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Κυβέρνηση δεν γίνεται με… συνεπιμέλεια

Α

πό αλλού το περίμενε η κυβέρνηση και από
αλλού της βγήκε. Ο λόγος για το νομοσχέδιο
για τη συνεπιμέλεια, που έχει ανάψει φωτιές
και κατέγραψε τις πρώτες ανταρσίες στο «γαλάζιο
στρατόπεδο». Οι διαφωνίες δεν ήταν τέτοιες που να
δημιουργούν πρόβλημα στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, καθώς υπάρχει «μαξιλάρι ασφαλείας». Αλλά
σίγουρα αυτή η εξέλιξη δεν είναι καλή για την κυβερνητική πλειοψηφία - όχι από πλευράς ουσίας, αλλά
κυρίως εντυπώσεων. Και αυτό γιατί δίνει μια ανάσα
στον στριμωγμένο ΣΥΡΙΖΑ και στις παραφυάδες του
στα Media.
Το νομοσχέδιο θα περάσει, εκτός αν γυρίσει ο ουρανός ανάποδα. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι αριθμοί.
Σήμερα στην ψηφοφορία θα φανεί πόσοι από τους
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Νίκος Ελευθερόγλου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

«γαλάζιους» βουλευτές το πήγαν μέχρι τέλους και καταψήφισαν. Για τους διαφωνούντες υπάρχουν πολλές
ερμηνείες. Δεν θα υιοθετήσουμε ούτε τα επιχειρήματα της πικρίας ούτε τις προσωπικές ανησυχίες. Εξάλλου στην πολιτική και τα δύο είναι ανθρώπινο να υπάρχουν, ιδιαίτερα όταν η ασφαλής πλειοψηφία σού δίνει
την άνεση να διαφοροποιείσαι. Δεν ξέρουμε πώς θα
ήταν τα πράγματα, αν το διακύβευμα ήταν η πλειοψηφία της κυβέρνησης και μια τέτοια διαφωνία θα ρίσκαρε την πτώση της.
Αυτό, βέβαια, δεν επιτρέπει εφησυχασμούς αλλά
ούτε και λειτουργία υπό… κηδεμονία διαφωνούντων
σε νομοσχέδια βουλευτών.
Εκείνο, όμως, που πρέπει να ανησυχεί το Μαξίμου
είναι η επόμενη μέρα. Αν αναλογιστούμε ένα σενάριο,

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Παπουτσάνης,
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Γιώργος Ευγενίδης, Σπύρος Μουρελάτος,
Mάνος Οικονομίδης, Αλέξανδρος Διαμάντης,
Γιάννης Παργινός, Νίκος Υποφάντης,
Αμαλία Κάτζου, Λουκάς Γεωργιάδης,
Σταύρος Ιωαννίδης,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου,
Κώστας Παπαδόπουλος,
Εύη Πανταζοπούλου, Μαρία Δήμα,
Δήμητρα Δάρδα,
Διαμαντής Σεϊτανίδης,
Άλκης Φιτσόπουλος,
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

το οποίο με βάση την απλή αναλογική δεν είναι απαγορευτικό και μπορεί να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου. Και
αυτό δεν είναι άλλο από μια νίκη της Ν.Δ. με μια ισχνή
πλειοψηφία 152 εδρών. Αυτό το σενάριο είναι που θα
πρέπει η κυβέρνηση να εξετάσει και να δει τι θα πρέπει να πράξει ώστε να μην μπουν σε περιπέτεια η ίδια
και ο τόπος. Διότι με τέτοια διαφορά ο πρωθυπουργός
θα είναι υπό «ομηρεία» τόσο από διαφωνούντες όσο
και από διάφορα συμφέροντα που θα καραδοκούν.
Εξάλλου, το έργο το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν.
Δεν γνωρίζουμε πότε θα αποφασιστεί να στηθούν οι
κάλπες. Αλλά όποτε και να πάμε σε αυτές, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι καθαρό, ώστε να κοπούν τα διάφορα παιχνίδια που ίσως κάποιοι ονειρεύονται. Καθαρές
λύσεις με καθαρό αποτέλεσμα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

Επιστημονική Επιτροπή-Αρθρογράφοι:
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ
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Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αρθρογράφος)
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ
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Η ΕΜΑΚ ανοίγει τη συζήτηση περί υποχρεωτικού εμβολιασμού
Σε ουδέτερο χρόνο, με τρόπο καθ’ όλα συντεταγμένο
και με στόχο να διαμορφωθούν εκείνες οι πολιτικές και
κοινωνικές συνθήκες προκειμένου να αναπτυχθούν όλα
τα επιχειρήματα ένθεν κακείθεν, σχεδιάζει, κατά πληροφορίες, το Μέγαρο Μαξίμου να ανοίξει τη συζήτηση περί
υποχρεωτικού εμβολιασμού μεταξύ των υγειονομικών,
τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Κυβερνητικά στελέχη επέμεναν χθες πως ισχύει στο ακέραιο ό,τι έχει δηλώσει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη στον Alpha, ότι, δηλαδή, από Σεπτέμβριο θα είναι ώριμες οι συνθήκες προκειμένου να ανοίξει η σχετική
συζήτηση. Επ’ αυτού, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αρι-

στοτελία Πελώνη υπενθύμισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι «η
συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό θα γίνει το
φθινόπωρο, καθώς τώρα είναι όλοι μέσα στη μάχη και δεν
θέλουμε να δημιουργήσουμε εστίες σύγκρουσης στον
χώρο της υγείας». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας σημείωσε στη
Δημόσια Τηλεόραση ότι η συγκεκριμένη συζήτηση δεν
πρέπει να είναι ταμπού στη χώρα μας, καθώς, όπως διευκρίνισε, μιλάμε για το δημόσιο συμφέρον, το οποίο εν
προκειμένω αφορά στη δημόσια υγεία.
Η συγκεκριμένη συζήτηση επανήλθε στο προσκήνιο μετά
την απόφαση της φυσικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώ-

ματος να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για τους
άνδρες της ΕΜΑΚ, με την πρόνοια ότι όσοι δεν επιθυμούν να
εμβολιαστούν θα μετακινούνται σε άλλες υπηρεσίες. Αρμόδια κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για υπηρεσιακού χαρακτήρα, πλην όμως απαραίτητη απόφαση, καθώς αφορά
στη διασφάλιση της λειτουργίας ανά πάσα ώρα και στιγμή
μιας κρίσιμης κρατικής δομής, όπως είναι η ΕΜΑΚ. Οι ίδιες
πηγές δεν αποκλείουν η σχετική συζήτηση, που αναμένεται
να πυροδοτηθεί τους επόμενους μήνες, να μην αφορά αποκλειστικά και μόνο στους υγειονομικούς, αλλά να επεκταθεί
και σε άλλους «θύλακες» τους Δημοσίου.
Σπύρος Μουρελάτος

Αποκαλυπτήρια για
το «Μακεδονία» και
μήνυμα για προσοχή

Τ

ην ευκαιρία να δώσει το «παρών»
στο πλήρως ανακαινισμένο αεροδρόμιο «Μακεδονία» είχε χθες ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο
και την εκκίνηση του τουρισμού αλλά και
την ολοκλήρωση του project της αναβάθμισης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων
από τη γερμανική εταιρεία Fraport - διαδικασία ιδιωτικοποίησης που ξεκίνησε επί
ημερών της κυβέρνησης Σαμαρά.
Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη ήταν, γι’ αυτόν, εξαιρετικά σημαντική, καθώς πρόκειται για ένα project που
«παντρεύει» τα μεγάλα έργα για το αύριο
με το «καλό πρόσωπο» της Ελλάδας στη
διεθνή τουριστική αγορά.
Μάλιστα, βάσει των στοιχείων, το πρόγραμμα αναβάθμισης ολοκληρώθηκε τρεις
μήνες νωρίτερα από τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, καθώς τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια παραδόθηκαν πλήρως αναβαθμισμένα και ασφαλή τον περασμένο Φεβρουάριο. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν πέντε νέοι, σύγχρονοι αεροσταθμοί,
πραγματοποιήθηκαν πέντε επεκτάσεις αεροσταθμών και έγιναν τέσσερις αναδιαμορφώσεις. Παράλληλα, ανακαινίστηκαν
12 διάδρομοι προσαπογείωσης, κατασκευάστηκαν και ανακαινίστηκαν 12 πυροσβεστικοί σταθμοί.
Όπως υπογραμμίζουν κυβερνητικά στελέχη, η αναβάθμιση των αεροδρομίων έχει
τεράστια σημασία για τον τουρισμό της χώρας, αφού δίνει μια καλύτερη εικόνα, μιας
σύγχρονης Ελλάδας, στους ταξιδιώτες.
Έρχεται, δε, λίγες ημέρες μετά το άνοιγμα

