τρούλος, Ψαλίδι.

Π.Ε. ΠΑΡΟΥ [5]

Λιβάδια, Λογαράς, Μάρπησσα, Πούντα,
Τσερδάκια.

Π.Ε. ΝΑΞΟΥ [3]

Αγία Άννα, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Προκόπιος.

Π.Ε. ΘΗΡΑΣ [9]

Άγ. Γεώργιος, Βλυχάδα, Καμάρι 1, 2, Περίβολος, Περίσσα, Μαγγανάρι, Μυλοπόταμος,
Όρμος.

Π.Ε. ΜΗΛΟΥ [3]

Προβατάς, Καμάρες. Σίφνος: Πλατύς Γιαλός.

Π.Ε. ΣΑΜΟΥ [2]

Γλυκόριζα, Δόρυσσα/Ποτοκάκι.

Π.Ε. ΧΙΟΥ [15]

Αγ. Παρασκευή, Αγ. Φωτεινή, Αγιάσματα,
Άγιος Ισίδωρος, Γιόσωνας, Γωνιά, Δασκαλόπετρα, Δημοτική Πλαζ, Καρφάς, Κοντάρι,
Κώμη. Λήμνος: Λιθί, Μέγας Λιμιώνας, Όρμος Λω.

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ [17]

Άναξος, Βατερά, Εφταλού, Κάγια, Μεντούσι,
Μόλυβος, Νυφίδα, Πέτρα, Σκάλα Ερεσού,
Σκάλα Καλλονής, Σκάλα Πολιχνίτου, Άγ. Ισίδωρος, Κανόνι Θέρμης, Σκάλα Μυστεγνών,
Τάρτι, Τσαμάκια, Χαραμίδα.

Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ [5]

Άγιος Ιωάννης, Εβγάτης-Ζεματάς, Θάνος,
Πλατύ, Ρηχά Νερά.

Π.Ε. ΡΟΔΟΥ [49]

Αμμούδες Φαληράκι 1, 2, 3, Άντονι Κουίν,
Αφάντου 2, Βληχά, Γαλούνι Κοκκινόγια 1, 2,
3, 4, Ενυδρείο 1, 2, 3, Θεολόγος, Ιξιά 1, 2, Καθαρά, Καλλιθέα, Κιοτάρι 1, 3, Κολύμπια 1, 2,
3, Λαδικό, Λάρδος 1, 3, Λαχανιά, Μαντώματα, Μεγάλη Γη, Μεγάλος Γιαλός - Λίνδος,
Μικρός Γιαλός, Ρένη 1, 2, 3, Στεγνά, Τραουνού, Τριάντα 1, 2, Τσαμπίκα, Φαληράκι Α, 1, 2,
3, 4, 5, Ψάλτος.
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Αέρας αισιοδοξίας στον τουρισμό

Δ

ιάχυτη είναι η αισιοδοξία των
παραγόντων του τουρισμού
σε ό,τι αφορά το φετινό καλοκαίρι, καθώς η τουριστική περίοδος ξεκίνησε με 52 αεροπορικές εταιρείες και 40 κρουαζιερόπλοια έτοιμα για
να εξυπηρετήσουν την ελληνική αγορά.
Την ίδια στιγμή, επισκέπτες από την Ε.Ε.
και 21 επιπλέον χώρες με απόδειξη εμβολιασμού, αρνητική ή ανακτημένη κατάσταση Covid-19 μπορούν πλέον να επισκεφθούν την Ελλάδα χωρίς καραντίνα,
ενώ τα εσωτερικά ταξίδια έχουν επίσης
ανοίξει.
Αυτά τα στοιχεία έκανε γνωστά ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης, σε μήνυμά
του για την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας.
Όπως σημείωσε ο κ. Κορκίδης, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους κορυφαίους 10
ταχύτερα αναπτυσσόμενους προορισμούς για αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας
Eurocontrol. Φέτος, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών θα εξυπηρετείται από 52
αεροπορικές εταιρείες, που συνδέονται
με 130 προορισμούς παγκοσμίως.
Επιπλέον, πάνω από 40 κρουαζιερόπλοια προγραμματίζεται να επισκεφθούν
45 ελληνικά λιμάνια μεταξύ Μαΐου και
Νοεμβρίου φέτος, σύμφωνα με στοιχεία
που δημοσιεύθηκαν από τον εθνικό οργανισμό κρουαζιερόπλοιων ESEK. Η συνεισφορά της κρουαζιέρας στην ελληνική
οικονομία αγγίζει το 1 δισ. ευρώ σε ετήσια
έσοδα και προσφέρει σχεδόν 12.000 θέσεις εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι -σύμφωνα με
όσα αναφέρει στο μήνυμά του ο κ. Κορκίδης- η νησιωτική οικονομία της χώρας
από την κρουαζιέρα αλλά και από το yachting είναι «διπλά ωφελημένη», δεδομένου ότι οι επιβάτες που επισκέπτονται
νησιωτικούς προορισμούς, επιστρέφοντας, λειτουργούν διαφημιστικά στο στενό
και όχι μόνο περιβάλλον τους, γεγονός το
οποίο λειτουργεί επιβοηθητικά στην αύξηση του ενδιαφέροντος για τον θαλάσσιο τουρισμό στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η
τρέχουσα περίοδος για την κρουαζιέρα
θα είναι η αρχή της μείωσης των απωλει-

ών που κατέγραψε ο συγκεκριμένος τομέα του θαλάσσιου τουρισμού, με το προσεχές έτος να είναι πολλά υποσχόμενο,
καθώς οι προορισμοί της ευρωπαϊκής
κρουαζιέρας με επίκεντρο τη Μεσόγειο
ήδη παρουσιάζουν αυξημένη δημοφιλία
στο διεθνές κοινό της κρουαζιέρας.

«Αρνητές» στα νησιά
Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με όσα
ανέφερε τη Δευτέρα ο Μάριος Θεμιστοκλέους κατά την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας για τους εμβολιασμούς,
υπάρχουν ακόμη ορισμένοι κάτοικοι νησιών -και μάλιστα με εξαιρετική τουριστι-

κή παράδοση- που δεν σπεύδουν να εμβολιαστούν. Τα πέντε αυτά νησιά είναι:
Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λέσβος, Λήμνος,
Σάμος. Στον αντίποδα, στο 100% είναι η
κάλυψη των διαθέσιμων ραντεβού στα
νησιά: Σαλαμίνα, Κως, Πάρος, Ρόδος,
Μύκονος, Νάξος, Χίος, Αίγινα, Σαντορίνη,
Κέρκυρα.

Συνολικά 52 αεροπορικές
εταιρείες και 40 κρουαζιερόπλοια
είναι έτοιμα για να
εξυπηρετήσουν την ελληνική αγορά…

Σκηνές «Φαρ Ουέστ» στο Μενίδι - Βγήκαν τα όπλα για παλιά βεντέτα
Ένοπλη συμπλοκή, ανάμεσα σε οικογένειες Ρομά με αντιπαλότητα που κρατάει
πολλά χρόνια, σημειώθηκε μέρα μεσημέρι
στο Μενίδι και συγκεκριμένα στην οδό
Γιάννη Ρίτσου. Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό όπου «μίλησαν τα όπλα» στην πολύπαθη περιοχή, με την αντίδραση της
ΕΛ.ΑΣ. να είναι άμεση.
Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, στο σημείο
έφτασαν περιπολικά της Άμεσης Δράσης,
μηχανές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και τζιπ της
ΟΠΚΕ, όπου αντίκρισαν περίπου 20 άτομα

να διαπληκτίζονται. Στη θέα των πάνοπλων
αστυνομικών, οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό επιχείρησαν να εξαφανιστούν.
Ωστόσο, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν
να συλλάβουν δύο άτομα (σ.σ.: ανάμεσά
τους και ένας 22χρονος), καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν ένα πιστόλι και σφαίρες
των 9 mm.
Στη συνέχεια ακολούθησε επιχείρηση
πόρτα - πόρτα στην περιοχή, ενώ σε παρακείμενο οικόπεδο από το σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν

δύο κυνηγετικά όπλα, τα οποία πέταξαν οι
Ρομά για να μη βρεθούν στην κατοχή τους.
Τα αίτια της ένοπλης συμπλοκής δεν έχουν
γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ωστόσο αστυνομικές πηγές κάνουν λόγο για οικογένειες που έχουν χρόνια βεντέτα, η οποία...
αναβίωσε για τα μάτια μίας κοπέλας.
Εκτός από τους δύο συλληφθέντες που
οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, συνεχίζεται η
έρευνα για τον εντοπισμό και τριών ακόμη
ατόμων που εμπλέκονται στο περιστατικό.
Κώστας Παπαδόπουλος
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Αιτήσεις για
τις Αστυνομικές
Σχολές

Με γραπτό μήνυμα
οι βαθμολογίες και
οι σχολές επιτυχίας
Γράφει η

Εύη Πανταζοπούλου
Αυτοπροσώπως, στα κατά τόπους
Αστυνομικά Τμήματα, καλούνται
να υποβάλουν τις αιτήσεις τους,
έως τις 2 Ιουνίου, οι υποψήφιοι
που επιθυμούν να εισαχθούν στις
Αστυνομικές Σχολές. Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από την αίτηση, θα
πρέπει να προσκομίσουν και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά (φωτογραφίες, φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα
προσόντα φοίτησης, δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων και
υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται η υπηκοότητα του/της συζύγου για τους έγγαμους).
Κατά την προσέλευσή τους στο
Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής
τους, θα πρέπει να φέρουν μαζί
τους και το δελτίο εξεταζόμενου.
Υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού» θα υποβάλουν την αίτηση
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
στο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας ή διαμονής τους στην Ελλάδα
ή στα προξενεία της Ελλάδας στη
χώρα όπου διαμένουν. Στη σχετική
προκήρυξη επισημαίνεται πως αίτηση που υποβάλλεται με διαφορετικό τρόπο, όπως συστημένη
επιστολή, ηλεκτρονική αποστολή ή
με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν
θα γίνεται δεκτή.

Μ

ε SMS που θα λαμβάνουν στο
κινητό τους θα ενημερώνονται
φέτος και στο εξής οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν αλλά και το Τμήμα στο οποίο εισάγονται. Πρόκειται για μία από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης και στην ψηφιακή ενδυνάμωση
της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι οποίες συζητήθηκαν στη σύσκεψη που είχε η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως με τον υπουργό
Επικρατείας, αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη.
Κατά τη σύσκεψη παρουσιάστηκαν όλες οι
ψηφιακές δράσεις σε όλες τις εκπαιδευτικές
βαθμίδες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν το
προσεχές διάστημα και θα τεθούν σε εφαρμογή από την επόμενη σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά.
Ειδικότερα, στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ετοιμάζεται το ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου, με το οποίο
δίνονται η δυνατότητα έκδοσης ψηφιακού
αποσπάσματος απολυτήριων τίτλων γυμνασίου και λυκείου και οι e-εγγραφές. Ήδη η δράση υλοποιείται στα νηπιαγωγεία, ενώ από την
ερχόμενη χρονιά θα επεκταθεί και θα εμπλουτιστεί με την ψηφιοποίηση του Ατομικού
Δελτίου Υγείας Μαθητή και του Βιβλιαρίου
Υγείας Εμβολίων, το οποίο θα απαιτείται και
στην Α’ Δημοτικού. Για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η εφαρμογή θα
αξιοποιεί το σύστημα διαπιστευτηρίων του
taxisnet, για να πραγματοποιούν οι γονείς
ηλεκτρονικά την εγγραφή, την ανανέωση εγγραφής ή τη μετεγγραφή του μαθητή.
Επιπλέον, προωθείται η αυτοδιοργάνωση
της διαδικασίας κάλυψης των θέσεων ανα-

πληρωτών εκπαιδευτικών μέσω εφαρμογής
στην οποία θα καταχωρούνται τα κενά των
σχολικών μονάδων. Με αυτόν τον τρόπο, θα
απλοποιούνται οι διαδικασίες για τους υποψήφιους αναπληρωτές, ενώ η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά με
τη σύναψη ψηφιακής σύμβασης. Τέλος, αναβαθμίζονται και τα κυκλώματα πρόσβασης
του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
Σε επίπεδο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα
τεθεί σε εφαρμογή η πιλοτική πλατφόρμα ediplomas για τη βεβαίωση κτήσης τίτλων
σπουδών. Με στόχο τη διευκόλυνση πτυχιούχων και εργοδοτών, θα ενταχθούν σε αυτήν
περιγραφές για το περιεχόμενο των τίτλων
σπουδών. Παράλληλα, προ των πυλών βρίσκεται και η «έξυπνη» ακαδημαϊκή ταυτότητα, που θα διευκολύνει την πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες, όπως εκπτώσεις σε μέσα μεταφοράς, προσβάσεις σε δημόσιες βιβλιοθήκες κ.λπ. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες
αυτές θα γίνεται και μέσω ειδικής εφαρμογής
για κινητά τηλέφωνα. «Η πανδημία αποτέλεσε
καταλύτη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της
Εκπαίδευσης. Οικοδομώντας στο κεκτημένο της
τηλεκπαίδευσης, εργαζόμαστε καθημερινά για
το αναβαθμισμένο σχολείο, το αναβαθμισμένο
πανεπιστήμιο του αύριο, με γνώμονα την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας», δήλωσε η κυρία Κεραμέως. Από
την πλευρά του, ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε πως
«η Παιδεία είναι ο σπουδαιότερος μηχανισμός
μείωσης ανισοτήτων στην ιστορία».