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

του τουρισμού. Μάλιστα, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος επίσης βρέθηκε χθες στη
Θεσσαλονίκη, υπογράμμισε ότι το έργο
αποτελεί μια «ιδεολογική και πολιτική νίκη» της Ν.Δ.

Πρόβλημα όταν χαλαρώνουμε
Νωρίτερα χθες, ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην Καλαμαριά, όπου επισκέφθηκε
το δημαρχείο της πόλης και τον δήμαρχο
Γιάννη Δαρδαμανέλη. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει
και με τον μητροπολίτη Νέας Κρήνης και
Καλαμαριάς Ιουστίνο, τόσο για το πρόγραμμα εμβολιασμού όσο και για την τήρηση των μέτρων.
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην
πρώτη του… έξοδο εκτός τειχών το Σαββατοκύριακο, στην Τήνο. Συζητώντας με τον
μητροπολίτη, υπογράμμισε ότι «το κοινωνικό σας έργο αλλά και ο λόγος σας είναι
σημαντικά για να μπορέσουμε να πείσουμε
τους λίγους διστακτικούς ή σκεπτικούς ότι
πρέπει να εμβολιαστούν. Ειδικά άνθρωποι
μεγαλύτερης ηλικίας που κινδυνεύουν περισσότερο από τον κορονοϊό είναι οι πρώτοι που πρέπει να εμβολιάζονται. Έχει μεγάλη σημασία και ο λόγος των φωτισμένων
ιεραρχών να στηρίζει σε αυτήν την κατεύ-

θυνση», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.
«Και το πρόγραμμα ελευθερίας πάει πολύ
καλά και παίρνετε εύσημα από τον λαό»,
δήλωσε ο μητροπολίτης, με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά με νόημα ότι «αρκεί να θέλουμε όλοι να ελευθερωθούμε».
Μάλιστα, ο πρωθυπουργός έκρουσε και
καμπανάκι για την τήρηση των μέτρων. «Η
εμπειρία μας λέει ότι, όπου τηρούνται τα
μέτρα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και,
όπου δεν τηρούνται και αρχίζουμε και χαλαρώνουμε, αρχίζουμε και βλέπουμε προβλήματα. Άρα, ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει
να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε»,
τόνισε.
Ακόμα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε
και στο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης των δήμων. « Έχουμε στη διάθεσή
μας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και η
Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει εργαλεία
όπως το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”,
το οποίο και ζητάμε από τους δήμους να
αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατόν
τρόπο, καταθέτοντας ώριμες και εφαρ-

μόσιμες προτάσεις. Και βέβαια συνολικά
ως κυβέρνηση -καθώς πια αφήνουμε πίσω μας την πανδημία και μπαίνουμε σε
μια καινούργια φάση ανάπτυξης- διαθέτουμε και εμείς κεντρικά χρηματοδοτικά
εργαλεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να
βοηθήσουμε και να παρέμβουμε σε κεντρικές υποδομές», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Φόρος τιμής
Με την άφιξή του στην Καλαμαριά, ο
πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στην
προτομή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών (εκ
Τραπεζούντας μητροπολίτη) Χρύσανθου
Φιλιππίδη, αποτίνοντας φόρο τιμής στο
πλαίσιο της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Στη συνέχεια, περπάτησε στην πλατεία Ποντιακού
Πολιτισμού, όπου χαιρέτησε τους πολίτες
που βρίσκονταν στα καταστήματα, ενώ,
μπαίνοντας στο δημαρχείο, αντιπροσωπεία Ποντίων τού παρέδωσε μια ποντιακή
σημαία.
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ΚΙΝ.ΑΛ.: Δέσμη μέτρων για την αντεγκληματική πολιτική
Δέσμη μέτρων για τον εκσυγχρονισμό της
 Στη μονομερή και εμμονική επικέντου
Αντώνη
Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και την αποτετρωση προς την επικοινωνιακή παραγωΙ. Αντωνόπουλου
λεσματικότητα της αντεγκληματικής πολιτιγή μιας εικόνας τάξης, που δεν συνοκής παρουσίασε χθες το Κίνημα Αλλαγής.
δεύεται, όμως, από κανένα ουσιαστικό
Με αφορμή τη στυγερή δολοφονία της
aantonopoulos@gmail.com μέτρο παραγωγής αισθήματος ασφάλει20χρονης κοπέλας στα Γλυκά Νερά αλλά και
ας για τον πολίτη.
πλήθος ακραίων περιστατικών που βλέπουν
 Στην επιλογή του κατακερματισμού
το φως της δημοσιότητας σχεδόν καθημεριτου έργου των αστυνομικών δυνάμενά, στο ΚΙΝ.ΑΛ. εκτιμούν ότι «η μεταστροφή των χαρακτηριστι- ων, που δεν μπορεί να υπαχθεί λόγω της πολυδιάσπασής
κών του εγκληματικού φαινομένου, που παρουσιάζεται σκλη- του σε συνολικό εποπτικό έλεγχο και καθετοποιημένη επιρότερο τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίως μέσω του οργανωμέ- χειρησιακή λειτουργία κεντρικά ή ανά περιοχή αστυνόμευνου εγκλήματος που επεκτείνεται ανεξέλεγκτα, δεν μπορεί να σης.
αντιμετωπιστεί από τον υπάρχοντα σχεδιασμό του υπουργείου  Ο κατακερματισμός δημιουργεί κουλτούρα ομαδοποίησης ή
Προστασίας του Πολίτη».
και αυτονόμησης στις διάφορες αστυνομικές ομάδες αντιμετώΣε μια κριτική αποτίμηση της έως τώρα κυβερνητικής πολιτι- πισης του εγκλήματος, που μπορεί να καταστεί επικίνδυνος για
κής για την ασφάλεια, ο αρμόδιος τομέας του κόμματος με επι- τη δημόσια τάξη.
κεφαλής τον Γ. Καμίνη εστιάζει την αναποτελεσματικότητα στη  Στην τραγική υπολειτουργία και αποδυνάμωση των Αστυνομικών Τμημάτων και των Τμημάτων Ασφαλείας της χώρας.
δημόσια ασφάλεια στις ακόλουθες αιτίες:

 Στην κατασπατάληση δυνάμεων της ΟΠΚΕ ή της Άμεσης Δράσης σε φύλαξη σταθερών στόχων.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΙΝ.ΑΛ. ζήτησε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να δώσει τα σχετικά στοιχεία στη δημοσιότητα σε βάθος πενταετίας και προτείνει:
 Αναπροσδιορισμό και ενίσχυση του ρόλου των Αστυνομικών
Τμημάτων ως βασικού πόλου αστυνόμευσης.
 Προσλήψεις ικανού αριθμού αστυνομικών από πανελλήνιες
εξετάσεις και αποκλειστική διάθεση στα Αστυνομικά Τμήματα.
 Αποδέσμευση περιπολικών και Ομάδας Ζ, καθώς και Ομάδων
ΟΠΚΕ από τη φύλαξη σταθερών σημείων.
 Επέκταση μεγαλύτερων δυνάμεων περιπολιών κατά τις νυκτερινές ώρες.
 Νέος ευέλικτος σχεδιασμός αστυνόμευσης σε περιοχές όπου
εμπλέκονται αστικός και μη αστικός οικισμός.
 Αποδέσμευση δυνάμεων από υδροκέφαλες κεντρικές υπηρεσίες προς όφελος της αστυνόμευσης.
 Στοχευμένες δράσεις αστυνόμευσης.