Ποιες δράσεις περιλαμβάνονται
στον ψηφιακό μετασχηματισμό
της Εκπαίδευσης και στην
ψηφιακή ενδυνάμωση της
εκπαιδευτικής κοινότητας

EΛΛΑΔΑ
«Οδηγός» για τις
επαναληπτικές
εξετάσεις

Στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα διαγωνιστούν
οι υποψήφιοι που θα νοσήσουν με κορονοϊό ή θα τεθούν σε καραντίνα την περίοδο των Πανελλαδικών, οι οποίες ξεκινούν
στις 14 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια και
στις 15 για τα επαγγελματικά. Δικαίωμα
συμμετοχής στις επαναληπτικές Πανελλαδικές έχουν όσοι υποψήφιοι, είτε εξαιτίας σοβαρού λόγου υγείας είτε λόγω ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς (α’ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία
γραμμή ή β’ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια
γραμμή), ο οποίος επήλθε εντός του μήνα
που προηγείται της έναρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών, δεν έλαβαν
μέρος ή διέκοψαν την εξέτασή τους σε
ένα ή περισσότερα μαθήματα.
Στις επαναληπτικές Πανελλαδικές, οι
υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο
σύνολο των μαθημάτων στα οποία έχουν
δηλώσει συμμετοχή με την Αίτηση-Δήλωση και όχι μόνο σε αυτό ή αυτά που
απουσίασαν. Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στις επαναληπτικές,
ακυρώνονται η βαθμολογία και η επίδοση
σε μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες,
στα οποία έχει ήδη εξεταστεί ο μαθητής.
Για τη διεξαγωγή των επαναληπτικών Πανελλαδικών ορίζονται ως Εξεταστικά
Κέντρα λύκεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και μόνο εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο και σε άλλες πόλεις της
χώρας.
Προκειμένου να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι στις επαναληπτικές εξετάσεις
πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση
στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και έγγραφο (δικαιολογητικό ασθενείας από δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο που να φέρει τη υπογραφή και
τη σφραγίδα του θεράποντος ιατρού, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
και ληξιαρχική πράξη θανάτου), από το
οποίο προκύπτει αδυναμία συμμετοχής
την ημέρα εξέτασης του μαθήματος.
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ΕΣΥ: Ενισχύεται με
4.000 νοσηλευτές

Την περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 4.000 μόνιμες προσλήψεις
νοσηλευτικού προσωπικού ανακοίνωσαν με κοινή τους δήλωση- ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας και ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης. Όπως αναφέρεται, η
διαδικασία των προσλήψεων θα πραγματοποιηθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ και θα έχει
προκηρυχθεί εντός του τρέχοντος έτους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, ειδικά για τους νοσηλευτές που υπηρέτησαν ως επικουρικοί
στην πανδημία, θα προβλέπεται αυξημένη
μοριοδότηση. Αναλυτικά, η δήλωση των δύο
υπουργών: «Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η
κυβέρνηση προχωρά στην περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με
4.000 μόνιμες προσλήψεις νοσηλευτών,
πρωτίστως απ’ όσους υπηρέτησαν ως επικουρικοί στην πανδημία. Οι νοσηλευτές αυτοί θα προσληφθούν με διαδικασίες ΑΣΕΠ,
μέσω διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί εντός του τρέχοντος έτους. Ειδικά για τους νοσηλευτές που υπηρέτησαν ως επικουρικοί
στην πανδημία, θα προβλέπεται αυξημένη
μοριοδότηση. Είναι η ελάχιστη αναγνώριση
της συνεισφοράς τους στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας. Η στήριξη των δομών υγείας θα συνεχίσει να είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση και αποτελεί παρακαταθήκη για το
Εθνικό Σύστημα Υγείας του 21ου αιώνα».

Τεράστια αύξηση του
ιικού φορτίου στα Χανιά

Μεγάλη αύξηση στο ιικό φορτίο στα λύματα
παρατηρήθηκε στα Χανιά και στο Ηράκλειο
την εβδομάδα από 10 έως 16 Μαΐου. Το γεγονός αυτό είναι ανησυχητικό, καθώς πρόκειται για δύο περιοχές που υποδέχονται πολλούς τουρίστες. Πιο συγκεκριμένα, πτωτικές ή σταθεροποιητικές τάσεις παρατηρήθηκαν στο ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα
αστικά λύματα των έξι εκ των 11 περιοχών
που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ, την εβδομάδα
10-16 Μαΐου, σε σχέση με την εβδομάδα 3-9
Μαΐου. Καθαρά πτωτικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στην Πάτρα (-80%) και στον Βόλο (56%), ενώ σταθερό παρέμεινε, ουσιαστικά, το
ιικό φορτίο στην Περιφέρεια Αττικής. Τέσσερις από τις 11 περιοχές του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ
παρουσίασαν καθαρά αυξητικές τάσεις. Οι
μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στα
Χανιά (+198%) και στο Ηράκλειο (+94%).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για
τις τελευταίες 24 ώρες, οι ασθενείς που βρίσκονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ είναι
639, ενώ οι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο είναι
63. Τα νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν είναι 2.812, έπειτα από 70.517 τεστ, ενώ οι εισαγωγές είναι 334 και τα εξιτήρια που δόθηκαν 298.

Πυροσβεστική: Μόνο
με εμβόλιο στις ΕΜΑΚ

Υ

ποχρεωτικός είναι, πλέον, ο εμβολιασμός στις ΕΜΑΚ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με έγγραφο που είδε χθες το φως της
δημοσιότητας, το οποίο υπογράφεται από
τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος,
αντιστράτηγο Στέφανο Δ. Κολoκούρη. Δεν
είναι λίγοι αυτοί που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη «πρόβα» υποχρεωτικών
εμβολιασμών και σε άλλους τομείς. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η απόφαση για
υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των ανδρών
που υπηρετούν στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κοινοποιήθηκε χθες το μεσημέρι με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου
«28550 Φ 215.2» έγγραφο. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι «μετά την κοινοποίηση της
παρούσας διαταγής (σ.σ.: στις ΕΜΑΚ) θα
υπηρετούν σε αυτές υποχρεωτικά μόνο όσοι
υπάλληλοι έχουν προβεί στον σχετικό εμβολιασμό». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δρομολογηθεί η αντικατάστασή τους στις εν λόγω
υπηρεσίες από άλλου υπάλληλους του Π.Σ.
που θα έχουν εμβολιαστεί.

Δεν υπάρχει «αθηναϊκή» μετάλλαξη
Μπορεί το τελευταίο διάστημα η χώρα να
έχει επιστρέψει στην κανονικότητα και παράλληλα να υποχωρούν οι «σκληροί» επιδημιολογικοί δείκτες, ωστόσο οι μεταλλάξεις
του κορονοϊού εξακολουθούν να κρατούν σε
εγρήγορση τους ειδικούς. Αυτή την εβδομάδα, συζητήθηκε πολύ η λεγόμενη «αθηναϊκή» μετάλλαξη, η οποία έχει εντοπιστεί σε

μεγάλο ποσοστό κρουσμάτων στην Αθήνα.
Ωστόσο, οι επιστήμονες εμφανίζονται κατηγορηματικοί και ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για στέλεχος του κορονοϊού
με ελληνική προέλευση. Πιο συγκεκριμένα,
ο επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής
του ΕΚΠΑ Γκίκας Μαγιορκίνης και ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θάνος
Δημόπουλος, πρύτανης του ΕΚΠΑ, σημειώνουν πως η ονοματολογία των νέων στελεχών του κορoνοϊού SARS-CoV-2 αποτελεί
μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία.
Το… περιβόητο, πλέον, στέλεχος Β.1.1.318
αποτελεί το δεύτερο σε συχνότητα που απομονώνεται στην ελληνική επικράτεια τους
τελευταίους μήνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι
το στέλεχος απομονώθηκε για πρώτη φορά
στη Νιγηρία. Ήδη απομονώνεται σε πλήθος
άλλων χωρών, σύμφωνα με την πλατφόρμα
GISAID, όπως σε Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο,
Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία,
Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Σλοβενία,
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Μπαγκλαντές, Αργεντινή, Γκάμπια, Γκαμπόν και Τουρκία. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν ενδείξεις
ότι το συγκεκριμένο στέλεχος έχει ελληνική
προέλευση ή κάποια ελληνική ιδιαιτερότητα, για την οποία μπορεί να ονοματισθεί με
αυτόν τον τρόπο, τονίζουν οι δύο καθηγητές.
Προσθέτουν ότι, σχετικά με τις ιδιότητες του
στελέχους, προς το παρόν δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για τη μεταδοτικότητα, την ανοσολογική διαφυγή ή την παθογένειά του και
γι’ αυτό δεν έχει θεωρηθεί μέχρι στιγμής ως

στέλεχος ανησυχίας (Variant of Concern).
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ χθες το πρωί, ο Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε πως η συγκεκριμένη μετάλλαξη έχει τεθεί υπό μελέτη, «γιατί
βλέπουμε ότι αυξάνεται η συχνότητά της.
Δηλαδή, βλέπουμε περισσότερα κρούσματα
απ’ ό,τι συνήθως. Ωστόσο, αυτό το έχουμε δει
και με άλλες μεταλλάξεις. Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι αποδεικνύεται αυξημένη μετάδοση. Για παράδειγμα, η νοτιοαφρικανική, ενώ στην αρχή φαινόταν ότι ήταν
έτσι, δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Δεν έχει προκαλέσει ιδιαίτερο πρόβλημα, ενώ έχει φτάσει
σε πολλές χώρες».
Όπως είπε, τα κρούσματα που έχουν καταγραφεί από τη μετάλλαξη αυτήν είναι περίπου 1.000. Ωστόσο, δεν είναι τυχαία η δειγματοληψία, αλλά στοχευμένη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τέλος, ερωτηθείς αν καλύπτεται από τα εμβόλια, ο κ. Μαγιορκίνης
ανέφερε ότι μέχρι στιγμής οι ασθενείς που
έχουν εμβολιαστεί και έχουν μολυνθεί τα
έχουν πάει καλά, παρόλο που οι περισσότεροι είναι μεγάλης ηλικίας.

Το… περιβόητο, πλέον,
στέλεχος Β.1.1.318
απομονώθηκε για πρώτη
φορά στη Νιγηρία και ήδη
παρακολουθείται από
πλήθος άλλων χωρών…
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία

Πάνω από 2,7 δισ. ευρώ στήριξη σε επιχειρήσεις,
παραγωγούς και εργαζομένους
«Η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας και οι προοπτικές
της σε περιφερειακό επίπεδο» ήταν το θέμα της τηλεδιάσκεψης στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη και πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, παραγωγικοί φορείς αλλά και βουλευτές από την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Παρουσιάστηκαν οι
δράσεις της κυβέρνησης για την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, ενώ οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων ανέπτυξαν στον κ.
Σταϊκούρα τις θέσεις, τους προβληματισμούς και τις προ-

Αφιέρωμα στους Δυτικομακεδόνες
αγωνιστές για τον εορτασμό του 1821

Εκδήλωση «Αφιέρωμα στους Δυτικομακεδόνες αγωνιστές» οργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο
πλαίσιο του εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων από την
Επανάσταση του 1821, σε συνεργασία με τον δρομέα Γιώργο
Ζαχαριάδη. Ο δρομέας θα διατρέξει διαδρομή 300 χλμ. και
θα περνά από σημεία-σταθμούς στην ιστορία της περιφέρειας αλλά και ολοκλήρου του έθνους. Τα σημεία-σταθμοί θα
συνδέονται με τη γέννηση, τη ζωή και τον αγώνα ηρώων της
Επανάστασης του 1821, του Μακεδονικού Αγώνα, των Βαλκανικών Πολέμων και του Α’ και Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

τάσεις τους για κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας.
Το υπουργείο Οικονομικών έχει στηρίξει τις επιχειρήσεις
και τους εργαζομένους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την αρχή της πανδημίας με μέτρα συνολικού
ύψους 2,7 δισ. ευρώ, που εξειδικεύονται ως εξής:
• Τα 98 εκατ. ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς
• Τα 140 εκατ. ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
• Τα 169 εκατ. ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας
• Τα 139 εκατ. ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
• Τα 235 εκατ. ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής
• Το 1,77 δισ. ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

!

Ιόνια Νησιά
Θεσσαλονίκη

Στόχος, η αναγνώριση
της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου»

Η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας
των Ελλήνων του Πόντου είναι σταθερά
στόχος της δημοτικής Αρχής της συμπρωτεύουσας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας στην κεντρική τοποθέτησή του στην προχθεσινή συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. «Μόνο τότε και
μόνο με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει δικαίωση. Μόνο τότε θα γίνει αντιληπτή σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη της Γης η θηριωδία που
υπέστη ο Ελληνισμός και θα περιβληθεί με
την ιστορική απαξία που του αρμόζει ο θύτης αυτής της τραγωδίας», σημείωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εν όψει της 19ης
Μαΐου, οπότε τιμάται η Ημέρα Μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Υπονόμευση αιρετών στον ΦοΔΣΑ
καταγγέλλει η περιφερειάρχης

Ευθέως καταγγέλλει δημάρχους,
δημοτικούς συμβούλους και λοιπά
στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
των Ιονίων Νήσων η
διοίκηση του ΦοΔΣΑ, υπό την προεδρία της οικείας περιφερειάρχου Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου. Ο ΦοΔΣΑ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
και έπειτα από εκτενή συζήτηση καταγγέλλει «ηθική αυτουργία και παρότρυνση στο πειθαρχικό παράπτωμα της παράλειψης εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος», με αφορμή τις καθυστερήσεις στην κατασκευή των εργοστασίων διαχείρισης
απορριμμάτων σε Κεφαλλονιά και Κέρκυρα. Την επίμαχη απόφαση-καταγγελία υπερψήφισαν η πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Ρόδη
Κράτσα, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Σπύρος Ιωάννου, Κατερίνα Μοθωναίου, ο δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας Κώστας Λέσσης και ο δήμαρχος Ζακύνθου Νικήτας Αρετάκης. Αντίθετα,
μειοψήφησαν η δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Μερόπη
Υδραίου και ο δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος.

Αρχαία Ολυμπία

Παγκόσμιο συμπόσιο
του CISM το φθινόπωρο

Το «Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο - Διεθνούς Συμβουλίου Στρατιωτικού Αθλητισμού - Conseil International du Sport Militaire (ΔΣΣΑ - CSIM)», που θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, οργανώνει για
τον προσεχή Νοέμβριο ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας. Προς
τούτο έγινε ευρεία σύσκεψη στο δημαρχείο της ιστορικής
πόλης με τη συμμετοχή του δημάρχου Γιώργου Γεωργιόπουλου, του αρμόδιου αντιδημάρχου Χάρη Σπηλιόπουλου
και αντιπροσωπείας του Ανώτατου Συμβούλιου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων.

Δήμος Μαραθώνα

Πέθανε αντιδήμαρχος
από κορονοϊό
Σε ηλικία 68 ετών πέθανε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών
Νίκος Ευαγγελόπουλος έπειτα από αρκετές μέρες νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Σισμανόγλειο,
νικημένος από τον Covid-19 και τις επιπλοκές του. Η δημοτική Αρχή εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος, ενώ οι σημαίες θα κυματίζουν
μεσίστιες σε όλα τα Δημοτικά Καταστήματα σε ένδειξη
πένθους μέχρι και τη μέρα της κηδείας.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας
εξελίσσεται η πιο περίεργη
σύμπραξη παρατάξεων; Εδώ
και αρκετό καιρό ο επικεφαλής της παράταξης που έχει
συμπράξει με την παράταξη
της διοίκησης βρίσκει
αφορμές (ή τις δημιουργεί)
για να επιτίθεται στην δημοτική Αρχή, με την οποία,
όμως, παραμένει συνεργαζόμενος κατέχοντας θέση
διοίκησης. Η αντιπολίτευση,
πάντως, τους… έχει πάρει
στο ψιλό και κάνει λόγο για
προσχηματικές αντιπολιτευτικές παραστάσεις.

Προτεραιότητα
η ασφάλεια

Άμεσα ξεκινούν τα έργα για την αντιπλημμυρική προστασία στον Δήμο
Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας
μετά την υπογραφή σύμβασης κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων από
τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο
Πατούλη. Το έργο προβλέπει την
ανάπτυξη παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας με
έργα ενίσχυσης του υφιστάμενου
συλλεκτήρα και χρηματοδοτείται
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Αττική 2014 - 2020» και η σύμβαση
με τον ανάδοχο προβλέπει ολοκλήρωσή του σε διάστημα 18 μηνών. Η
προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι
4.774.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Όπως τονίζει ο κ. Πατούλης, «αποτελεί προτεραιότητα η
ασφάλεια των πολιτών. Η αποτελεσματική θωράκιση των πόλεων της
Αττικής είναι το μεγάλο στοίχημα για
εμάς και είμαστε αποφασισμένοι να
το κερδίσουμε».