Στον… δρόμο για
την Αστυπάλαια

Π

ολλαπλά μηνύματα για τουρισμό, οικονομία, μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε τομείς που προσελκύουν το
παγκόσμιο ενδιαφέρον επέλεξε να
αποστείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
μέσω της παρέμβασής του στο γερμανικό φόρουμ «Hessicher Kreis», σε μια
περίοδο κατά την οποία ο πρωθυπουργός πυκνώνει τις παρεμβάσεις του με
επίκεντρο την έναρξη της τουριστικής
σεζόν.
Στον απόηχο των ενθαρρυντικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο -μόλις
χθες οι Μόνιμοι Αντιπρόσωποι των
κρατών-μελών της Ένωσης άναψαν το
«πράσινο φως» για την είσοδο όλων
των ταξιδιωτών από τρίτες χώρες, που
έχουν εμβολιαστεί με εγκεκριμένα από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων
σκευάσματα- ο κ. Μητσοτάκης μίλησε
για μεγάλο ενδιαφέρον για διακοπές
στην Ελλάδα, φέρνοντας ως παράδειγμα το ρεκόρ που αναμένεται να καταγραφεί φέτος σχετικά με τις προγραμματισμένες απευθείας πτήσεις από τις
ΗΠΑ προς τη χώρα μας αλλά και τη
διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση και από
την ευρωπαϊκή ήπειρο.
Μάλιστα, στο καλεντάρι του πρωθυπουργού υπάρχουν επισκέψεις και σε

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

νησιά προφανώς για να προβληθεί με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κατά τόπους τουριστικό προϊόν αλλά και για να
αναδειχθούν έργα που διασυνδέουν
τον τουρισμό με το κυρίαρχο κυβερνητικό αφήγημα για την προσέλκυση
επενδύσεων και την απρόσκοπτη προώθηση των μεταρρυθμίσεων, ακόμη
και εν μέσω πανδημικού περιβάλλοντος.

Νέο δόγμα
Επιχειρώντας ως εκ τούτου να αποτυπώσει με τρόπο ανάγλυφο το νέο
δόγμα στις ελληνογερμανικές σχέσεις,
που αφήνει πίσω το στερεότυπο της
προηγούμενης δεκαετίας, που εξαντλούνταν στη σχέση οφειλέτη - πιστωτή,
όπως είπε χαρακτηριστικά, ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε την επένδυση
της Volkswagen στην Αστυπάλαια, η
οποία όλοι φιλοδοξούν να καταστεί ένα
παράδειγμα κινητικότητας με ουδέτερο
περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Μάλιστα, τις πρώτες μέρες του Ιουνί-

ου ο κ. Μητσοτάκης προγραμματίζει
επίσκεψη στο συγκεκριμένο νησί του
Αιγαίου, συνδυάζοντας τις πρώτες
εβδομάδες της φετινής τουριστικής σε-

ζόν με ένα εγχείρημα που παντρεύει
την ανάγκη πράσινου μετασχηματισμού
της οικονομίας με μια σημαντική επένδυση.

Πολλαπλά μηνύματα για τουρισμό, οικονομία, μεταρρυθμίσεις
και επενδύσεις σε τομείς που προσελκύουν το παγκόσμιο
ενδιαφέρον επέλεξε να αποστείλει ο Κ. Μητσοτάκης
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Νέες «βόμβες» από τον Καλογρίτσα
Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

είναι φιλία. Το πρωθυπουργός - Χρήστος είναι τιμή». Ο ίδιος, επίσης, κατονόμασε τον Ν.
Παππά ως τον οργανωτή των συναντήσεων
με τους επιχειρηματίες Β. Μαρινάκη και Δ.
Κοντομηνά, από τους οποίους είχε ζητηθεί
οικονομική βοήθεια για την αγορά της τηλεοπτικής άδειας. Τέλος, ο κ. Καλογρίτσας
επανέλαβε, κατά την απογευματινή συνεδρίαση, ότι είχε δώσει χρήματα να στηρίξει
τα Μέσα που διαθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστήριξε,
ακόμα, ότι «μου έστελνε κάτι παιδιά για να
δώσω λεφτά στο Κόκκινο».

alex_diam@hotmail.com

Κ

αταπέλτης για τον ρόλο του Νίκου Παππά ήταν και χθες ο Χρήστος Καλογρίτσας, κατά τη διάρκεια της ακρόασής του από την
Προανακριτική Επιτροπή. Ο επιχειρηματίας
επέμεινε ότι ήταν ο «μπροστινός», τόνισε ότι
ο πρώην υπουργός κοιμόταν σπίτι του, υπογράμμισε πως είχε τις μετοχές του Ν. Παππά
στο υπό δημιουργία κανάλι και, τέλος, αποκρυπτογράφησε τι σημαίνουν το «white porscha» και το «white house». «Χθες έβαλα τη
μνήμη μου να δουλέψει δυνατά. Από τον ΣΥΡΙΖΑ με αμφισβήτησαν. Σαν να μου ήρθε
χθες στον ύπνο ότι μπορεί να υπάρχει κι άλλο sms του Νίκου, το οποίο λέει “πηγαίνετε
στον Λιανό” (σ.σ.: εκπρόσωπος της CCC).
Επίσης, σαν να θυμάμαι ένα χαρτί, να γράφει
μέσα το μοίρασμα των ποσοστών του καναλιού. Με εμένα που ήμουν μπροστινός. Είχα
τις μετοχές τους. Τις μετοχές του Νίκου του
Παππά», είπε αρχικά. Στη συνέχεια, απάντησε στον ΣΥΡΙΖΑ που υποστήριξε ότι ο κ.
Παππάς συναντούσε όλους τους καναλάρχες ξεχωριστά.
Ο Χρήστος Καλογρίτσας φέρεται να έχει
απαντήσει και στο επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ
ότι ο Νίκος Παππάς, ως αρμόδιος υπουργός,
είδε όλους τους ενδιαφερομένους για την
αδειοδότησή τους, λέγοντας «πως αυτό σημαίνει ότι μας είδε όλους κατά τον ίδιο τρόπο. Άρα, σημαίνει πως κοιμόταν και στα σπίτια όλων αυτών. Έτσι έκανε σε μένα. Άρα,
υποθέτω τα ίδια έκανε με όλους. Εμένα ο
Παππάς ήταν φίλος. Να ξεκαθαρίσει: Έτσι

Κόντρα Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ

με έβλεπε; Όπως τους άλλους; Ή είχαμε κάτι το διαφορετικό; Με είδε στο σπίτι του. Στο
σπίτι μου. Στο γραφείο μου! Εκεί γνώρισε
πολύ κόσμο, στο γραφείο μου. Εκεί υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν παραμείνει.
Για παράδειγμα, μια Βουλγάρα καφετζού.
Ερχόταν πίναμε καφέ. Είχα κι έναν γιατρό
για το σάκχαρο. Το φοβόταν και εξεταζόμασταν μαζί».
Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του αποκάλυψε ότι ήταν συχνός επισκέπτης του Μεγάρου Μαξίμου, όπου είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις. «Στο Μαξίμου είχα πάει πολλές φορές. Συναντούσα κάποιους. Συνήθως ήταν ο
Νίκος Παππάς. Τον συνάντησα πολλές φορές, με δεκάδες τρίτους», φέρεται να απάντησε σε σχετική ερώτηση του Θάνου Πλεύρη, διευκρινίζοντας ότι σε μερικές συναντήσεις η ατζέντα ήταν οι τηλεοπτικές άδειες.
Λίγο αργότερα, ο βουλευτής της Ν.Δ. αναφέρθηκε σε δύο λέξεις-κλειδιά που καταγράφονται στη δικογραφία: «White House»