Με αμείωτο ρυθμό τα έργα
για τον εκσυγχρονισμό
του οδικού δικτύου

Μ

ε εντατικό ρυθμό συνεχίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας
Αττικής τις παρεμβάσεις και τα έργα στο οδικό δίκτυο ευθύνης της με στόχο
τον εκσυγχρονισμό του και την ενίσχυση της
ασφάλειας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό
πραγματοποιούνται παρεμβάσεις που αφορούν τόσο στη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων όσο και στην καλύτερη σήμανση.
Προς την κατεύθυνση αυτή εγκρίθηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής το έργο εκσυγχρονισμού
της Λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου, ενώ στο
πλαίσιο του έργου «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση οδικού δικτύου Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ,
υλοποιούνται εργασίες για τη διαγράμμιση

του οδικού άξονα της Αττικής - της παραλιακής λεωφόρου από τη Βάρκιζα μέχρι το
Σούνιο.
Όπως επισημαίνει ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, με παρεμβάσεις
που θα γίνουν στο σύνολο των 28 κόμβων
της Λεωφόρου Βάρης - Κορωπίου ο συγκεκριμένος οδικός άξονας θα είναι ένας από
τους πλέον σύγχρονους της Αττικής. Η τεχνολογία που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα είναι η χρήση συστημάτων
με συστοιχίες φωτοβολταϊκών στοιχείων, τα
οποία θα σωρεύουν ηλεκτρική ενέργεια και
θα διασφαλίζουν τη λειτουργία των κόμβων
για χρονικό διάστημα μέχρι και έξι ώρες σε
περίπτωση κυμάνσεων, βυθίσεων ή και ολικής απώλειας της τάσεως.

Περαιτέρω ενίσχυση στα καταστήματα
Τρόπους με τους οποίους ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω τα
καταστήματα της περιοχής στην επανεκκίνηση
της λειτουργίας τους συζήτησαν ο δήμαρχος
Νίκος Μπάμπαλος και ο Εμπορικός Σύλλογος
της πόλης σε συνάντησή τους. Ήδη ο δήμος
έχει υιοθετήσει όλες τις έκτακτες, ευνοϊκές δυνατότητες που παρέχονται από το κράτος προκειμένου να ενισχύσει τα τοπικά μαγαζιά, ενώ
τους προσφέρει δωρεάν διαφήμιση στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Επικοινωνία 94 FM. Τώρα, ο κ. Μπάμπαλος καλεί τους εμπόρους του Ηρακλείου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα προνομίων της ανταποδοτικής ανακύκλωσης που πιλοτικά ο δήμος έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες, ενώ εντάχθηκε στην πρωτοβουλία του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών και παρέχει δωρεάν rapid tests στους ιδιοκτήτες, τους
εργαζομένους των επιχειρήσεων της πόλης αλλά και στα μέλη των οικογενειών τους.

Διαγωνισμός
φωτογραφίας
Διαγωνισμό φωτογραφίας στο Instagram διοργανώνει ο Δήμος Νέας Ιωνίας και καλεί πολίτες κάθε
ηλικίας να αποτυπώσουν όμορφα
και ανθισμένα σημεία της πόλης,
βάζοντας φαντασία και δημιουργικότητα και ανεβάζοντας τις φωτογραφίες στο Instagram έως τη
Δευτέρα 24 Μαΐου. Πρόκειται για
μια δράση του δήμου με αφορμή
την άρση των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης με στόχο την ενθάρρυνση των πολιτών να περπατήσουν στην πόλη, να καλλιεργήσουν τον σεβασμό προς τον δημόσιο χώρο αλλά και να έρθουν σε
επαφή με το φυσικό στοιχείο της
Νέας Ιωνίας.

Web GIS για τη
διαχείριση υδάτων
Μια καινοτόμο εφαρμογή που
σχετίζεται με θέματα διαχείρισης
υδάτων (υδατικοί πόροι, ακτές
κολύμβησης, πλημμύρες) σχεδίασε και δημοσιεύει σε τρεις νέες Γεωπύλες η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Βασικός στόχος
είναι η ενιαία χωρική απεικόνιση
των δεδομένων μέσα από ένα λειτουργικό χαρτογραφικό περιβάλλον. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα
προηγμένης αναζήτησης και
απεικόνισης επιλεγμένων γεωχωρικών αρχείων. Τα οφέλη από
τη λειτουργία των Γεωπυλών είναι πολλαπλά: διαφάνεια, ταχύτητα και αξιοπιστία στη διάχυση
της πληροφορίας, ενώ ωφελούμενοι θα είναι οι δημόσιοι φορείς, οι μελετητές και οι ερευνητές αλλά και το ευρύ κοινό.
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EΛΛΑΔΑ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

Άγριο «θρίλερ» με
Γεωργιανό κακοποιό

Μ

έλος «σκληρής» συμμορίας ποινικών που
πραγματοποιεί ένοπλες εισβολές σε σπίτια
στα βόρεια προάστια είναι ο 43χρονος Γεωργιανός που συνελήφθη αρχικά για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και εν συνεχεία για την εισβολή σε σπίτι
επί της οδού Θεσσαλίας στο Πικέρμι, τα ξημερώματα της
5ης Μαρτίου 2021.
Μόλις οι αστυνομικές Αρχές στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης τον ταυτοποίησαν, χτύπησε «κόκκινο» στους συναδέλφους τους στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών, που έχει αναλάβει την εξιχνίαση της δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν.
Ο λόγος δεν ήταν άλλος από το ποινικό παρελθόν του και
τις ομοιότητες που παρουσιάζει ο τρόπος δράσης της συμμορίας των Γεωργιανών κακοποιών όπου ανήκει ο 43χρονους με τους εισβολείς στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών.
Η πιο πρόσφατη περίπτωση είναι η εισβολή σε μονοκατοικία στο Πικέρμι, όπου οι συνολικά πέντε «μπουκαδόροι»
ακινητοποίησαν με τη χρήση σωματικής βίας ζεύγος ηλικιωμένων και την οικιακή βοηθό και αφαίρεσαν χρηματικό
ποσό και κοσμήματα.

Αρνείται τις κατηγορίες για
βιασμό της υπαλλήλου του
Την υπάλληλό του κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά 30χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων, ο
οποίος συνελήφθη και
παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη. Είχε προηγηθεί καταγγελία της εργαζομένης, 21 ετών,
σύμφωνα με την οποία
οι εις βάρος της πράξεις
τελέστηκαν το βράδυ
της περασμένης Κυριακής, εντός του βενζινάδικου, που βρίσκεται στην Ανατολική
Θεσσαλονίκη. Κατά την ίδια καταγγελία, ο
κατηγορούμενος στη συνέχεια την απείλησε, προκειμένου να μη μιλήσει. Ακολούθησε η σύλληψή του με την αυτόφωρη διαδικασία. Ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε
σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για βιασμό και για απειλή,

ενώ τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην
πρώτη τακτική ανακρίτρια, απ’ όπου ζήτησε
και πήρε προθεσμία για την ερχόμενη Πέμπτη. Ο 30χρονος αρνείται τις κατηγορίες και
ισχυρίζεται ότι υπήρξε ερωτική συνεύρεση,
αλλά με τη συναίνεση της 21χρονης. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης έκανε γνωστό ότι το πρατήριο
καυσίμων για το οποίο υπήρξε η καταγγελία
δεν αποτελεί μέλος της.

Το χρονικό διάστημα που επιχείρησε να φύγει από τη
χώρα (σ.σ.: λίγα 24ωρα μετά τη δολοφονία της Καρολάιν
και ενώ το θέμα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για κλοπές και άλλα αδικήματα ήταν το δεύτερο «κόκκινο» που χτύπησε στη ΓΑΔΑ. Μέχρι στιγμής ο Γεωργιανός
κακοποιός αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία
της 20χρονης, ωστόσο θα παραμείνει κρατούμενος λόγω
του εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του.
Έμπειροι αστυνομικοί εκτιμούν ότι «ακόμη κι αν ο ίδιος
δεν συμμετείχε στην αποτρόπαια πράξη, ενδεχομένως να
γνωρίζει κάτι για τα πρόσωπα τα οποία δολοφόνησαν την
Καρολάιν, καθώς κινείται χρόνια στον ποινικό χώρο».
Πρέπει να θυμίσουμε ότι η ένοπλη ληστεία στο Πικέρμι
είχε σοκάρει το Πανελλήνιο, καθώς οι δράστες χρησιμοποίησαν ιδιαίτερη βία στα θύματά τους (έναν 93χρονο και
την επίσης υπερήλικη και κατάκοιτη σύζυγό του). Είναι χαρακτηριστικό το ότι, επειδή δεν ικανοποιήθηκαν από τα
περίπου 400 ευρώ που βρήκαν στο σπίτι, άρπαξαν με τη
βία τη χρυσή βέρα και το σταυρουδάκι της 90χρονης γυναίκας.

Νέα Σμύρνη: Ελεύθεροι οι νεαροί
που επιτέθηκαν στον 60χρονο
Μετανιωμένοι για την πράξη τους εμφανίσθηκαν στον ανακριτή οι νεαροί που εμπλέκονται στην επίθεση σε βάρος ενός 60χρονου άνδρα στη
Νέα Σμύρνη, επειδή τους έκανε παρατήρηση για διατάραξη κοινής ησυχίας. Πρόκειται για πέντε νεαρούς κατηγορούμενους οι οποίοι, μετά την
απολογία τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή των περιοριστικών
όρων απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση να εμφανίζονται δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής κατοικίας τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των νεαρών κατηγορουμένων παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που μαχαίρωσε και τραυμάτισε το θύμα και
δήλωσε μετανιωμένος. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι ζήτησαν συγγνώμη, παραδέχθηκαν πως βρίσκονταν στην Πλατεία Νέας Σμύρνης για να
διασκεδάσουν και ότι ήταν παρόντες στο επεισόδιο, αλλά υποστήριξαν
πως δεν είχαν συμμετοχή στην αιματηρή επίθεση.
Για το ίδιο περιστατικό νωρίτερα τη Δευτέρα απολογήθηκε ακόμα ένας
κατηγορούμενος, ο οποίος επίσης αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης
η ομάδα των νεαρών δέχθηκε τις παρατηρήσεις του ηλικιωμένου για κορονοπάρτι σε πλατεία της Νέας Σμύρνης. Οι κατηγορούμενοι, που προφανώς διασκέδαζαν στην πλατεία, με ανεβασμένα τα ντεσιμπέλ στη
μουσική, δεν ανέχθηκαν τις παρατηρήσεις του θύματος τόσο για τη δυνατή μουσική όσο και για τον συνωστισμό και, όταν τους είπε ότι θα καλέσει την Αστυνομία, τον μαχαίρωσαν.
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Καταδίκη οφθαλμίατρου για «φακελάκι»
Οφθαλμίατρος από την Κατερίνη καταδικάστηκε από το
Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση δέκα μηνών
με τριετή αναστολή για «φακελάκι» που πήρε από γιο
ασθενούς του, ύψους 300 ευρώ, για να μην περιμένει στη
σειρά και να εγχειριστεί άμεσα για καταρράκτη. Ο γιατρός
αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε ότι τον αιφνιδίασαν όταν άφησαν τα χρήματα στο γραφείο του.
Το περιστατικό έγινε τον Νοέμβριο του 2014 και ο
58χρονος σήμερα οφθαλμίατρος συνελήφθη ύστερα από
καταγγελία γιου ασθενούς, αστυνομικού στο επάγγελμα,
που ήθελε να υποβληθεί σε επέμβαση ο πατέρας του, 73
χρόνων σήμερα. Ο γιατρός κατηγορήθηκε ότι πήρε το ποσό
των 300 ευρώ, όμως τα χρήματα είχαν προσημειωθεί από
τους αστυνομικούς των Εσωτερικών Υποθέσεων της
ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδας. Μάλιστα, είχε κατηγορηθεί ότι

μόλις είδε τους αστυνομικούς να πλησιάζουν στο γραφείο
του έκλεισε την πόρτα, όμως για αυτό απαλλάχθηκε από
τον πρώτο βαθμό.
Πρωτόδικα ο γιατρός είχε καταδικαστεί από το Αυτόφωρο
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κατερίνης σε φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ,
ενώ του είχε αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερου
εντίμου βίου. Για την απόφαση είχε ασκήσει έφεση και ο εισαγγελέας, θεωρώντας ότι η ποινή που επιβλήθηκε ήταν
χαμηλή και ότι δεν έπρεπε να αναγνωριστεί το ελαφρυντικό.
Με τις νέες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα το ελαφρυντικό
του σύννομου βίου αναγνωρίστηκε και σε αυτό το δικαστήριο και επιπλέον αυτό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς και του επιβλήθηκε φυλάκιση δέκα μηνών. Ο οφθαλμίατρος εξακολουθεί να υπηρετεί στη θέση του.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στον Καλαφάτη
ο Σταϊκούρας

Στο ΤΕΕ/ΤΚΜ
ο Δ. Κούβελας

Η αξιοποίηση του πακτωλού
κονδυλίων που θα εισρεύσουν
στη χώρα μέχρι το 2027 (περίπου 70 δισ. ευρώ) από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο
ΕΣΠΑ αλλά και οι προκλήσεις
με τις οποίες τίθεται αντιμέτωπη η Βόρεια Ελλάδα απασχόλησαν τη συνάντηση του υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης
Σταύρου Καλαφάτη με τον
Χρήστο Σταϊκούρα. «Δώσαμε
πάνω από 3,5 δισ. σε εργαζομένους και επιχειρήσεις της
Κεντρικής Μακεδονίας, προχωράμε με σχέδιο για την επόμενη μέρα στοχεύοντας στη
μετάβαση σε μια πλήρη κανονικότητα», σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών, ενώ ο Σταύρος Καλαφάτης δήλωσε ότι
«συζητήσαμε το σχέδιο για την
επόμενη μέρα σε Μακεδονία
και Θράκη, η κυβέρνηση στάθηκε δίπλα σε εργαζομένους
και επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας».

Το Τεχνικό Επιμελητήριο/Τμήμα
Κεντρικής Μακεδονίας επισκέφτηκε ο Δημήτρης Κούβελας,
όπου ενημερώθηκε από τον πρόεδρο Γιώργο Τσακούμη για ζητήματα των μηχανικών, ενώ συζήτησαν και θέματα που αφορούν στην
ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και
της ευρύτερης περιοχής. Έγινε
αναφορά στη σημασία του μητροπολιτικού σχεδιασμού στη Θεσσαλονίκη και την ανάγκη θεσμικής αναβάθμισης και κάθετης οργάνωσης της αρμόδιας υπηρεσίας
με έδρα στη Θεσσαλονίκη και όχι
στην Αθήνα.

Κάλεσμα Ορφανού
για εμβολιασμό
Ολοκλήρωσε τον εμβολιασμό
του o Γιώργος Ορφανός και το ανακοίνωσε επισήμως και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης. Όπως είπε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
«Η Θεσσαλονίκη είναι το Μέλλον»,
έκανε και τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού με Moderna στους χώρους της ΔΕΘ και από την πλευρά
του κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν ώστε να χτιστεί το τείχος
της ανοσίας. «Εύχομαι όλοι μας να
συμμετέχουμε σε αυτό το τείχος»,
είπε χαρακτηριστικά.

Ζητούν «πράσινο» στην Αλυσίδα

Πεντακόσιες υπογραφές συγκεντρώθηκαν και εστάλησαν στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Πέτρο Λεκάκη από πολίτες και φορείς που ζητούν να μετατραπεί οικόπεδο στην περιοχή της Αλυσίδας
σε νηπιαγωγείο και χώρο πρασίνου. Ο επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης «Πόλη Ανάποδα και Δύναμη Ανα-

τροπής» Κώστας Ξενόπουλος, με αφορμή τη συζήτηση
του θέματος σε επόμενο Δ.Σ., είπε ότι στόχος δεν είναι
απλώς να γίνει μια κουβέντα, αλλά να δεσμευτεί η διοίκηση πως θα βρει τα χρήματα τόσο για την απαλλοτρίωση
του χώρου όσο και για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Απαντήσεις για τον σταθμό

Για ακόμη μια φορά καλείται ο Στράτος Σιμόπουλος να υπερασπιστεί τη θέση της απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων
στον υπό κατασκευή Σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης ως τη μόνη βιώσιμη λύση
και, μάλιστα, απέναντι στον πρώην υπουργό
Στέφανο Μάνο. Ο πρώην υπουργός ανέφερε σε
άρθρο του ότι η απόφαση αυτή «θα προκαλέσει
καθυστερήσεις στο έργο και πάτημα στον εργολάβο για να ζητήσει αποζημιώσεις». Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. απάντησε με δικό
του άρθρο στο ίδιο Μέσο, τονίζοντας ότι «η αναζήτηση της λύσης της παραμονής in situ των αρχαιοτήτων οδήγησε σε καθυστερήσεις 4,5 ετών
και σε διεκδίκηση από τον εργολάβο αποζημίωσης ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ».

Έγκλημα
Με φόντο το «έγκλημα στον Σταθμό Βενιζέλου»
εμφανίστηκε στην πρόσφατη διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης η Κατερίνα Νοτοπούλου μετά την απόφαση
του ΣτΕ για απόσπαση και επανατοποθέτηση των
αρχαίων στο έργο του μετρό. Με τον τρόπο αυτό
η επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλονίκη Μαζί» θέλησε να εκφράσει τη διαμαρτυρία της για
τη δικαστική απόφαση. Ανάλογα έπραξαν και οι
δημοτικές σύμβουλοι ίδιας παράταξης Έλλη
Χρυσίδου και Μαρία Πασχαλίδου.

Παραιτήθηκε
ο Διονύσης Ψωμιάδης
Την παραίτησή του από δημοτικός σύμβουλος
Θεσσαλονίκης υπέβαλε ο Διονύσης Ψωμιάδης
επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Ο κ. Ψωμιάδης εκλέχθηκε με την παράταξη «Δύναμη Πολιτών» στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019,
όπου επικεφαλής ήταν ο αδελφός του Παναγιώτης. Η παραίτηση του Διονύση Ψωμιάδη ανακοινώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον πρόεδρο του Σώματος Πέτρο Λεκάκη να ζητά να κινηθούν οι διαδικασίες για
την αντικατάστασή του.

Συλλυπητήρια στην
οικογένεια Πασαλίδη
Τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο του
προέδρου του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Θεσσαλονίκης Άγγελου Πασαλίδη εξέφρασε ο
Βασίλης Γάκης, μιλώντας από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Οι δυο τους, άλλωστε, κατέβηκαν υποψήφιοι στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές και έδωσαν κοινό αγώνα επί μήνες
για την εκλογή της παράταξης του Νίκου Ταχιάου στα
έδρανα του κεντρικού δήμου.
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Π

ΡΟΣΩΠΟ

ΜΠΡΙΖIΤ ΜΑΚΡOΝ

Η πρώτη κυρία
απογειώνει
τη γαλλική μόδα

Τ

ην άποψη ότι πίσω από κάθε ισχυρό άνδρα βρίσκεται μια σημαντική
γυναίκα επιβεβαιώνει η περίπτωση της Μπριζίτ Μακρόν. Η παλιά
εκπαιδεύτρια του νεαρού, τότε, Εμανουέλ
Μακρόν, που έγινε η μεγάλη του αγάπη και,
παρά τη διαφορά ηλικίας, η σύζυγός του, είναι μια γυναίκα που δικαίως βρίσκεται δίπλα
στον πρώτο πολίτη της μεγάλης ευρωπαϊκής
δύναμης, της Γαλλίας.

τρεύτηκε μόλις στα 20 χρόνια της τον τραπεζίτη Αντρέ-Λουί Οζιέρ, με τον οποίο έκανε
τρία παιδιά, τον Σεμπαστιάν, τη Λοράνς και
την Τιφέν.
Αν και θα μπορούσε να ζει στο σπίτι της, με
τα χρήματα των ευκατάστατων γονιών της
και του τραπεζίτη συζύγου της, η Μπριζίτ
Τρονιέ-Οζιέρ αποφάσισε να διδάξει Γαλλικά
σε σχολεία και έτσι βρέθηκε σε ένα Καθολικό λύκειο στην πόλη Αμιέν. Σήμερα είναι
γνωστό ότι ποτέ ο Εμανουέλ Μακρόν δεν
υπήρξε μαθητής της Μπριζίτ μέσα στις τάξεις του σχολείου. Στις συναντήσεις, όμως,
των καθηγητών πολλοί μιλούσαν για τον νεαρό «που τα ξέρει όλα και μιλάει για όλα».
Όταν τα ίδια είπε στην Μπριζίτ και η κόρη της
Λοράν, που θαύμαζε τον Εμανουέλ, εκείνη
αποφάσισε να γνωρίσει αυτόν τον νεαρό και
προσφέρθηκε να του κάνει μάθημα Θεατρικών Σπουδών. Έτσι ξεκίνησε ένας θυελλώδης έρωτας, που κατέληξε σε γάμο, παρά τα
εμπόδια που έβαλε η πατρική οικογένεια
του Μακρόν.
Χώρισαν εξ ανάγκης για πολλά χρόνια. Ο
Μακρόν πήγε αναγκαστικά στο Παρίσι, αλλά
στο μεταξύ η Μπριζίτ πήρε διαζύγιο και πολλά χρόνια αργότερα ξαναβρέθηκαν και παντρεύτηκαν.

Επιλέγει κορυφαίες γαλλικές εταιρείες

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Όταν ήταν απλώς η Μπριζίτ Τρονιέ, δηλαδή πριν από τον γάμο της με τον Μακρόν, η
σημερινή πρώτη κυρία της Γαλλίας είχε μια
συναρπαστική ζωή. Γεννήθηκε το 1953 σε
ευκατάστατη οικογένεια, με τον πατέρα της
να είναι διευθυντής σε εργοστάσιο σοκολάτας στην επαρχία Πικαρντί και τη μητέρα της
να είναι ιδιοκτήτρια πολλών καταστημάτων.
Συνεπώς, η Μπριζίτ, όσο ήταν παιδί, δεν είχε
τη δυνατότητα να περνά πολύ καιρό με τους
γονείς της, γι’ αυτό, ίσως, στράφηκε στη λογοτεχνία και στη δική της οικογένεια: Παν-

Οι ενδυματολογικές της επιλογές είναι
πάντα σταθερές. Επιλέγει πανάκριβα ρούχα
από τις κορυφαίες γαλλικές εταιρείες μόδας. Συνήθως επιλέγει μονόχρωμα look, με
κοντά ή μακριά σακάκια και κοντές φούστες
ή φορέματα. Στις 17 Απριλίου το γαλλικό
προεδρικό ζεύγος υποδέχθηκε το ζεύγος
Ζελένσκι της Ουκρανίας. Η Μπριζίτ Μακρόν
συγκέντρωσε τις επιδοκιμασίες των ανθρώπων της γαλλικής μόδας με το φόρεμά της,
που, χωρίς να προκαλεί, ανέδειξε τη θηλυκότητά της. Αντίστοιχα θετική ήταν η έκπληξη του κοινού με το παλτό της Μπριζίτ Μακρόν, στο πλάι του προέδρου της Γαλλίας,
κατά την τελετή για τα 200 χρόνια από τον
θάνατο του Ναπολέοντα Βοναπάρτη.
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ια νέα σειρά κυρώσεων
εναντίον της Τουρκίας ανακοίνωσε χθες το υπουργείο
Οικονομικών των ΗΠΑ, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο άλλη μία ένδειξη ότι οι σχέσεις των δύο χωρών διανύουν
μια μακρά περίοδο ψυχρότητας. Αυτήν τη
φορά οι κυρώσεις αφορούν σε τρία φυσικά
πρόσωπα και σε μια εταιρεία που έχει έδρα
την Τουρκία. Ο λόγος των κυρώσεων, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είναι οι σημαντικές οικονομικές συναλλαγές που
αποδεδειγμένα έχουν όσοι τις υφίστανται
με το ISIS («Ισλαμικό Κράτος»).
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ΗΠΑ: Κυρώσεις σε Τουρκία
για συνεργασία με ISIS

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Ειδικότερα, οι αμερικανικές Αρχές θεωρούν ότι τα τέσσερα αυτά πρόσωπα -τρία
φυσικά και ένα νομικό- έχουν αναπτύξει
διασυνδέσεις με το ISIS και παράλληλα του
έχουν «ανοίξει» διαύλους, ώστε να σχηματίσει ένα διεθνές δίκτυο χρηματοδοτών
του. Χαρακτηριστικά, η αιτιολογική έκθεση
των κυρώσεων παρατηρεί ότι, χάρη σε αυτά τα πρόσωπα από την Τουρκία, το «Ισλαμικό Κράτος» απέκτησε πρόσβαση στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα της Μέσης
Ανατολής. Τα πρόσωπα αυτά είναι:
G Ο Αλά Κανφουράχ, ο οποίος κατηγορείται από τις ΗΠΑ ότι παρείχε ουσιαστική οικονομική, υλική και τεχνολογική βοήθεια
στο «Ισλαμικό Κράτος» τουλάχιστον κατά
τη διετία 2019- 2020. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αναφέρει ότι η επιχείρηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που
ανήκει στον Κανφουράχ και έχει έδρα στην
Τουρκία μετέφερε χρήματα σε στελέχη του
«Ισλαμικού Κράτους» τα οποία ζουν και
δρουν στη Συρία.

Ο Κανφουράχ θεωρείται από τις αμερικανικές υπηρεσίες ως ο κεντρικός διαμεσολαβητής στο κύκλωμα μεταφοράς
χρημάτων από την Τουρκία προς την ηγετική ομάδα του ISIS κατά τη διετία 20172019!
G Ο Ιμπραχίμ Αλί Άβαντ αλ Φεΐ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας «Αλ Φεΐ», ο
οποίος κατηγορείται από τις ΗΠΑ ότι παρείχε καθοριστική βοήθεια στο «Ισλαμικό
Κράτος», ώστε αυτό να μπορέσει να συνεχίσει τη δράση του.

G Ο Ιντρίς αλ Φεΐ, συγγενής του προηγου-

μένου, ο οποίος αυτήν την εποχή είναι κρατούμενος στο Ιράκ. Κατηγορείται ότι διευκόλυνε τη διανομή κεφαλαίων σε μονάδες
όλου του κόσμου, που δρούσαν για λογαριασμό του «Ισλαμικού Κράτους». Θεωρείται ένας από τους διαμεσολαβητές-κλειδιά
μεταξύ χρηματοδοτών από το εξωτερικό
(εκτός Τουρκίας) και ηγετικών στελεχών
του ISIS.
G Τέλος, η εταιρεία «Αλ Φεΐ», με έδρα την
Τουρκία, η οποία παρείχε οικονομική, υλι-

κή και τεχνολογική βοήθεια στο «Ισλαμικό
Κράτος».

Αφορούν σε τρία φυσικά
πρόσωπα και σε μια εταιρεία
με έδρα τη γείτονα, καθώς
φαίνεται ότι είχαν οικονομικές
συναλλαγές με το «Ισλαμικό Κράτος»

Ισραήλ - Γάζα: Το μακελειό συνεχίζεται - Πιέσεις για κατάπαυση του πυρός
Ούτε η αύξηση νεκρών, τραυματιών και εκτοπισμένων και από τις δυο μεριές ούτε οι έως τώρα πιέσεις της
διεθνούς κοινής γνώμης έχουν αποδειχθεί αρκετές για
να σταματήσουν το μακελειό Ισραηλινών και Παλαιστινίων της Χαμάς, που έχει μπει ήδη στη δεύτερη αιματοβαμμένη εβδομάδα του.
Χθες το μεσημέρι, ο μακάβριος απολογισμός όσων
ανθρώπων έχουν χάσει τη ζωή τους κατέγραφε 213 Παλαιστινίους (ανάμεσά τους 61 παιδιά) και 12 Ισραηλινούς
(ανάμεσά τους δύο παιδιά), καθώς και περίπου 60.000
εκτοπισμένους Παλαιστινίους από τις εστίες τους, χωρίς κάποιο από τα αντιμαχόμενα μέρη να δείξει σημάδια
υπαναχώρησης. Αυτό επισήμανε και ο Αμερικανός

υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν από την Κοπεγχάγη, όπου βρίσκεται: «Εναπόκειται στα δύο μέρη
να αποσαφηνίσουν εάν επιθυμούν την ανακωχή».
Ωστόσο, νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν,
σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έκανε λόγο για την
«υποστήριξή του στην κατάπαυση του πυρός» - μια διατύπωση που θεωρείται αρκετά «άχρωμη», με δεδομένη
την έκρηξη της βίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής
και τις συνακόλουθες ισχυρές πιέσεις των Αμερικανών
Δημοκρατικών στον πρόεδρο της χώρας για αποφασιστική παρέμβαση. Άλλωστε, ο Μπάιντεν στην ίδια συνδιάλεξη αναγνώρισε «το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυν-

θεί». Παράλληλα, χθες συνεδρίασαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον επικεφαλής
της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ να δηλώνει ότι «η Ευρώπη συμμετέχει ενεργά στις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης της βίας στην περιοχή».
Ένας από τους πρώτους υπουργούς Εξωτερικών που
βρέθηκαν στην περιοχή είναι ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος
χθες συναντήθηκε διαδοχικά με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον Ισραηλινό ΥΠ.ΕΞ., τον πρωθυπουργό των
Παλαιστινίων, ενώ το μεσημέρι συμμετείχε στην έκτακτη σύσκεψη των ΥΠ.ΕΞ. της Ε.Ε. και το απόγευμα συνάντησε τον ΥΠ.ΕΞ. της Ιορδανίας.
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Νέα ρύθμιση-πακέτο για τα χρέη που προκάλεσε η πανδημία
Το καλοκαίρι, στο πλαίσιο της 11ης αξιολόγησης της ελληνικής
οικονομίας, αναμένεται να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το νέο
σχέδιο ρύθμισης των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, με
τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται εντός του φθινοπώρου, όταν
θα υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα στο μέτωπο της υγειονομικής κρίσης αλλά και για τις πληγές που αφήνει πίσω της η πανδημία
στο μέτωπο των χρεών.
Με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μόνο προς την Εφορία να αγγίζουν τα 110 δισ. ευρώ, το οικονομικό επιτελείο σκέφτεται να δώσει
ανάσες στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που θα δυσκολευτούν
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους από το 2022 και μετά,
όταν θα πρέπει να αρχίσουν να αποπληρώνουν τόσο τα χρέη προς
Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, που έχουν «παγώσει» μέχρι το τέ-

λος του έτους (υπολογίζονται σε περίπου 2 δισ. ευρώ), όσο και τα ποσά
από τις επιστρεπτέες προκαταβολές των επτά κύκλων που φτάνουν τα 4
δισ. ευρώ και πρέπει να επιστραφούν στο Δημόσιο.
Τα σενάρια που έχουν αρχίσει και επεξεργάζονται στο υπουργείο Οικονομικών προβλέπουν:
* Ρύθμιση-πακέτο για όλα τα χρέη επιχειρήσεων και νοικοκυριών που
έχουν πληγεί από την πανδημία. Στο σενάριο αυτό θα μπορούσαν να ενταχθούν οι οφειλές από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ αλλά και οι ενισχύσεις που έλαβαν οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μέσω των 7 κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής και θα πρέπει να επιστραφούν
στο κράτος.
* Περισσότερες δόσεις, που μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν
τις 60, οι οποίες θα είναι έντοκες, με το επιτόκιο να κυμαίνεται στο 2,5%.