και «White Porscha:
Θ. Πλεύρης: Το White House τι σημαίνει;
Χ. Καλογρίτσας: Τη λέξη αυτήν όντως την
άκουσα. Την είπε ο Άραβας. Αυτό που κατάλαβα ήταν πως επρόκειτο για απόφαση «από
πολύ ψηλά».
Θ. Πλεύρης: Το White Porscha;
Χ. Καλογρίτσας: Μου είπαν πως αραβικά
σήμαινε το «κορυφαίο», το «πρώτο».
Την ίδια ώρα, ο «κόκκινος» επιχειρηματίας επανήλθε στον ρόλο που κλήθηκε να
επιτελέσει. Όπως είπε, έπαιρνε εντολές από
τον Ν. Παππά. «Τις εκτελούσα πειθήνια, σαν
στρατιώτης», δήλωσε. Σε ό,τι αφορά την εμπλοκή του Αλέξη Τσίπρα, ο Χ. Καλογρίτσας
ξεκαθάρισε ότι ναι μεν ο κ. Παππάς μπορεί
να έπαιρνε αποφάσεις από κάπου, όμως «η
απόφαση του Νίκου ήταν εντολή». Στην
ερώτηση, δε, αν είχε ειπωθεί το όνομα του
Αλ. Τσίπρα, ο επιχειρηματίας απέφυγε να
απαντήσει: «Ο πρωθυπουργός είναι θεσμός
αλλιώτικος. Για μένα το Αλέξης - Χρήστος

Πέντε αμείλικτα ερωτήματα κατέθεσε η
Ν.Δ. προς τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την κατάθεση
του Χρ. Καλογρίτσα, υπογραμμίζοντας, παράλληλα, πως οι νέες αποκαλύψεις για τον
ρόλο του Νίκου Παππά στο θέμα των τηλεοπτικών αδειών φωτίζουν έναν σκοτεινό κύκλο με «μπροστινούς», αφανείς εταιρείες
και ύποπτες συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε ψευδομάρτυρα τον επιχειρηματία, καταγγέλλοντας ότι η Ν.Δ. αλλοίωσε τα πρακτικά της επιτροπής για να απαλείψει τις αντιφάσεις του κ. Καλογρίτσα.

Κατονόμασε τον Ν. Παππά
ως τον οργανωτή των
συναντήσεων με τους
επιχειρηματίες Β. Μαρινάκη
και Δ. Κοντομηνά, από τους
οποίους είχε ζητηθεί
οικονομική βοήθεια για την
αγορά της τηλεοπτικής άδειας

Συνεπιμέλεια: Ανταρσία από Γιαννάκου, Κεφαλογιάννη και Βολουδάκη
Αναταράξεις στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα
προκαλεί το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, καθώς τουλάχιστον τρεις βουλευτές εξέφρασαν χθες τη διαφωνία τους
με μέρος των προωθούμενων διατάξεων. Μάλιστα, μια εξ
αυτών, η Μαριέττα Γιαννάκου, προανήγγειλε ότι θα καταψηφίσει στη σημερινή ψηφοφορία, εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές από τον αρμόδιο υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα. Την ίδια ώρα, «όχι» αναμένεται να πουν τα κόμματα της
αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝ.ΑΛ., ΜέΡΑ25, Ελληνική Λύση), πλην του ΚΚΕ που θα δηλώσει «παρών». Τα βλέμματα
κατά τη διάρκεια της χθεσινής πρώτης μέρας που το νομοσχέδιο συζητήθηκε στην Ολομέλεια ήταν στη Μ. Γιαννάκου
και την Όλγα Κεφαλογιάννη. Ήδη από τις συνεδριάσεις της
αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής είχαν εκφράσει τις

ενστάσεις τους, εκτιμώντας ότι ουσιαστικά νομοθετείται η
υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Στις δύο «γαλάζιες» κυρίες
προστέθηκε και ο Μανούσος Βολουδάκης, ο οποίος διαφώνησε με τη σειρά του με τον όρο «εξίσου» που εισάγεται
στην άσκηση της γονικής μέριμνας.
Νωρίτερα, η κυρία Γιαννάκου είχε ξεκαθαρίσει ότι αν δεν
γίνουν αλλαγές στο σχέδιο νόμου, δεν πρόκειται να το υπερψηφίσει. «Το μόνο που δεχθήκατε από τις τροπολογίες που
καταθέσαμε ήταν μερικώς αυτό που σας αναφέραμε στην
τροπολογία για το άρθρο 3 του νομοσχεδίου, περί σύγχυσης
στην κατοικία ανηλίκου. Τίποτα άλλο. Καμία ουσιαστική αλλαγή. Επιμένετε σε κάτι που θα δημιουργήσει περισσότερα
προβλήματα από αυτά που θέλει να επιλύσει», τόνισε αρχικά και μάλιστα έστρεψε τα πυρά της προς τον Κ. Τσιάρα λέ-

γοντας σκωπτικά: «Κατηγορήσατε εμένα και την κυρία Κεφαλογιάννη πως οι ενστάσεις μας προέρχονται από προσωπικά βιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας,
κύριε υπουργέ, αλλά μόνο αυτό δεν συμβαίνει. Οι ενστάσεις
μας προέρχονται από την κοινή λογική και τη γνώση της επιστήμης». Από την πλευρά της, η Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ότι το σχέδιο νόμου «αντί να ενώνει, διχάζει, αντί
να λύνει, δημιουργεί προβλήματα, αντί να συνθέτει, στήνει
εμμονικά συνθέσεις που δεν υπηρετούν τον σκοπό του, που
είναι το συμφέρον του παιδιού». Αφήνοντας, δε, σαφείς
υπαινιγμούς για τον κ. Τσιάρα, θύμισε με νόημα ότι «η Ν.Δ.
είναι μια δύναμη φιλελεύθερη, δύναμη προόδου και μεταρρυθμίσεων, που ξέρει να σέβεται αξίες, που γνωρίζει να
ακούει, να συνθέτει, να ενώνει».

P
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Περί εμβολιασμού
της ΕΜΑΚ
Δεν ξέρω αν έχουν δίκιο ή άδικο οι συνδικαλιστές της Πυροσβεστικής για την απόφαση του υποχρεωτικού εμβολιασμού στην
ΕΜΑΚ, την Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης
Καταστροφών. Θα αποφύγω να κάμω τέτοια
κρίση. Αυτό που ξέρω είναι ότι ουδείς γνωρίζει πόσα από τα μέλη της ΕΜΑΚ έχουν ήδη
εμβολιαστεί - και αυτό είναι το χειρότερο
όλων. Επίσης, κανείς δεν ξέρει με ακριβή
νούμερα να μας πει πόσοι υγειονομικοί
έχουν εμβολιαστεί ή πόσοι άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Αυτό το θεωρείτε φυσιολογικό για μια
σοβαρή χώρα;

Λέτε ο καπετάν Καλογρίτσας να ανοίξει το στόμα του και να αποκαλύψει
ότι ο Νίκος Παππάς τον είχε στείλει κι
αλλού για δανεικά, εκτός από τον Βαγγέλη
Μαρινάκη; Μήπως τον είχε στείλει και σε κάνα δυο
μεγαλοεργολάβους για να βρει το απαιτούμενο ποσό για το ΣΥΡΙΖΑ TV; Και τι του απάντησαν του Χρήστου;

Πονοκέφαλος με
το tweet του Νετανιάχου
Με ένα tweet του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφραζε τις
ευχαριστίες για τη στήριξη που παρείχαν στη
χώρα του 25 κράτη. Από τον κατάλογο των
χωρών που ευχαριστούσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απουσίαζε η Ελλάδα, γεγονός το
οποίο προβλημάτισε αρκετά το επιτελείο του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι εξηγείται η
εσπευσμένη παρουσία του Νίκου Δένδια
στην περιοχή. Ήρθε στο κατάλληλο χρονικό
σημείο τόσο για να δείξει τη στήριξη της
Αθήνας στο Ισραήλ όσο και για να μην αφήσει
την Τουρκία μοναδικό συνομιλητή της παλαιστινιακής πλευράς.