Χρήστος Σταϊκούρας:

«Κούρεμα»
στα δάνεια των
μικρομεσαίων

«Κ

ούρεμα» οφειλών, μείωση επιτοκίου, επιμήκυνση της περιόδου
αποπληρωμής του δανείου και άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα
δάνεια των μικρομεσαίων που έχουν
πληγεί από την πανδημία δρομολογεί
άμεσα η κυβέρνηση.
Οι νέες ρυθμίσεις που ενσωματώνονται
στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2» αναμένεται
να κατατεθούν για ψήφιση στη Βουλή τις
επόμενες μέρες. Όπως ανέφερε ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προέκυψαν έπειτα από εκτεταμένες διαβουλεύσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με
τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.
Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο
εξετάζει μια νέα συνολική ρύθμιση των
οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων
προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της
ευρύτερης στρατηγικής για ανάκαμψη
της οικονομίας μετά την πανδημία.
Με τις νέες ρυθμίσεις για τα δάνεια των
μικρομεσαίων οι τράπεζες θα πρέπει
υποχρεωτικά, στην περίπτωση ρύθμισης
μη εξυπηρετούμενου δανείου, να παρέ-

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

χουν μείωση του επιτοκίου ρύθμισης κατά τουλάχιστον 10% συγκριτικά με το επιτόκιο που ίσχυε πριν από την αναδιάρθρωση του δανείου με διάρκεια 8 μηνών
(όσο διαρκεί η επιδότηση). Επίσης, θα
πρέπει να παρέχουν μία ή και συνδυασμό
από τις εξής διευκολύνσεις:
• Μείωση του επιτοκίου ρύθμισης για
όλη τη διάρκεια της ρύθμισης αποπληρωμής.
• Διαγραφή ποσοστού τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων.
• Διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου
(εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ότι το χρέος είναι μεγαλύτερο της εμπορικής αξίας της περιουσίας
του οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών, δεν προκύπτει περίσσευμα εσόδων
από τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία
κ.λπ.).
• Επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής.

• Επίσης, δεν θα πρέπει να αυξήσουν τη
δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου.
Στην περίπτωση εξυπηρετούμενων δανείων οι τράπεζες δεν πρέπει να τροποποιήσουν τους όρους του δανείου σε σχέση με τους όρους που υπήρχαν πριν από
τη χορήγηση της κρατικής επιδότησης,
καθώς και να μην αυξήσουν τη δόση του
δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και
μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου.
Τα νέα μέτρα θα ισχύσουν και για τις
33.792 επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2», ενώ μέ-

χρι τις 31 Μαΐου οι επιχειρήσεις μπορούν
να υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα και
να επωφεληθούν της επιδότησης του επιχειρηματικού τους δανείου για 8 μήνες
αλλά και των νέων διευκολύνσεων.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για το
πρόγραμμα «Γέφυρα 2»
αναμένεται να κατατεθούν
προς ψήφιση
στη Βουλή τις επόμενες
μέρες - Μείωση επιτοκίου
για τα μη εξυπηρετούμενα
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Δηλώσεις αναστολών
σύμβασης εργασίας
από πληττόμενες
επιχειρήσεις
Έως αύριο θα μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις αναστολής σύμβασης εργασίας οι επιχειρήσεις που
πλήττονται και άρχισαν να επαναλειτουργούν από την περασμένη
Παρασκευή 14/5. Πιο συγκεκριμένα, μια επιχείρηση που από κλειστή
με εντολή δημόσιας Αρχής καθίσταται πληττόμενη υποβάλλει ορθή
επανάληψη της υπεύθυνης δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της ως κλειστή, αλλάζοντας μόνο το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο θα παρέμενε
κλειστή, χωρίς να επιτρέπεται καμία μεταβολή των δηλωθέντων εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή.

«Ψήλωσαν» κατά
11,5% οι τιμές
των ακινήτων

Ώθηση κατά 11,5% πήραν οι τιμές των
ακινήτων τη διετία 2019-2020, ενώ αύξηση κατά 2,9% καταγράφεται το πρώτο
τρίμηνο του τρέχοντος έτους, παρά την
ύφεση στην οικονομία και τις συνέπειες της πανδημίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία των εμπορικών τραπεζών που συγκέντρωσε η ΤτΕ, πέρυσι, οι τιμές των
ακινήτων σημείωσαν άνοδο κατά 4,3%,
ενώ το 2019 κατά 7,2%. Οι τιμές των νέων διαμερισμάτων σημείωσαν πέρυσι
αύξηση 7,7% σε σχέση με το 2019, ενώ η
αντίστοιχη για τα «παλαιά» (άνω των 5
ετών) ήταν 3,4%. Κατά το πρώτο τρίμηνο
του τρέχοντος έτους οι τιμές των ακινήτων στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά 5,4%
σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και στη Θεσσαλονίκη 3,7%.

ΧΡΗΜΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μέτρα στήριξης
των εργαζομένων

Π

ακέτο πέντε μέτρων στήριξης
όλων των κατηγοριών εργαζομένων στον Τουρισμό προωθεί άμεσα η κυβέρνηση, έτσι ώστε να καλύψει τους πληττόμενους από την πανδημία.
Τα μέτρα που αποφασίστηκαν από τους
υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κατόπιν συζήτησης
με τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων, θα πάρουν τη μορφή νόμου τις επόμενες
ημέρες. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:
Για τους εποχικά εργαζομένους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικά
καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία που
θα επαναπροσληφθούν δίνεται δικαίωμα
υπαγωγής στο μέτρο της αναστολής σύμβασης εργασίας, με αποζημίωση ειδικού σκοπού, για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021.
Για τους εποχικά εργαζομένους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία που δεν θα επαναπροσληφθούν κατά
τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021 δίνεται δικαίωμα υπαγωγής στο μέτρο της αναστολής
σύμβασης εργασίας με αποζημίωση ειδικού
σκοπού, με μονομερείς δηλώσεις τους, στο
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, που τηρείται στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Επιπλέον, οι εποχικά εργαζόμενοι υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία θα μπορούν να ενταχθούν από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στο πρόγραμμα
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, με πλήρη κάλυψη των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και για τον
χρόνο που εργάζονται. Για τις ανωτέρω επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση του μέτρου

1

2
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Αναπτυξιακός νόμος:
Επιχορηγήσεις
και φοροαπαλλαγές
σε επιχειρήσεις

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

δεν θα ισχύει η 31η Ιανουαρίου 2021 ως ημερομηνία επιμέτρησης του προσωπικού τους.
Οι υπόλοιποι εποχικά εργαζόμενοι μη
υποχρεωτικής επαναπρόσληψης θα
μπορούν να ενταχθούν, από 1η Ιουνίου και
έως 6 μήνες από την πρόσληψή τους, στο
πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Με την ένταξη της πρόσληψής
τους στο πρόγραμμα αυτό θα καλύπτεται το
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών και ο
καθαρός μισθός τους θα επιδοτείται με 200
ευρώ.
Οι ξεναγοί και οι τουριστικοί συνοδοί
θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και
Μάιο 2021 με μονομερή δήλωσή τους στο
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

4

5

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 100.000 επιδοτούμενες θέσεις
εργασίας - Πρόγραμμα κάλυψης
όλων των κατηγοριών
προανήγγειλε ο υπουργός
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης

Γενναίες επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές για τη γενική επιχειρηματικότητα και ειδικότερα για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις προβλέπει ο αναπτυξιακός
νόμος για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων κατά το 2021.
Το νέο πλαίσιο των χρηματοδοτήσεων
μέσω του αναπτυξιακού νόμου υπογράφηκε από τους αναπληρωτές υπουργούς
Ανάπτυξης και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και Θεόδωρο Σκυλακάκη αντίστοιχα, καθώς και τον υφυπουργό Ανάπτυξης - Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη.
Σύμφωνα με το σχέδιο, οι φορολογικές
απαλλαγές για τη γενική επιχειρηματικότητα καθορίζονται στα 280 εκατ. ευρώ,
ενώ για τις πολύ μικρές και τις μικρές
επιχειρήσεις στα 5 εκατ. ευρώ. Από την
άλλη, το ύψος των επιχορηγήσεων, των
επιδοτήσεων leasing και του κόστους δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ορίστηκε στα 120 εκατ. ευρώ για τη γενική επιχειρηματικότητα και στα 400 εκατ. ευρώ
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι,
το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, της
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης
και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και των δύο
καθεστώτων ενίσχυσης, ύψους 520 εκατ.
ευρώ, θα καλυφθεί μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η υπογραφή της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης για τον καθορισμό των ποσών
για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται
στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2019 αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη προσπάθεια
για την κάλυψη του επενδυτικού κενού
που τόσο έχει ταλανίσει τη χώρα μας τους
τελευταίους μήνες και που με τις συντονισμένες προσπάθειες σύντομα θα μπορέσει να καταστεί απόλυτα διαχειρίσιμο.
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MasterCard με ΓΣΕΒΕΕ για στήριξη
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων

Σ

την ευρεία πρωτοβουλία έμπρακτης στήριξης των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων που υλοποιεί από τις αρχές του
χρόνου η MasterCard αναφέρθηκε η
Country Manager της εταιρείας για
την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα,
Άσπα Παλημέρη, στο πλαίσιο συζήτησης στο φετινό Delphi Economic Forum. Στη σχετική συζήτηση συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Αθανάσιος Σταβέρης και ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας
(ΓΣΕΒΕΕ) Γεώργιος Καββαθάς. Συγ-

κεκριμένα, στο πάνελ με τίτλο «To recovery and beyond: The future of
SMEs the day after the pandemic the role of technology», η κυρία Παλημέρη παρουσίασε τους στόχους και
τους άξονες της πλατφόρμας Digital
Doors της Mastercard, μέσω της

οποίας προσφέρονται εργαλεία και
λύσεις που βοηθούν τις ΜμΕ να προσαρμοστούν καλύτερα στη νέα πραγματικότητα και να αναπτυχθούν μέσα
από τον μετασχηματισμό και την εξέλιξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

ZeniΘ: Με Γιαννάκη, Πετρετζίκη, Σκορδά και Ρέμο στη νέα καμπάνια
H ΖeniΘ ανακοίνωσε ότι αλλάζει το «story» της ενέργειας και λανσάρει τη νέα διαφημιστική της καμπάνια
με τη συμμετοχή της κορυφαίας της ομάδας: του Παναγιώτη Γιαννάκη, του Άκη Πετρετζίκη, της Φαίης Σκορδά και του Αντώνη Ρέμου. Μαζί με τον θρυλικό coach
και τους αστέρες της ελληνικής showbiz, η ZeniΘ προσκαλεί το κοινό να κάνει τώρα online το συμβόλαιό του
για ρεύμα και φυσικό αέριο. Φέρνει δύο νέα προϊόντα
ενέργειας, το Power Home Star και το Gas Home Star,
με τους πελάτες της να μπορούν να απολαμβάνουν έως
και 45% έκπτωση στο ρεύμα και έως 45% έκπτωση στο
φυσικό αέριο, με ακόμα πιο χαμηλές χρεώσεις.

eBay με BestPrice.gr
Η eBay και το BestPrice.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενδυνάμωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, βοηθώντας
ακόμα περισσότερες ελληνικές ΜμΕ να διευρύνουν τη δραστηριότητά τους στην παγκόσμια αγορά. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία, η eBay σχεδιάζει να βοηθήσει περισσότερες από 2.500 ελληνικές ΜμΕ που ανήκουν στο δίκτυο του BestPrice.gr, προσφέροντάς τους σημαντικά εφόδια για να ξεκινήσουν την εμπορική
τους δραστηριότητα μέσα από την πλατφόρμα του, όπως εξατομικευμένη προσωπική υποστήριξη, χρήσιμα εργαλεία και οφέλη
στον τομέα του marketing, καθώς και καθοδήγηση στα επόμενα
τους βήματα και την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο αυτό,
το δίκτυο εμπόρων του BestPrice.gr θα έχει την ευκαιρία να λάβει ειδική υποστήριξη για να αναπτύξει την επιχείρησή του παγκοσμίως, προσεγγίζοντας ένα κοινό 185 εκατ. ενεργών αγοραστών από 190 αγορές ανά τον κόσμο.

Modus & Amplio: Ανοίγει
τα ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα
H Modus & Amplio, με 14 χρόνια παρουσίας στον χώρο του Hospitality Consulting & Management και με
εξειδίκευση στους τομείς Pre-Opening, Hotel & Asset
Management, Brand Strategy και Ανάπτυξη Πωλήσεων, ανακοινώνει το άνοιγμα των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων της. Το «IKIES Santorini», «Οία Σαντορίνη»,
ανοίγουν από 24 Μαΐου, το «The Radisson Blu Park Athens» ήδη λειτουργεί, το «The Rooster» στην Αντίπαρο
ξεκινά από 1η Ιούνιου, το «The Lynx Mountain Resort»
στη Φλώρινα από 21 Μαΐου, το «Monsieur Didot» στην
Αθήνα ήδη λειτουργεί, το «Poseidonion Grand Hotel»
στις Σπέτσες από 20 Μαΐου, το «San Antonio Corfu Resort» στην Κέρκυρα από 21 Μαΐου, το «Nikopolis Hotel
Thessaloniki» ήδη λειτουργεί και το «Νέο IVIS_4» στην
Αθήνα ξεκινά από 15 Ιούλιου.

ΕΛΒΕ: Νέο ηλεκτρονικό κατάστημα για
το προσωπικό Αστυνομίας και Στρατού
Με αφορμή την αυξημένη ζήτηση για μεμονωμένες παραγγελίες και σκοπό την ευρύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών της, η ΕΛΒΕ αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος για καλύτερη πρόσβαση
στα προϊόντα της. Το uniforms-eshop.gr επικεντρώνεται στις ανάγκες του προσωπικού της
Αστυνομίας και του Στρατού. Οι διαθέσιμες στολές καθώς και τα διαθέσιμα ρούχα και αξεσουάρ καλύπτουν ευρύτερες ανάγκες και εξυπηρετούν καταναλωτές εκτός υπηρεσιών.

Τα ΟΚ! Anytime Markets Α.Ε.
στηρίζουν το Δείπνο Αγάπης
Τα OK! Anytime Markets στέκονται δίπλα στις ευπαθείς ομάδες. Αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια
σημαντική πρωτοβουλία, τη στήριξη του πολύτιμου
έργου της εθελοντικής οργάνωσης Δείπνο Αγάπης. Η
πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε μία ακόμα κίνηση αλτρουισμού, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με άξονα την
κοινωνία και ιδιαίτερα όσους βρίσκονται σε ανάγκη.

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Μανιφέστο
Ελληνικής Μεσογειακής Διατροφής
Η Ομάδα Πρωτοβουλίας δημιούργησε το Μανιφέστο της Ελληνικής Μεσογειακής Διατροφής, που
είναι ένας δεκάλογος ο οποίος περιγράφει και
αναλύει τις αξίες της, με στόχο να αποτελέσει
«οδηγό» για τους φορείς που συμβάλλουν στην
ελληνική οικονομία της φιλοξενίας. Ο Άγις Πιστιόλας, πρόεδρος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ
ΜΑΣ, επεσήμανε την αξία της δημιουργικής εξέλιξης της ελληνικής κουζίνας από τους συγχρόνους Έλληνες μαγείρους (σεφ), με σεβασμό στην
παράδοση από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα και
σε συνδυασμό με τη νέα πραγματικότητα για την
υγεία και την ευζωία, αναφέροντας ότι υπάρχουν
πολλές και ποικίλες συνταγές με φυτικής προέλευσης υλικά.
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Ξεκινούν την κατασκευή σιλό
στη Βουλγαρία οι Μύλοι Λούλη

Επίσκεψη του Αμερικανού
πρέσβη στα γραφεία της
Sunlight στην Αθήνα
O TAP ξεκινά τη δεσμευτική
φάση του Market Test

Η

Sunlight, παραγωγός συστημάτων αποθήκευσης
ενέργειας, καλωσόρισε σήμερα τον Αμερικανό
πρέσβη στην Ελλάδα Τζέφρι Ρ. Πάιατ, στα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Στο πλαίσιο της συνάντησης, αναδείχθηκαν το
επενδυτικό πλάνο της εταιρείας στην αγορά της Αμερικής, οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για βιώσιμα και
πράσινα ενεργειακά έργα αλλά και η ενεργειακή μετάβαση. H Sunlight δραστηριοποιείται με σκοπό να διαμορφώσει ένα βιώσιμο μέλλον, βασισμένο στις ανανεώσιμες πήγες ενέργειας και σε καινοτόμες τεχνολογίες. Η
εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στη δημιουργία της θυγατρικής Sunlight Batteries USA στη Βόρεια Καρολίνα
των ΗΠΑ και έχει ολοκληρώσει την πρώτη φάση της
επένδυσης που, βάσει του επενδυτικού πλάνου, ανέρχεται σε 150 εκατ. δολάρια σε βάθος διετίας. Στόχος είναι
να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πελάτες της στην αμερικανική αγορά, να επεκτείνει τις δυνατότητες του εργοστασίου και να αυξήσει τον αριθμό
του προσωπικού στα 100 άτομα, συμβάλλοντας, παράλληλα, στην ανάπτυξη της αγοράς μπαταριών μολύβδου
και λιθίου στην Αμερική.

Wind: Μειοδότης τεσσάρων
συμβάσεων του «Σύζευξις ΙΙ»
Οι εκτελεστικές συμβάσεις αφορούν σε τέσσερα
τμήματα των νησίδων 1, 4 και 3 και περιλαμβάνουν
φορείς Δημοσίου σε Αττική, Ζάκυνθο, Ηλεία, Αρκαδία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Λακωνία, Ρέθυμνο και
Χανιά. Το έργο, μεταξύ
άλλων, περιλαμβάνει τη
διασύνδεση, μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων
νέας γενιάς, μεγάλου
αριθμού φορέων του Δημοσίου σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά
και την παροχή ολοκληρωμένων και υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών επικοινωνίας για τρία έτη.

Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP
AG) ξεκινά σήμερα τη δεσμευτική φάση του Market Test, για επαύξηση της δυναμικότητάς του, με
το ενημερωτικό στάδιο της διαδικασίας. Το στάδιο
αυτό θα διαρκέσει δύο μήνες, για να ακολουθήσει
από τις 17 Ιουλίου 2021 η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών. Η έναρξη της δεσμευτικής φάσης έρχεται σε συνέχεια της έγκρισης από τις
εθνικές ρυθμιστικές Αρχές ενέργειας της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Ιταλίας, της πρότασης
έργου που υπέβαλαν ο ΤΑΡ, η Snam Rete Gas (SRG) και ο ΔΕΣΦΑ, τον Μάιο του 2021.

Χάρτινα καλαμάκια και πιατάκια
από ζαχαροκάλαμο στον Γρηγόρη

Ο Γρηγόρης εδώ και χρόνια έχει υιοθετήσει
μια υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον, μειώνοντας τη χρήση των πλαστικών
μίας χρήσης. Σήμερα, ο Γρηγόρης περιορίζει ακόμα περισσότερο τα πλαστικά είδη και
μάλιστα νωρίτερα από την επιβολή της σχετικής νομοθεσίας, η οποία από 3 Ιουλίου
απαγορεύει τη διάθεσή τους στην αγορά.
Έτσι, χάρτινα καλαμάκια, ξύλινα πιρούνια
και κουτάλια, πιατάκια από ζαχαροκάλαμο
και ξύλινοι αναδευτήρες βρίσκονται ήδη σε
όλα τα καταστήματα Γρηγόρης, για να αντικαταστήσουν τα αντίστοιχα πλαστικά υλικά
μίας χρήσης και να συμβάλουν στην προσπάθεια εκπαίδευσης των καταναλωτών και
εξοικείωσής τους σε νέες συνήθειες.

Η Μύλοι Λούλη στις 12 Απριλίου 2021, μέσω της
θυγατρικής της Loulis Mel-Bulgaria EAD, ξεκίνησε
εργασίες για την κατασκευή σιλό δημητριακών, χωρητικότητας 7.000 τόνων, σε ιδιόκτητο οικόπεδο που
βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη του Bozhurishte,
στη Σόφια. Το κόστος της επένδυσης έχει προϋπολογισθεί στα 2,8 εκατ. ευρώ. Η Βουλγαρία σήμερα
είναι μία από τις βασικές χώρες παραγωγής μαλακών σιτηρών στη Βαλκανική Χερσόνησο. Εξάγει, άλλωστε, εκατομμύρια τόνους ετησίως. Καθώς η Ελλάδα είναι ελλειμματική στην παραγωγή μαλακού
σίτου, σε σχέση με της ανάγκες της εγχώριας αγοράς και βασίζεται στις εισαγωγές, η Μύλοι Λούλη
σκοπεύει μέσω αυτής της επένδυσης να μπορεί να
προμηθεύεται και να κάνει διαλογή των καλύτερων
και ποιοτικότερων σιτηρών απευθείας από την πηγή.

Κρι Κρι: Με δύο νέα προϊόντα
Με αφορμή το λανσάρισμα δύο νέων λειτουργικών προϊόντων κάτω από το brand «Super Spoon», η Κρι Κρι προχωράει σε μια νέα καμπάνια, με
στόχο την επικοινωνία ολόκληρης της σειράς.
Πρόκειται για το νέο Super Spoon Vitamins Plus
με γεύση φράουλα, που είναι πηγή ασβεστίου,
μαγνησίου, βιταμινών D, B12, B6 και φολικού
οξέος, που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Τo νέο λευκό
στραγγιστό 0% Super Spoon που αποτελεί ένα
πλήρες και ισορροπημένο γεύμα υψηλών πρωτεϊνών, χωρίς λιπαρά.

Motor Oil: Εξαγορά αιολικών
πάρκων αξίας 117,1 εκατ. ευρώ

Όπως αναφέρει η Motor Oil στην ανακοίνωσή της,
απέκτησε έξι εταιρείες οι οποίες έχουν στην κατοχή
τους 12 αιολικά πάρκα, με συνολική ισχύ που φθάνει στα 650 MW. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής
ολοκληρώθηκε προχθές με την καταβολή ποσού
117,1 εκατ. ευρώ.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Ντέρμπι» για το τηλεοπτικό πακέτο
ο ποσό των 70 εκατ. ευρώ έθεσε
ως βάση διαπραγμάτευσης η Super League στα συνδρομητικά
κανάλια Nova και Cosmote TV για την
πώληση του «πακέτου» των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της προσεχούς σεζόν. Φυσικά η λογική είναι «όποιος δώσει τα περισσότερα»... Σχηματίστηκε
και ένα νέο working group, το οποίο
έχει ήδη αρχίσει τις συζητήσεις με τα
δύο συνδρομητικά κανάλια. Το απαρτίζουν εκπρόσωποι του Big 4 (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ) και ο
Απόλλων Σμύρνης.
Στόχος, η κεντρική διαχείριση των
τηλεοπτικών δικαιωμάτων, εξ ου και τα
70 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η ιστορία έχει
καταδείξει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο
πως όταν το χρήμα κυριαρχεί, τα πάντα
μπορούν να συμβούν. Ας κάνουμε μια
υπόθεση εργασίας…

Τ

Αν επικρατήσει το ένα ή το άλλο συνδρομητικό κανάλι στην κούρσα απόκτησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και
ο «χαμένος» προσεγγίσει τον ένα ή δύο
«μεγάλους» και τους προσφέρει διπλάσιο ποσό, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι
δεν θα διαρραγεί το «μέτωπο» της κεντρικής διαχείρισης; Δεν υπάρχουν ρήτρες στη συμφωνία για κεντρική διαχείριση παρά μόνο «συμφωνίες κυρίων». Στο παρελθόν αποχώρησαν από
την κεντρική διαχείριση τόσο ο ΠΑΟΚ
όσο και ο Παναθηναϊκός και διαπραγματεύτηκαν κατά μόνας τα συμβόλαια
με τη Nova και, φυσικά, πήραν τα περισσότερα. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί
ότι δεν θα επαναληφθεί το ίδιο;
Επίσης, τα συμβόλαια του Άρη και του
Ατρόμητου με τη Nova λήγουν του χρόνου το καλοκαίρι. Τι θα γίνει σε περίπτωση που πλειοδοτήσει η Cosmote TV;

Πώς θα σπάσουν τα συμβόλαια με τη
Nova; Και ακόμα, αν σπάσει η κεντρική
διαχείριση και σκορπίσουν οι εμπορικές ομάδες όπου πάρουν τα περισσότερα, τι θα γίνει με τις «μικρές»; Θα αναγκαστούν να υπογράψουν έναντι πινακίου φακής; Η «Political» έχει την αποκλειστική πληροφορία ότι σε αυτό το
σενάριο η Super League θα χτυπήσει
την πόρτα της ΕΡΤ, η οποία συνήθως
«όλα τα γιατρεύει». Μόνο που θα τη
βρουν κλειστή. Το σίγουρο είναι ότι
θα… εκβιάσουν την κυβέρνηση μη
υπογράφοντας την προκήρυξη του
πρωταθλήματος. Μόνο που η κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη…
Η Super League... απείλησε ότι αν
δεν εισπράξει τουλάχιστον 70 εκατ. ευρώ, τότε θα ενεργοποιήσει μια περσινή
ιδέα για δημιουργία δικού της τηλεοπτικού συνδρομητικού καναλιού στο Inter-

net, το Super League TV, αντίστοιχο με
το εγχείρημα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με το PAOK
TV. Καταδικασμένη σκέψη, αν ένας τουλάχιστον «μεγάλος» συμφωνήσει με
κάποιο από τα δύο συνδρομητικά κανάλια.
Αλλά και να πετύχει τελικά η κεντρική διαχείριση, πώς θα μοιραστεί το
χρήμα; Η Ελλάδα δεν είναι Αγγλία, ώστε
οι «μικρές» ομάδες να παίρνουν όσο το
δυνατόν περισσότερα για να γίνονται
πιο ανταγωνιστικές. Πέρυσι, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός απέρριψε τα 5
εκατ. ευρώ της Nova και ζητούσε όσα
και η ΑΕΚ (7 εκατ. ευρώ) κι ας είχε απαγόρευση συμμετοχής στα ευρωπαϊκά
Κύπελλα. Τα πήρε… Ο Ολυμπιακός
έβαλε στο ταμείο του 11,5 εκατ. ευρώ, ο
ΠΑΟΚ 8 εκατ. ευρώ, ο Άρης 3,5 εκατ.
ευρώ, ο ΟΦΗ 2,5 εκατ. ευρώ και οι υπόλοιπες από 1 έως 1,3 εκατ. ευρώ.
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Μήλον της Έριδος ο Σεργκέι Ρεμπρόφ
Ο Ουκρανός κόουτς Σεργκέι Ρεμπρόφ, τα κατορθώματα του οποίου στο χορτάρι τον κατατάσσουν σίγουρα στην καλύτερη πεντάδα όλων των εποχών για το
ουκρανικό ποδόσφαιρο (μαζί με τους Όλεγκ Μπλαχίν,
Αντρέι Σεβτσένκο, Όλεγκ Προτάσοφ και Ντμίτρο
Τσιγκρίνσκι), είναι εκ των υποψηφίων για τον πάγκο
της ΑΕΚ. Ωστόσο, μόλις έγινε γνωστό ότι θα φύγει από
την ουγγρική Φερεντσβάρος, την οποία οδήγησε για
πρώτη φορά στους ομίλους του Champions League,
οι προτάσεις άρχισαν να πέφτουν βροχή. Η ΑΕΚ έκανε
την πρόταση στον Ρεμπρόφ παίρνοντας τη γνώμη και
των τριών Ουκρανών που έχει στο ρόστερ της (Τσιγκρίνσκι, Σάκχοφ και Ντατσένκο). Το βιογραφικό του
είναι κατάλληλο για την Ένωση. Πιο δυνατός αντίπαλος της ΑΕΚ στην προσπάθεια να φέρει τον Ρεμπρόφ
στα Σπάτα είναι η εθνική ομάδα της Ουκρανίας, την
οποία προπονεί ο «θρύλος» της Μίλαν Αντρέι Σεβτσένκο. Ενδιαφέρθηκαν και ομάδες από την Championship της Αγγλίας αλλά και η Φενερμπαχτσέ.

SPORTS
Παρών στον τελικό
ο Γιώργος Σαββίδης

Μέσω Instagram ο Γιώργος Σαββίδης, γιος του
Ιβάν, απάντησε θετικά σε κάλεσμα οπαδού του
ΠΑΟΚ να παραβρεθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το προσεχές Σάββατο στο ΟΑΚΑ
κόντρα στον Ολυμπιακό. Θα συνοδεύεται από
τον μικρότερο αδελφό του, Νίκο. Δεν πρόκειται να έρθει ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος λείπει
από την Ελλάδα 14 μήνες.