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Ο Κύρτσος έχει πάει
στον ΣΥΡΙΖΑ;

P

OLITICANTIS

Το πέταγμα της μπάλας
στην εξέδρα

Σ

το Μαξίμου εδώ και καιρό λένε ότι
ο Γιώργος Κύρτσος έχει θέσει
εαυτόν εκτός παράταξης. Εγώ έχω
αρχίσει να αναρωτιέμαι αν έχει κάνει μεταγραφή στον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς αλλιώς να
εξηγήσω ότι τον κάνουν retweet οι ΣΥΡΙΖΑίοι; Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Κώστας Ζαχαριάδης
προχώρησε σε αναδημοσίευση στο Twitter ανάρτησης του ευρωβουλευτή της
Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Κύρτσου. Η
ανάρτηση του κ. Κύρτσου αναφέρει:
«Μπαράζ δηλώσεων για την οικονομία,
που θα γίνει αναπτυξιακός πύραυλος. Η
προοπτική είναι πράγματι καλή. Η βάση
εκκίνησης, όμως, τραγική. Χάσαμε 20%
του ΑΕΠ στη δεκαετή κρίση. Χάσαμε 10%
του ΑΕΠ επί πανδημίας. Σε αυτό το πρωτοφανές -30% εγκλωβίστηκαν εκατ. πολίτες. Μην το ξεχνάμε». Τα συμπεράσματα,
δικά σας…

«Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει δέκα μέρες
κοσκινίζει», λέει ο σοφός λαός… Όταν δεν
μπορείς να φέρεις σε πέρας ένα «project»,
δεν έχεις παρά να το χρεώσεις σε κάποιον
άλλον, ίσα να φύγει από πάνω σου η ευθύνη. Διαβάζω, λοιπόν, ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
παρέδωσε λίστα 500 ποινικών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νύχτας με εκβιάσεις και με πληρωμένα συμβόλαια θανάτου. Στο έγγραφο αυτό ζητείται να μην
υπάρχει ατιμωρησία των ποινικών, να ενοποιηθούν οι δικογραφίες για δολοφονικές
ενέργειες και να υπάρχει συνολικά αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος
στη χώρα. Προσέξτε, τώρα, τι συμβαίνει: Τα
τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα έχουν
εκτελεστεί 60 συμβόλαια θανάτου και μέχρι σήμερα δεν έχει εξιχνιαστεί ούτε ένα!
Δεν έχει βρεθεί από την ανάκριση και την
προανάκριση ούτε ένας ύποπτος! Και
απλώς ο κ. Μιχάλης στέλνει τον φάκελο
στη Δικαιοσύνη. Συμπέρασμα: Καμία τύχη!

Η Ρένα σε… παράκρουση

Οι καθυστερήσεις
για το νέο Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ
Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ έχει λήξει από τις 16 του μήνα, τα ονόματα
των νέων μελών βρίσκονται στο γραφείο του
νέου διευθύνοντος συμβούλου του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ) Γρηγόρη Δημητριάδη και η αγωνία
έχει κορυφωθεί. Όλοι αναμένουν τις εξελίξεις
για τη νέα διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, η τοποθέτηση
της οποίας άρχισε να καθυστερεί, επειδή, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχικός σχεδιασμός
που ήθελε παραμένοντα τον σημερινό διευθύνοντα σύμβουλο Ριχάρδο Λαμπίρη έχει αλλάξει. Πάντως, μαθαίνω ότι έχουν κλειδώσει για
το Δ.Σ. τα ονόματα των Δημήτρη Πολίτη και Παναγιώτη Σταμπουλίδη. Τον τελευταίο τον εμπιστεύεται πολύ το Μέγαρο… Οι κακές γλώσσες
λένε ότι η καθυστέρηση έχει σχέση με τον διεθνή διαγωνισμό για τη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού.

Η Ρένα Δούρου κάνει ό,τι μπορεί για να
διατηρεί τον εαυτό της στην επικαιρότητα,
μήπως και καταφέρει να κατέβει στη Β’
Πειραιώς, αφού από το κόμμα της δεν
υπάρχει ιδιαίτερη ζέση… Ως γνωστόν,
έχει καταθέσει αγωγή εις βάρος του Δημήτρη Μαρκόπουλου για συκοφαντική
δυσφήμηση, επειδή ο τελευταίος την εγκάλεσε για σειρά ολιγωριών στην περιοχή του. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει
προσδιοριστεί για τις 27/5, όμως η μάχη
μεταξύ των δύο θα είναι κόλαση, όπως μαθαίνω. Ο Μαρκόπουλος δεν θα κάτσει με
σταυρωμένα χέρια. Ετοιμάζει την αντεπίθεσή του.
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Το... Πρόσωπο

Πέτσας vs ΣΥΡΙΖΑ: 2-0
Απ’ όλα τα πόστα που του ανατίθενται, ο Στέλιος Πέτσας
τούς γλεντάει κανονικά. Αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία
τη θητεία του ως εκπροσώπου Τύπου, κατά τη διάρκεια
της οποίας κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να
κονταροχτυπηθεί μαζί του, ο Στέλιος έβαλε και δεύτερο… γκολ με την ιστορία του εκλογικού νόμου για την
Αυτοδιοίκηση. Κατήργησε, λοιπόν, την απλή αναλογική
του Πάνου Σκουρλέτη και πλέον στην Κουμουνδούρου βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, αφού βλέπουν ότι οι ιδεοληψίες τους καταρρέουν η μία μετά την άλλη…

Γράφει η

Πανικός στην τουρκική Βουλή με Έλληνα πιλότο

«Ιερό» μέτωπο
κατά του Θεοχάρη

Ο κακός χαμός έγινε στην Τουρκία ύστερα
από δημοσιεύματα ότι ένας Έλληνας πιλότος
των Τουρκικών Αερογραμμών (Turk Hava Yollari) φέρει τατουάζ της… ΕΟΚΑ. Το θέμα πήρε
διαστάσεις και έφθασε έως και την τουρκική
Βουλή. Με ερώτησή του προς τον υπουργό
Μεταφορών και Υποδομών Αντίλ Καραϊσμάνογλου, ο αντιπρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος
κ. Οζτούνς ζήτησε να πληροφορηθεί πόσοι
ξένοι πιλότοι εργάζονται στις Τουρκικές Αερογραμμές και πόσοι από αυτούς είναι Έλληνες υπήκοοι. Ο ίδιος ζήτησε και διευκρινίσεις, εάν εργάζεται και Έλληνας πιλότος
που φέρει τατουάζ της… ΕΟΚΑ. Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών δεν απάντησε
για το θέμα του Έλληνα πιλότου με το τατουάζ, αλλά αρκέστηκε να κάνει γνωστό πως
«σύμφωνα με τα αρχεία της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας, υπάρχουν
9.003 κυβερνήτες αεροσκαφών και 176 πιλότοι ελικοπτέρων στην Τουρκία, από τους
οποίους οι 3.419 εργάζονται στην Turkish Airlines». Έτσι έμεινε με την απορία εάν τελικά υπάρχει πιλότος με τατουάζ της ΕΟΚΑ.