«Φόρτωσε»
τα αυτοκίνητά του…

Πρωτάθλημα
ξανά στον
Πειραιά

Αποχωρεί από τη Γιουβέντους ο Κριστιάνο Ρονάλντο; Είναι το πιο πιθανό, αν αναλογιστεί κανείς ότι μάζεψε τα… αυτοκίνητά του και τα φόρτωσε σε κοντέινερ με άγνωστο προορισμό. Κυκλοφόρησε, μάλιστα, και σχετικό βίντεο να οδηγεί ο ίδιος τα επτά αυτοκίνητά του στα κοντέινερ.
Τον θέλουν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Παρί
Σεν Ζερμέν και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Βρήκε δουλειά ο Μπόλονι

Η ομάδα του πόλο ανδρών του Ολυμπιακού νίκησε 12-9 τη Βουλιαγμένη, έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών
και κατέκτησε τον τίτλο για 9η συνεχή χρονιά και 35η στην ιστορία του. Στο τέλος του ματς έγινε η απονομή
και μετά όλοι… πισίνα. Τα οκτάλεπτα: 5-3, 1-4, 3-1, 3-1. Τα γκολ των πρωταθλητών: Σκουμπάκης 2,
Γενηδουνιάς 4, Κάκαρης 1, Μουρίκης 2, Καπότσης 1, Χρυσοσπάθης 2.

Ανανέωσε ο Ιτούδης
Ο Δημήτρης Ιτούδης ανανέωσε για δύο
χρόνια το συμβόλαιό του με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία θα πάρει και φέτος μέρος στο Final 4
της EuroLeague, που θα γίνει στην Κολονία στις
28-30 Μαΐου. Ο Ιτούδης, άλλοτε βοηθός του Ζέλικο
Ομπάντοβιτς, είναι στον ρωσικό σύλλογο από το
2014 και έχει κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα Ρωσίας, δύο τρόπαια EuroLeague αλλά και πέντε
πρωταθλήματα στην VTB League.

Αμέσως δουλειά, μετά την απόλυσή του από τον
Παναθηναϊκό, βρήκε ο Ρουμάνος προπονητής
Λάζλο Μπόλονι. Ανέλαβε τη βελγική Σερέν, που
επανήλθε στην Α’ Κατηγορία με προπονητή τον
παλιό γνώριμο των ελληνικών γηπέδων Εμίλιο
Φερέρα, ο οποίος είχε περάσει από την Ξάνθη,
τον Πανθρακικό και τον Πανιώνιο. Στο
Βέλγιο ο Μπόλονι είχε δουλέψει
και στη Σταντάρ Λιέγης, τη Γάνδη
και την Αντβέρπ.

Μπήκε αλλαγή
ο… πρόεδρος

Έγινε στην Κίνα. Ο πρόεδρος της ομάδας Ζίμπο Κούτζου, Σίχουα Χε, αφού είδε
και απόειδε ότι η ομάδα του δεν μπορεί να σκοράρει εναντίον της Σιτσουάν Τζουνιού, αποφάσισε να μπει ο ίδιος στο γήπεδο! Φόρεσε φανέλα
και σορτσάκι και με το «10» στην πλάτη μπήκε
στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν κατάφερε και
αυτός να βάλει γκολ…
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• Τυχερός ο Βασίλειος Κωστέτσος.
Έκανε το μονοδοσικό εμβόλιο της
Johnson & Johnson και ξεμπέρδεψε.
• Ο καλύτερος μπαμπάς του
κόσμου! Ο πρωταγωνιστής της
σειράς «Άγριες μέλισσες»
Βαγγέλης Αλεξανδρής έφτιαξε πρωινό, με τον γιο του να
κοιμάται στον μάρσιπο.

POLITICAL GOSSIP

ΜEΓΑΡΟ ΤΣIΛΛΕΡ - ΛΟΒEΡΔΟΥ

Τo νέο διαμάντι
της πρωτεύουσας

Τ

ο αρχιτεκτονικό κόσμημα της Αθήνας, το
Μέγαρο Τσίλλερ - Λοβέρδου, άνοιξε χθες,
ανήμερα την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων,
τις πύλες του στο κοινό. Το υπουργείο Πολιτισμού έπειτα από μακροχρόνιες εργασίες αποκατάστασης παρέδωσε στην πρωτεύουσα το «Μνημείο», που αποτελεί δωρεά του Λοβέρδου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και φιλοξενεί την
πλούσια συλλογή του με περισσότερα από 600 εκθέματα. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες και
πιο σημαντικές συλλογές έργων μεταβυζαντινής
θρησκευτικής τέχνης στην Ελλάδα, με εικόνες Κρητικής και Επτανησιακής Σχολής, παλαίτυπα και
πολλά ξύλινα γλυπτά.
Στον πρώτο όροφο έχουν τοποθετηθεί τέσσερα
ξυλόγλυπτα τέμπλα του 18ου αιώνα. Τις εντυπώσεις
κλέβει το παρεκκλήσι στην αυλή του κτιρίου. Εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής, χωρίς ανοίγματα και με
τρούλο και οκταγωνικό τύμπανο, φιλοξενεί εικόνες
με τη μορφή της Θεοτόκου.
Στην καρδιά της νεοκλασικής οικίας βρίσκεται το
Ελληνικό Δωμάτιο - έχει προκύψει από τη συνένωση δύο ημιυπόγειων. Εκεί ήταν η τότε αίθουσα δεξιώσεων του Διονυσίου Λοβέρδου, ο οποίος υποδεχόταν την πνευματική αφρόκρεμα της εποχής του.
Και εδώ θα βρούμε σκυριανή και ηπειρωτική αρχιτεκτονική.
«Νομίζω ότι οι περισσότεροι Αθηναίοι δεν θα είχαν δει ότι υπάρχει ένα τέτοιο κτίριο στην οδό Μαυρομιχάλη, καθώς για πολλά χρόνια υπήρχαν σκαλωσιές και λινάτσες. Ως αρχιτεκτόνημα έχει τα δικά

του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που το καθιστούν, σε
συνδυασμό με τις μετατροπές που επέφερε ο Διονύσιος Λοβέρδος στη συνέχεια, ένα μνημείο», ανέφερε σε δηλώσεις της η υπουργός Πολιτισμού Λίνα
Μενδώνη.
Και πρόσθεσε: «Αυτό το κτίριο αποκαταστάθηκε
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με τον τρόπο αυτό το
υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εκπληρώνει
δύο μεγάλες υποχρεώσεις. Η πρώτη ήταν να αποδώσει το μνημείο απέναντι στην πόλη. Η δεύτερη
ήταν απέναντι στον συλλέκτη και τη μνήμη του, διότι
ο Λοβέρδος με δωρεά προσέφερε και το σπίτι του
και τη συλλογή του στο Βυζαντινό και Χριστιανικό
Μουσείο, προκειμένου η συλλογή του ή ένα μέρος
της να εκτεθεί στο συγκεκριμένο κτίριο. Αυτό, λοιπόν, γίνεται σήμερα».
Το κτίριο χτίστηκε το 1882 από τον Ερνστ Τσίλλερ.
Εδώ ζούσε ο σπουδαίος Γερμανός αρχιτέκτονας για
περίπου 50 χρόνια μέχρι το 1912, όταν το αγόρασε ο
Διονύσιος Λοβέρδος, ο οποίος το αξιοποίησε ως οικία και μουσείο. Από την πρόσοψη και μόνο του Μεγάρου συνειδητοποιεί κανείς πως μιλάμε για ένα
ιστορικό και πολιτιστικό τοπόσημο για την Αθήνα,
κοσμείται από κεφαλές Καρυάτιδων και αρχαιοπρεπή στοιχεία, τα οποία, όμως, συνδυάζονται με
διακοσμητικά πολύ υψηλής ποιότητας. Στο εσωτερικό του υπάρχουν τοιχογραφίες, οροφογραφίες,
τζάκια, μια ξυλόγλυπτη σκάλα που οδηγεί στο ανώγειο και, φυσικά, ξεχωρίζει η αίθουσα με τους μαρμάρινους κίονες.

• Η Σοφία Μαργαρίτη, η «Survivor»
που αποχώρησε από το παιχνίδι οικειοθελώς λόγω τραυματισμού, υποβλήθηκε σε επέμβαση στο πόδι με τα
ιατρικά έξοδα πληρωμένα από την
παραγωγή του ριάλιτι.
• Στα χνάρια του «Fuego» το
«El Diablo» με την Έλενα
Τσαγκρινού, όπως εκτιμούν οι
eurofans.
• Επική εξομολόγηση της Σόφης Ζανίνου. «Είχα κάνει μια φορά μπότοξ
και έχασα την έκφρασή μου», προσθέτοντας πως… μπαίνει στα 70!
• Καλοκαιρινή περιοδεία της
«Μήδειας» με τον Μάκη Παπαδημητρίου και την ένταξη στον
θίασο της Μαρίας Διακοπαναγιώτου!
• Η Ελένη Βαΐτσου εισβάλλει στη σειρά «Ήλιος».
• Ο δικηγόρος του Τριαντάφυλλου αποκάλυψε γιατί δεν
μπορεί να αποχωρήσει οικειοθελώς από το «Survivor».
« Έχει κάποιες ποινικές ρήτρες το συμβόλαιο σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης», ανέφερε σε δηλώσεις
του ο Στέλιος Σούρλας.
• Τη Σκοτία επιθυμεί να επισκεφτεί η
Ελένη Μενεγάκη, όπως αποκάλυψε η
παρουσιάστρια σε διαδικτυακή κουβέντα με θαυμάστριά της.
• Δύσκολες ώρες για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη μετά τον
αιφνίδιο θάνατο της πεθεράς
της, Σταυρούλας Δημητρίου.
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Στην παραλία με…
βροχή από likes
Τέζα όλοι! Η Αναστασία Γιούσεφ πήγε παραλία με μακιγιάζ-υπερπαραγωγή, ζωηρή
μπούκλα και σχεδόν… ανύπαρκτο μπικίνι, ξεσηκώνοντας λουόμενους και followers, οι οποίοι ίδρωναν και
ξεΐδρωναν στη θέα του καλλίγραμμου κορμιού και των
πλούσιων προσόντων της. «Η
διαίσθησή μου μού λέει ότι
φέτος θα έχουμε ένα απίστευτο καλοκαίρι! Εσένα;», αναρωτήθηκε η σέξι χορεύτρια
κατακτώντας περισσότερα
από 8.000 likes σε μία ώρα!

Χ

λιδή και εξέχουσες παρουσίες στο πρώτο ετήσιο «Maria
Callas Monaco Gala & Awards» στο Μόντε Κάρλο, παρουσία
του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό. Oι πανάκριβοι πολυέλαιοι στο ξενοδοχείο «Hotel de Paris» άναψαν για την υποδοχή σημαντικών προσκεκλημένων του διεθνούς τζετ σετ από την ιδρύτρια,
πρόεδρο και ζωγράφο Ιωάννα Ευθυμίου, η οποία εμπνεύστηκε την
εκδήλωση από την αναβίωση του πρώτου θρυλικού «Gala» το 1960.
Τότε που η μεγάλη ντίβα Μαρία Κάλλας μάγεψε με τη φωνή της στην
«Όπερα» του Μόντε Κάρλο τον πρίγκιπα Ρενιέ, την πριγκίπισσα
Γκρέις του Μονακό και, φυσικά, τον μεγάλο έρωτά της, τον Αριστοτέλη Ωνάση. Η σαμπάνια έρεε άφθονη στην αίθουσα «Salle Empire», όπου, μεταξύ άλλων, έδωσε το «παρών» ο αδελφός της πριγκίπισσας Charlene, Garett Wittstock, ενώ τη μεγάλη γιορτή στήριξαν η ελληνική κοινότητα του Μονακό και ο ΕΟΤ.

GOSSIP
Εκδρομή στο χωριό

Η Δανάη Παππά, η ηθοποιός από τη σειρά «8
λέξεις», με το που άνοιξαν οι μετακινήσεις από
νομό σε νομό επισκέφτηκε τον παππού και τη
γιαγιά που τόσο πολύ είχε επιθυμήσει. «Είδαμε τους θείους, ήπιαμε σπιτικό κρασάκι, φάγαμε μεζεδάκια και είπαν ιστορίες από τα παλιά.
Εγώ μόνο άκουγα… Αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι τα πάντα στη ζωή μου. Τους αγαπώ, τους
λατρεύω και δεν τους αλλάζω για κανέναν και
για τίποτα», εξομολογήθηκε στο Διαδίκτυο.

Εξοργισμένη με τον Φιλιππίδη
Έβαλε μπικίνι λίγο
πριν να γεννήσει
Η πιο σικ εγκυμονούσα της σόουμπιζ είναι μακράν η Χριστίνα Μπόμπα. Η μέλλουσα μαμά δίδυμων κοριτσιών πήγε για
μπανάκι φορώντας φλοράλ χακί σκούρο
μπικίνι και σεταριστή αέρινη τουνίκ, εντυπωσιάζοντας με τις στιλιστικές της επιλογές αλλά και τη φουσκωμένη κοιλίτσα
της. Μετά το τέλος του ριάλιτι «Φάρμα» ο
διάσημος σύζυγός της Σάκης Τανιμανίδης βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της,
πραγματοποιώντας κάθε επιθυμία της.

Γυρίσματα με έναν θρύλο
Ο πιο γλυκός κινηματογραφικός Μικές του ελληνικού θεάματος ξεκίνησε γυρίσματα για την ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη» με πρωταγωνίστρια τη Μιμή Ντενίση. Στο καστ συμμετέχει και η Ταμίλα
Κουλίεβα, η οποία πόζαρε με ενθουσιασμό στο πλευρό του θρυλικού ηθοποιού. «Πρώτη πρόβα. Γιάννης Βογιατζής, ο “παππούς” της
οικογένειας. “Mάγκας” (και) στα 95 του!», έγραψε η πρωταγωνίστρια στο Instagram.