Ντένη Καρέλη

Μέτωπο ιεραρχών, υπό τη Μητρόπολη
Ζακύνθου, διαμορφώνεται για την
υπόθεση αξιοποίησης της γνωστής
παραλίας «Ναυάγιο» στο νησί του Ιονίου και του σχεδίου του υπουργείου
Τουρισμού για την ίδρυση ανώνυμης
εταιρείας, της «Ναυάγιο Ζακύνθου
Α.Ε.», που θα διαχειρίζεται την έκταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μητροπολίτες έφτασαν μέχρι το Μέγαρο
Μαξίμου και φαίνεται πως έλαβαν
υποσχέσεις ότι το θέμα θα μελετηθεί
προσεκτικά. Η ρύθμιση για τη σύσταση του νέου φορέα θα τεθεί σε διαβούλευση εντός των ημερών. Το σχέδιο του υπουργού Τουρισμού Χάρη
Θεοχάρη έχει διχάσει το νησί, καθώς
αρκετοί παράγοντες θεωρούν πως
ανοίγει νέες πληγές, ενώ δεν έχει
κλείσει ακόμα η πολύκροτη υπόθεση
με το συμβόλαιο για την αγορά 14.500
στρεμμάτων από την οικογένεια του
εμίρη του Κατάρ. Για τη συγκεκριμένη
υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές υποθέσεις ποινικού και αστικού χαρακτήρα. Η Μητρόπολη Ζακύνθου και ο πρώην μητροπολίτης Ζακύνθου (νυν Δωδώνης) Χρυσόστομος
θεωρούν πως η πρωτοβουλία του
υπουργού Τουρισμού για την ίδρυση
της «Ναυάγιο Ζακύνθου Α.Ε.» εξυπηρετεί τα σχέδια των ιδιοκτητών της Pimana. Να ευχηθώ καλά ξεμπερδέματα στον Χάρη…

POLITICANTIS

Τι ζήτησαν τα παιδιά
από τον Μητσοτάκη;
Ο πρωθυπουργός παρακολούθησε διαδικτυακά το μάθημα, το οποίο πλέον γίνεται ξανά διά ζώσης, των 17 μικρών μαθητών του Νηπιαγωγείου Πάχνης. Οι μαθητές που ανήκουν στη μουσουλμανική
θρησκευτική μειονότητα της Θράκης μιλούν άριστα Ελληνικά, τα οποία διδάσκονται στο σχολείο, και τραγούδησαν
στον πρωθυπουργό ένα τραγούδι για τον
κορονοϊό, το οποίο έγραψαν μόνοι τους. Η
νεαρή Ντοά, η οποία κατά τη διάρκεια του
lockdown είχε στείλει στον Κυριάκο Μητσοτάκη βίντεο, ζητώντας του να ανοίξει
τα σχολεία, γιατί της είχαν λείψει οι συμμαθητές και η νηπιαγωγός της, ζήτησε
από τον πρωθυπουργό να μην κλείσουν
ξανά οι σχολικές μονάδες, ενώ παράλληλα είπε ότι θα ήθελε έναν ηλεκτρονικό
υπολογιστή και έναν προτζέκτορα με διαδραστικό πίνακα για την τάξη της. «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το αίτημά σου θα ικανοποιηθεί αμέσως», της απάντησε ο κ.
Μητσοτάκης.

LOCK
Οι σχέσεις Καραμανλή - Θεοδωράκη

Σ

ε ρόλο-έκπληξη ο πρώην επικεφαλής του Ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης,
ετοιμάζει ένα podcast-ντοκιμαντέρ για τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Ο Σταύρος Θεοδωράκης δέχτηκε την πρόταση από τον υπουργό Μεταφορών
Κώστα Αχ. Καραμανλή, σε συνεννόηση με το Ίδρυμα Καραμανλή, του οποίου είναι
μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Με αφορμή τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, ανατέθηκε στον δημοσιογράφο και πρώην επικεφαλής του
Ποταμιού Σταύρο Θεοδωράκη να κάνει ένα podcast-ντοκιμαντέρ για την πορεία του
Εθνάρχη και την προσφορά του στην είσοδο της Ελλάδος στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η Ν.Δ. απλώνεται ξεκάθαρα στον χώρο του Κέντρου…

Απορία αδαούς: Τα τρία εκατομμύρια τα οποία έδωσαν οι Χούρι
στον Καλογρίτσα για την εγγύηση, αφού πρώτα τα ζάλισαν γύρω - γύρω, πού κατέληξαν τελικά; Θα μας πει κάποιος πού πήγαν, διότι έχουμε μπερδευτεί τα
μάλα; Ποιον να ρωτήσουμε; Τη
Βουλγάρα την καφετζού; Έχω
και δεύτερη ερώτηση: Τα 10 άτομα της «ομάδας Παππά» που
δούλευαν στο γραφείο του Καλογρίτσα ποια είναι;

P
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ΕΣΕΙΣ

Κατάλληλη συγκυρία για εντατικοποίηση της συζήτησης για
διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Π

του

Ευάγγελου
Λιάκου
Βουλευτής
Δυτικής Αττικής
της Ν.Δ.

ρο ολίγων ημερών, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναγνώρισε επίσημα τη Γενοκτονία των Αρμενίων. Μια κίνηση ύψιστης
πολιτικής και διπλωματικής σημασίας, αλλά και με
ισχυρούς συμβολισμούς. Η Γενοκτονία των Αρμενίων, που έλαβε χώρα την τριετία 1915 -1918, αφορά
τη συστηματική εξόντωση ενάμισι εκατομμυρίου ανθρώπων από τις οθωμανικές Αρχές. Αποτελεί μάλιστα την πρώτη γενοκτονία του 20ού αιώνα, προαναγγέλλοντας ακόμα και το Εβραϊκό Ολοκαύτωμα, κατά
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ύστερα
από 106 χρόνια έρχεται η δικαίωση για εκατομμύρια
Αρμενίους σε όλον τον πλανήτη, που δεν ξέχασαν
ποτέ και δεν έπαψαν να διεκδικούν αυτή την αναγνώριση.
Μοιραία κάποιος σκέφτεται τα αντανακλαστικά
των σύγχρονων δημοκρατιών αλλά και τη μεγάλη
τους δυσκολία για την αποδοχή της αλήθειας των γεγονότων και, κατ’ επέκταση, της αλήθειας των λέξεων. Δεν είναι λίγες οι φορές που αναγνωρισμένοι
ηγέτες χρησιμοποιούσαν τη λέξη «γενοκτονία» περιφραστικά.
Η χώρα μας προχώρησε στην αναγνώριση το 1996,
με σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Αντώνης Σαμαράς.
Η φρικαλεότητα και το ίδιον της γενοκτονίας ως
πράξης έγκειται στο γεγονός ότι επιδιώκεται η εξόντωση ενός λαού, όχι για κάτι που έκανε, αλλά γι’ αυτό
που είναι.

Τη Γενοκτονία των Αρμενίων ακολούθησε η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
Περίπου 350.000 Έλληνες ποντιακής καταγωγής
εκδιώχθηκαν και εξοντώθηκαν στις πορείες θανάτου στην έρημο. Μια ιστορική αλήθεια που ακόμα
αναζητά δικαίωση, καθώς δεν έχει επιτευχθεί η διεθνής αλλά ούτε και η ευρωπαϊκή αναγνώριση. Σε
εθνικό επίπεδο, στις 24 Φεβρουαρίου 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη
της 19ης Μαΐου ως «Ημέρας Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στον Μικρασιατικό Πόντο».
Προσφάτως, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-

τάκης δεσμεύτηκε ότι θα πρωταγωνιστήσει στον
αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση. Η συγκυρία των
πρόσφατων γεγονότων ευνοεί την εντατικοποίηση
της συζήτησης, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την επίσημη αποδοχή της ιστορικής αλήθειας. Ο πόνος και η δυστυχία των συνανθρώπων
μας δεν πρέπει να ξεχαστούν ποτέ́.
Οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανή́ την ανάμνηση αυτού́ του πόνου, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για
να αποτρέψουμε παρόμοιες εγκληματικές ενέργειες στο μέλλον και να οδηγηθούμε σε έναν καλύτερο κόσμο.

Η Ευρώπη υπό διαρκή πολιορκία

Δ

εν είναι πρώτη φορά που η Ευρώπη, ο
δυτικός τρόπος ζωής, αυτό που οι λαοί
της έχουν πετύχει τα τελευταία 70 χρόνια αξιοποιώντας τις πολιτισμικές και πολιτικές
τους καταβολές, βρίσκεται υπό πολιορκία.
Και προφανώς δεν είναι η τελευταία, αυτό είναι βέβαιο. Μετά τα γεγονότα του Έβρου τον
Μάρτιο του 2020, όταν χιλιάδες μετανάστες
προσπάθησαν να περάσουν «επαναστατικώ δικαιώματι» στην ευρωπαϊκή πλευρά της Θράκης, τώρα ήλθε η σειρά της Θέουτα στην Ισπανία. Πάνω από 8.000 μετανάστες εισέβαλαν
στον ισπανικό θύλακα, προερχόμενοι από το
Μαρόκο, ενώ η Μαδρίτη υποστηρίζει ότι απέλασε περίπου 4.800 από αυτούς, ξαναστέλνοντάς τους πίσω στη Βόρεια Αφρική.
Αμέσως μετά ξεκίνησε το γαϊτανάκι των δηλώσεων: Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπίστωσε και
πάλι ότι τα ισπανικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά. Σωστά, αλλά τι ακριβώς μπορεί να κάνει για
να προστατεύσει αυτά τα σύνορα, πέραν των
άσφαιρων δηλώσεων, δεν είπε.

Η Ελλάδα δικαίως εξέδωσε ανακοίνωση
(από το ΥΠ.ΕΞ.), διότι είναι «παθούσα και μαθούσα» με τον Έβρο, αν και εμείς τους σταματήσαμε προτού εισέλθουν στην Ελλάδα.
Το πρόβλημα είναι ενώπιόν μας, απτό και πολύ συγκεκριμένο: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δέχονται πιέσεις και αυτές ολοένα και περισσότερο θα αυξάνονται.
Δυστυχισμένοι από το Μάλι, από το Ιράκ, από
το Σουδάν ή τη Σομαλία, από κάθε γωνιά του
κόσμου, θέλουν να ζήσουν έστω με τα ψίχουλα
της ευρωπαϊκής ευμάρειας.
Από την άλλη, μια τέτοια μαζική εισβολή θα
καταργήσει de facto την ιδιοπροσωπεία της
Ευρώπης, δηλαδή η Ευρώπη θα πάψει να είναι
αυτή που είναι και στην οποία οι δυστυχισμένοι
θέλουν να ζήσουν. Αν μπουν εκατομμύρια από
το Μάλι, το Ιράκ ή την Υεμένη, Μάλι, Ιράκ και
Υεμένη θα γίνει και η Ευρώπη.
Ούτε είναι λύση η «Ευρώπη-φρούριο». Μια
Ευρώπη που θα απαρνηθεί τον ουμανισμό της θα
περικλειστεί στην όποια ευωχία της και θα εγεί-

ρει απρόσβλητα τείχη σε όλους τους «απέξω».
Ούτε αυτή είναι η Ευρώπη, μια απεχθής καρικατούρα της είναι.
Άρα; Ποια είναι η λύση; Αν η στήλη τη γνώριζε, ο γράφων θα έθετε ευθύς υποψηφιότητα
για γ.γ. του ΟΗΕ. Απλώς παραθέτει μια σειρά
σκέψεων για τις Αρχές, πάνω στις οποίες μπορεί να οικοδομηθεί μια κάποια λύση: Πρέπει ο
δυστυχής από το Μάλι ή την Υεμένη να μπορεί
να μείνει στην πατρίδα του. Κι όπου αυτό είναι
αδύνατο, να μετακινείται σε γειτονικές χώρες
που είναι ασφαλείς, περιμένοντας να τελειώσει
η έκρυθμη κατάσταση στη δική του ώστε να
επιστρέψει.
Τα ατέλειωτα καραβάνια μεταναστών, που
διανύουν ηπείρους προκειμένου να φτάσουν
στην Ευρώπη, από κάπου ωθούνται να πληρώσουν και να υποστούν δοκιμασίες για να φτάσουν στη «Γη της Επαγγελίας». Αυτά τα κυκλώματα πρέπει να κτυπηθούν, αλλιώς κάποια
στιγμή η πολιορκούμενη Ευρώπη θα πέσει. Και
μαζί της όλα όσα η Ευρώπη σημαίνει…

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
Δημοσιογράφος
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ΘΕΣΕΙΣ

Μετά την πανδημία υπάρχει ευκαιρία

Τ
του

Μάξιμου
Σενετάκης
Bουλευτής
Ηρακλείου
της ΝΔ,
πολιτικός
μηχανικός ΕΜΠ

ην προηγούμενη εβδομάδα ήρθε κι
εμένα η σειρά μου να εμβολιαστώ. Ο αλγόριθμος υπέδειξε το μονοδοσικό της
Johnson. Και το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη.
Το εμβόλιο, το όποιο εμβόλιο, είναι δώρο της
επιστήμης στην ανθρωπότητα. Και τα δώρα τα
δέχεσαι, δεν τα επιλέγεις.
Αντιθέτως όμως, το μέλλον σου το επιλέγεις.
Και ως άτομο και ως κοινωνία και ως Έθνος.
Και πιστεύω ότι, μετά την υγειονομική κρίση
που ξεπερνάμε πλέον γρήγορα, πλησιάζει η
ώρα που θα κληθούμε να επιλέξουμε το μέλλον
μας μετά την πανδημία.
Με ρωτούν οι συμπολίτες μου: Τι θα γίνει
όταν σταματήσει να μας απασχολεί ποιο εμβόλιο κάναμε; Θα ανακάμψει η οικονομία. Θα
υπάρχουν δουλειές; Θα είμαστε ασφαλείς;
Εκ πεποιθήσεως βλέπω πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Πιστεύω πραγματικά ότι η οικονομία
μετά την πανδημία θα ανακάμψει. Η κοινωνική
συνοχή θα ενισχυθεί. Η κοινωνική ειρήνη θα

διασφαλιστεί. Η μεσαία τάξη θα ανασυσταθεί.
Θα διαδραματίσει ξανά τον ρόλο της ως αμορτισέρ κοινωνικών συγκρούσεων, ως χώρος αφομοίωσης νέων ιδεών και παραγωγής νέου
πλούτου.
Η ανασύνταξη και ανασύσταση της μεσαίας
τάξης ήταν η βασική προτεραιότητα του οικονομικού σχεδίου που εξαρχής έθεσε σε εφαρμογή η νέα διακυβέρνηση της ΝΔ. Και, παρά
την πρωτοφανή πανδημία, η υλοποίηση του
σχεδίου δεν σταμάτησε. Αναπροσαρμόστηκε
προφανώς, βελτιώθηκε και για αυτό αποτυπώθηκε εγκαίρως στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που, δεύτερη από όλες τις χώρες της ΕΕ, η κυβέρνηση κατέθεσε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για σχέδιο συνεπές με τη φιλοσοφία μας και κυρίως την προεκλογική μας δέσμευση για πλήρη αναδιάταξη του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.
Μετά την πανδημία λοιπόν, υπάρχει η ευκαι-

ρία. Η κυβέρνηση σχεδίασε και έθεσε τις κεντρικές κατευθύνσεις. Εξασφάλισε τους πόρους. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Στρατηγικός, εποπτικός, ελεγκτικός.
Μετά την πανδημία, η σκυτάλη περνάει στην
κοινωνία και την οικονομία. Με κίνητρο και εργαλείο τη διαρκή μείωση των φόρων, να υλοποιήσει 175 σημαντικές δημόσιες επενδύσεις
και πλήθος παράπλευρων επενδύσεων, που
αναπόφευκτα θα γίνουν από ιδιώτες.
Κράτος και ιδιωτική πρωτοβουλία μαζί έχουν
τώρα τη δυνατότητα να αλλάξουν τη φυσιογνωμία της χώρας. Να την κάνουν πιο πράσινη, πιο
ψηφιακή, πιο εξωστρεφή, παραγωγική, καινοτόμα, κοινωνικά δίκαιη.
Είναι εθνική πρόκληση και στοίχημα τα 57
δισ. δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις να πιάσουν τόπο. Ούτε ένα σεντ να μην πάει χαμένο.
Ό,τι επενδυθεί να επιστραφεί πολλαπλάσιο,
προσθέτοντας νέες θέσεις εργασίας και μονάδες ανάπτυξης στο ΑΕΠ της χώρας.