Σοκαρισμένη η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.
Η ηθοποιός που κατήγγειλε τον Πέτρο Φιλιππίδη για σεξουαλική παρενόχληση το διάστημα
της θεατρικής τους συνεργασίας έγινε έξαλλη
με τους ισχυρισμούς του πρωταγωνιστή προς
τις δικαστικές Αρχές, μια και υποστήριξε ότι
εκείνη την περίοδο οι δυο τους ήταν ζευγάρι!
Μάλιστα, πρόσθεσε ότι η τότε σχέση τους ήταν
γνωστή στη σύζυγό του Ελπίδα Νίνου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους σκέφτεται να κινηθεί νομικά εναντίον του σκηνοθέτη.
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Δρ Μάρκος Μιχελάκης,
δερματολόγος

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Πρώτες βοήθειες στην κουζίνα

Ο

ι τραυματισμοί στην κουζίνα είναι πολύ συνηθισμένοι. Δυστυχώς, οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι ξέρουμε
από πρώτες βοήθειες για κοψίματα
και καψίματα, κυρίως από αυτά που έχουμε
ακούσει από τους μεγαλύτερους. Όμως, πολλές
τακτικές, όπως «βάλε βούτυρο στο έγκαυμα ή
παγάκι», είναι λανθασμένες και όχι μόνο δεν
ευνοούν την επούλωση των πληγών, αλλά την
υπονομεύουν κιόλας. Ο δερματολόγος δρ Μάρκος Μιχελάκης αναλύει τα λάθη που κάνουμε
και μας εξηγεί τη σωστή διαχείριση των τραυμάτων.
«Οι παλιοί έλεγαν, αν πάθεις έγκαυμα, βάλε
βούτυρο. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο που
χρειάζεστε πάνω σε ένα έγκαυμα είναι το βούτυρο, η μαγιονέζα, το λάδι, η βαζελίνη και οποιαδήποτε άλλη λιπαρή ουσία. Αυτή θα παγιδεύσει τη θερμότητα μέσα στο δέρμα και θα επιδεινώσει τις βλάβες του. Για να αντιμετωπίσετε ένα
μικρό, επιφανειακό έγκαυμα, αφαιρέστε τα δακτυλίδια και ρίξτε δροσερό νερό πάνω στο πονεμένο σημείο του σώματος για τουλάχιστον 10 λεπτά. Όταν καταπραϋνθεί, μπορείτε να απλώσετε
απαλά μια αντιβιοτική κρέμα ή μία αλοιφή ειδική για εγκαύματα. Σκεπάστε στη συνέχεια το έγκαυμα με ένα αποστειρωμένο επίθεμα. Μη χρησιμοποιήσετε, όμως, ελαστικό επίδεσμο: Η κάλυψη πρέπει να είναι χαλαρή και όχι σφιχτή. Αν
πονάτε, δοκιμάστε ψυχρά επιθέματα (κομπρέσες μουσκεμένες σε παγωμένο νερό). Αν το σημείο παρουσιάσει φουσκάλες, αλλάξει χρώμα ή

μοιάζει μολυσμένο, συμβουλευθείτε έναν γιατρό. Κάποιοι νομίζουν ότι βοηθάνε το έγκαυμα
βάζοντας πάγο. Η μοναδική περίπτωση να σας
βοηθήσει ο πάγος είναι αν βάλετε λίγα παγάκια
σε μια λεκάνη με νερό βρύσης και βυθίσετε μέσα το τμήμα του χεριού σας με το έγκαυμα. Αν
βάλετε πάγο απευθείας πάνω στο έγκαυμα, θα

Εγκαύματα και ιατρική
φροντίδα
Συχνά στην κουζίνα μπορεί κάποιος να πάθει έγκαυμα από νερό, φαγητό ή λάδι. Τα
εγκαύματα που μπορείτε να αντιμετωπίσετε στο σπίτι είναι κυρίως τα του πρώτου
βαθμού, στα οποία το δέρμα είναι κόκκινο,
πονάει, καλύπτει μικρή επιφάνεια, ίσως
έχει μία δύο φουσκάλες, αλλά ακόμα το
νιώθετε φυσιολογικό. Αν το δέρμα έχει
πολλές φουσκάλες, είναι λευκό ή με πιο
σκούρο χρώμα σε κάποια σημεία, στεγνό
και δεν το νιώθετε καθόλου, χρειάζεστε
φροντίδα από γιατρό. Άμεση ιατρική φροντίδα χρειάζεται κάθε έγκαυμα που βρίσκεται: στο πρόσωπο, στον θώρακα ή/και χαμηλά στην κοιλιά, κοντά σε άρθρωση, γύρω
από ένα τμήμα του σώματος (π.χ., περιμετρικά στο μπράτσο). Επείγουσα ιατρική
φροντίδα χρειάζονται, φυσικά, και τα μεγάλα εγκαύματα.

εντείνετε τον πόνο σας. Αν αφήσετε ακίνητο ένα
παγάκι πάνω στο δέρμα σας, μπορεί να πάθετε
και έγκαυμα εκ ψύχους. Δεν πρέπει ποτέ να
σπάτε τις φουσκάλες. Αυτό αναστέλλει τη φυσική διαδικασία επούλωσης του σώματος και ενέχει κίνδυνο μόλυνσης. Στα κοψίματα επικρατεί ο
μύθος ότι μπορείς να ρίξεις οξυζενέ στην πληγή. Αν και το οξυζενέ μπορεί να απολυμάνει ένα
κόψιμο, ταυτοχρόνως μπορεί να βλάψει τα υγιή
δερματικά κύτταρα, παρεμποδίζοντας, έτσι, την
ικανότητα επούλωσης του δέρματος και ευνοώντας την πρόκληση έντονης ουλής. Προτιμότερο είναι να πλύνετε την πληγή με σαπούνι και
νερό και ύστερα να την καλύψετε με αποστειρωμένο, αυτοκόλλητο επίθεμα. Αν από την πληγή
τρέχει πολύ αίμα, μπορεί να χρειασθεί να την
πιέσετε για λίγα λεπτά με μια καθαρή γάζα, έως
ότου σταματήσει η αιμορραγία. Αν η πληγή είναι
βαθιά και νομίζετε ότι θα χρειασθεί ράμματα,
πηγαίνετε στον γιατρό».

Πολλές τακτικές που εφαρμόζουμε,
κυρίως γιατί τις έχουμε ακούσει
από μεγαλύτερους, όχι μόνο δεν
ευνοούν την επούλωση των
πληγών, αλλά την υπονομεύουν…

P
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Μα τα ήθελε κι αυτή, κύριε πρόεδρε!
Τ
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

ο ελληνικό #MeToo έδειξε εξαρχής πως θα
ξεθύμαινε στον δημόσιο χώρο (και λόγο)
μόλις έκλεινε ο κύκλος των αποκαλύψεων
στους χώρους με μεγάλη δημοσιότητα. Μάλιστα,
πολλοί ήταν αυτοί που εξέφραζαν αγωνία πως
όταν η αυλαία έπεφτε, θα σκέπαζε πολλά από όσα
συμβαίνουν ή συνέβησαν και τα οποία ουδείς
τόλμησε να καταγγείλει. Και ακόμη χειρότερα, θα
έκρυβε ό,τι μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, την οποία διασφαλίζουν η επωνυμία
και η δημοφιλία: Στις πόλεις και στα χωριά της
«αγνής ελληνικής επαρχίας», όπου συχνά η καταγγελία του εγκλήματος της σωματικής βίας ή
της ασέλγειας αποδεικνύεται πράξη βαρύτερη
από την τιμωρία του.
Ας μην επαναλάβουμε πόσα από τα σεξουαλικά εγκλήματα που σημαδεύουν τις ψυχές και τις
ζωές νέων ανθρώπων, κοριτσιών και αγοριών,
αλλά και μεγαλύτερων ανθρώπων φθάνουν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Και πόσα από αυτά τιμωρούνται. Τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία κατ’
επανάληψη δημοσιεύονταν, είναι συγκλονιστικά.
Και απογοητευτικά. Την ατιμωρησία στηρίζει ο
νόμος της σιωπής, που με τη σειρά του στηρίζεται
στην απειλή της κοινωνικής κατακραυγής. Στον
στιγματισμό, τη σπίλωση του θύματος - όχι του
δράστη. Στην απομόνωσή του. Περίκλειστο από
ένα συρματόπλεγμα υποψιών, κουτσομπολιών,
απειλών και φόβου ότι ο διασυρμός θα είναι εξίσου αβάσταχτος (αν όχι χειρότερος) με την προσβολή του σώματος και της ψυχής.
Προκάλεσε, λοιπόν, κατάπληξη όταν στον λου-

σμένο από τα φώτα της δημοσιότητας χώρο του
θεάτρου ένας από αυτούς που καταγγέλθηκαν
για βιασμό, απόπειρες βιασμού, σωματικές απειλές και φραστική βία κατέφυγε στο γνωστό «επιχείρημα» του τελευταίου τραμπούκου, του ανώνυμου παλικαρά εξουσιαστή, του τοπικού βαρύμαγκα που επιδεικνύει τη δύναμή του σε έναν
ευάλωτο άνθρωπο. Στην περίπτωσή μας σε μια
νέα γυναίκα: «Μα τα ήθελε κι αυτή, κύριε πρόεδρε»! Πώς και γιατί «τα ήθελε»; Επειδή (σύμφωνα πάντα με το απολογητικό του υπόμνημα) αυτός
ο «γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης» πριν από
είκοσι τόσα χρόνια «τα είχε» με την 24χρονη τότε
ηθοποιό. Οπότε, αφού «τα είχαν», ποιος βιασμός,
ποια απειλή, ποια βία; Ενήλικες άνθρωποι ήταν
και οι δύο. Και αν κάτι συνέβη, έγινε κοινή συναινέσει.
Και ποιος βεβαιώνει του λόγου (του) το αληθές;
Μα η σύζυγος του «γνωστού σκηνοθέτη»! Αυτή
καλείται να προσφέρει το άλλοθι της συμφοράς γιατί για άλλοθι της συμφοράς πρόκειται. Όχι μό-

Η περίπτωση του «γνωστού
ηθοποιού και σκηνοθέτη»
υποψιάζει για όσα γίνονται μακριά
από τα φώτα της δημοσιότητας.
Σε χώρους στους οποίους
η σεξουαλική βία καλύπτεται από
τη συκοφαντία και την ενοχή...

νο λόγω της συγγενικής τους σχέσης. Ούτε επειδή στις διαπροσωπικές σχέσεις, όπως και στην
οικογένεια, η βία είναι κάτι άγνωστο. Κάθε άλλο!
Αλλά επειδή είναι πασιφανής η πρόθεση του καταγγελλόμενου να σπιλώσει την καταγγέλλουσα.
«Τα είχαμε, κυρίες και κύριοι»! Οπότε μια και «τα
είχαν», τι της χρωστάει; Την τσόχα ή τα ραφτικά;
Συγκλονιστικό επιχείρημα ενός κυρίου ο οποίος
επιχειρεί να εκθέσει μια γυναίκα για την (υπαρκτή ή ανύπαρκτη) σχέση τους, καλώντας, καπάκι,
τη με παπά και με κουμπάρο σύζυγό του να τον
επιβεβαιώσει: «Μάλιστα, τα είχαν. Μου το είχε
πει».
Αν, λοιπόν, αυτούς τους λόγους επικαλείται
ένας ευυπόληπτος και επιτυχημένος άνθρωπος
για υπερασπιστεί εαυτόν από τις κατηγορίες που
τον βαρύνουν, σκεφτείτε τι λέει στη γειτονιά ο
έχων την τοπική εξουσία βιαστής, με τους πολλούς είτε να σιωπούν είτε να τον σιγοντάρουν.
Ποιο νομοθετικό πλαίσιο, ποιοι μηχανισμοί στους
οποίους η παθούσα μπορεί να καταφύγει, ποια
κοινωνία και ποια οικογένεια θα της προσφέρει
προστασία; Καλό, λοιπόν, θα είναι το ελληνικό
#MeToo να μην αποδειχθεί ένα ακόμη κύμα που
θα σκάσει στην ακρογιαλιά του πρόσκαιρου ενδιαφέροντος, το οποίο προκαλούν μέσω των Media οι γνωστοί και διάσημοι. Και καλύτερο θα είναι, αν κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί αναλάβουν σε τοπικό πλέον επίπεδο πρωτοβουλίες
ώστε να σκιστεί το πέπλο της σιωπής και να φωτιστούν υποθέσεις, τις οποίες ούτε κατά διάνοια
πλησιάζουν τα φώτα της δημοσιότητας.

Τα self tests και η νέα κανονικότητα

Τ

ελικά είναι η μοίρα μας, ακόμη και όταν
κάνουμε κάτι σωστό, στην πορεία να βρίσκουμε τρόπους να το… νοθεύουμε. Να
χαλάμε ακόμη και τις επιτυχίες που έχουμε είτε
από λάθη στη διαχείριση είτε από υπέρμετρο ενθουσιασμό.
Η ελληνική κυβέρνηση είναι αλήθεια ότι ήταν η
πρώτη που… έτρεξε να «καπαρώσει» τα τεστ αυτοδιάγνωσης και να αποφασίσει να τα παραχωρήσει εντελώς δωρεάν. Από τη μια η γκρίνια και η
μουρμούρα του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη το ενοχικό σύνδρομο που διακατέχει τις κυβερνήσεις
της Κεντροδεξιάς κατάφεραν αυτή η επιτυχία και
η προσφορά στους πολίτες να κινδυνεύουν να
γυρίσουν μπούμερανγκ. Και εκεί που της χρωστούσε, να κινδυνεύει η αντιπολίτευση να τους
πάρει και το… βόδι!
Για αυτό εγκαίρως πρέπει να βγει μπροστά και
να πει την αλήθεια ώστε να μη νοθεύει το μήνυμα
που επιδίωκε. Στην αρχή έλεγε ότι θα τα μοιράσει
σε όλο τον πληθυσμό. Κάτι που, όπως εξελίχθηκε

ο διαγωνισμός, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν εφικτό.
Ύστερα τα περιόρισε σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες. Τώρα αρχίζει τις… περικοπές των δωρεάν τεστ και αρχίζουν οι μουρμούρες.
Διότι δεν μπορεί να οικοδομείς ένα επιχείρημα
που λέει ότι πρέπει για λόγους ασφαλείας στα
σχολεία να κάνεις δύο τεστ και ξαφνικά να αποφασίζεις μόνο για ένα, χωρίς να εξηγείς πειστικά
τους λόγους που αλλάζεις την απόφασή σου. Το
ίδιο ισχύει και για τους εργασιακούς χώρους.
Που και εδώ τα δύο τεστ έγιναν ξαφνικά ένα. Η

Δεν μπορεί να οικοδομείς ένα
επιχείρημα που λέει ότι πρέπει
για λόγους ασφαλείας στα σχολεία
να κάνεις δύο τεστ και ξαφνικά
να αποφασίζεις μόνο για ένα

αλήθεια είναι ότι τα δωρεάν τεστ δεν φτάνουν. Για
μια σειρά από λόγους αλλιώς τα σχεδίαζε η κυβέρνηση και αλλιώς της βγήκαν. Αντί, λοιπόν, ο κ.
Χαρδαλιάς να βγει και να το πει, βγαίνει προς τα
έξω ότι το κυβερνητικό αφήγημα μπάζει και, μάλιστα, χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο.
Αν ήθελε, δε, να εξοικονομήσει η κυβέρνηση
τεστ ώστε να τηρήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι
στις ειδικές ομάδες που πρέπει να το κάνουν, θα
έπρεπε να απαλλάξει τους εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζομένους που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις του εμβολίου. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα
να εξοικονομηθούν τόσα τεστ για όσο διάστημα
ακόμη απαιτείται.
Η κυβέρνηση, παρά τα όσα ισχυριζόταν η αντιπολίτευση, δικαιώθηκε από την επιλογή της να
μοιράσει αυτοδιαγνωστικά τεστ. Της βγήκε και
κατάφερε στον δρόμο προς τη νέα κανονικότητα
να δημιουργήσει με τη μέθοδο αυτή έναν ασφαλή
διάδρομο. Θα είναι κρίμα να γκρεμιστεί ό,τι έχτισε από παραλείψεις στις λεπτομέρειες…
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o Νίκος
Ελευθερόγλου
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