Ιδιωτικοποιήσεις, μεταρρυθμίσεις
και ψηφιακή μετάβαση αλλάζουν την Ελλάδα

Η

νόσος Covid-19 άλλαξε τα δεδομένα σε
όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και αναζητούνται λύσεις για την επανεκκίνηση της
οικονομίας. Οι πολίτες καλούνται να ανταποκριθούν σε μια σκληρή πραγματικότητα με επιδοτήσεις
και βοηθήματα, τα οποία, όμως, δεν επαρκούν για
να καλύψουν τις ανάγκες τους.
O πρώην πρόεδρος της Ε.Ε. κ. Γιούνκερ, σε
πρόσφατη τοποθέτησή του στην Ελλάδα, είπε ότι
η πανδημία ήταν για όλους ένα μεγάλο σοκ και
ότι μπορεί η αρχική αντιμετώπιση της Ε.Ε. να μην
ήταν καλά συντονισμένη, ωστόσο στην πορεία η
Ε.Ε. είχε μια καλή στάση. Ο κ. Γιούνκερ χαρακτήρισε το πρόγραμμα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας στη μετα-πανδημική εποχή «ως ένα
από τα καλύτερα ανάμεσα σε όλα όσα έχουν κατατεθεί από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., καθώς θα
εκσυγχρονίσει το ελληνικό οικονομικό μοντέλο».
Την εποχή της διακυβέρνησης Τραμπ στις ΗΠΑ
η Ευρώπη έπρεπε να βρει τρόπο να στηρίξει καλύτερα την άμυνά της, καθώς ο κ. Τραμπ χειριζόταν τα θέματα άμυνας διαφορετικά και αυτό δυσκόλευε τις σχέσεις της Ε.Ε. με το ΝΑΤΟ. Από τότε που ο Τραμπ έφυγε από την εξουσία, οι σχέσεις με το ΝΑΤΟ βελτιώθηκαν αισθητά.
Για τον Τούρκο πρόεδρο κ. Ερντογάν ο κ. Γιούνκερ τόνισε ότι στην αρχή της ηγεσίας του είχε
καλύτερη άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ
στην πορεία απομακρύνθηκε από τα ευρωπαϊκά

ιδεώδη. Το γεγονός ότι υπήρχε διάσταση απόψεων για το θέμα της Κύπρου δυσκόλευε τις σχέσεις. «Εγώ πάντα υποστήριζα τις θέσεις της Ελλάδας στο θέμα της Κύπρου, καθώς η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος αλλά και μέρος της ευρωπαϊκής Ιστορίας».
Αναφερόμενος στη στάση της καγκελαρίου
Άνγκελας Μέρκελ να υποστηρίζει την αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, ο κ. Γιούνκερ είπε ότι γνώριζε ότι το γερμανικό Κοινοβούλιο ήθελε την αποχώρηση της χώρας μας. «Το
2015 ήμουν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τόσο η Γερμανία όσο και άλλα κράτη-μέλη μού έλεγαν ότι δεν είναι δική μου δουλειά να
κρατήσω την Ελλάδα στη σφαίρα αλληλεγγύης
της Ε.Ε., καθώς αυτό είναι υπόθεση των κρατώνμελών. Εγώ απάντησα ότι βάσει της Συνθήκης
της Ε.Ε. η Κομισιόν εργάζεται για το γενικό καλό
της Ε.Ε. και η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη ήταν προς το συμφέρον όλης της Ε.Ε.
Τελικά, η κυρία Μέρκελ ενστερνίστηκε την άποψή του ότι ήταν προς όφελος της Ε.Ε. να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη», σημείωσε ο κ.
Γιούνκερ.
Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας κ. Ρέγκλινγκ δήλωσε ότι ήδη πριν
από την πανδημία η Ελλάδα είχε κάνει σημαντική
πρόοδο το 2019, όμως μετά η πανδημία μάς χτύπησε όλους και, φυσικά, δυσκολεύει όλες τις

χώρες της Ευρώπης, καθώς, όπως εκτίμησε, είναι η χειρότερη οικονομική κρίση, αλλά «είναι
πολύ διαφορετική σε σχέση με της προηγούμενης δεκαετίας».
Ο ESM κατέχει το 55% του ελληνικού χρέους
και αυτό βοηθά την ελληνική οικονομία, καθώς, όπως εξήγησε ο κ. Ρέγκλινγκ, δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο το χρέος της οποίας
να διακρατείται σε τόσο σημαντικό ποσοστό
από θεσμικούς επενδυτές και τόνισε ότι «το
κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους
είναι πολύ χαμηλό» και θα παραμείνει χαμηλό
για αρκετά χρόνια.
Ταυτόχρονα, η Ελλάδα θα λάβει αναλογικά μεγαλύτερο μερίδιο από το Ταμείο Ανάκαμψης και,
όπως είπε, αν η χώρα μας τα πάει καλά, τότε θα
βελτιωθούν σημαντικά οι προοπτικές ανάκαμψης. Ο κ. Ρέγκλινγκ εξέφρασε την αισιοδοξία του
για την Ελλάδα και κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι φυσικά
δεν θα έχουν τις δυσκολίες που είχαν τα προηγούμενα χρόνια.
Θεσμικοί επενδυτές και κορυφαίοι αξιωματούχοι από την Ε.Ε. στηρίζουν την ελληνική οικονομία και πιστεύουν ότι η Ελλάδα βαδίζει προς τη
σωστή κατεύθυνση. Τώρα είναι η κατάλληλη
στιγμή τα ελληνικά κόμματα να συνεργαστούν
και να καταστρώσουν ένα εθνικό σχέδιο εξόδου
από την κρίση.

του

Κωνσταντίνου
Σ. Μαργαρίτη
Δημοσιογράφος
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Το ΕΚΑ για τα self tests

Το τέταρτο κύμα

Να πράξουν τα δέοντα ώστε να
εφαρμοστεί ο νόμος και σε καμία
περίπτωση να μην
υπάρξει η παραμικρή επιβάρυνση
των εργαζόμενων
απαιτεί το Εργατικό Κέντρο Αθήνας
σχετικά με τα self
tests. Το ΕΚΑ επισημαίνει ότι «έχει
ήδη δεχτεί πολλές καταγγελίες όπου οι εργοδότες ζητούν από τους εργαζομένους να καλύψουν το κόστος, κάτι που είναι απαράδεκτο».

Την ώρα που η χώρα μας
έκανε ένα μεγάλο βήμα
επιστροφής στην κανονικότητα με σειρά άρσης περιοριστικών μέτρων και η
πανδημία δείχνει σημάδια
αργής αποκλιμάκωσης, οι
ειδικοί δεν παύουν να
κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου για το ενδεχόμενο έλευσης και τέταρτου
κύματος τους επόμενους
μήνες.

Ο κομβικός Ιούλιος για την οικονομία

O

Ο Ιούλιος είναι ένας δύσκολος μήνας για
το κράτος, όχι μόνο γιατί ξεκινά η 11η μεταμνημονιακή αξιόλογη, αλλά επειδή θα
πρέπει να κλειδώσει το οριστικό σχέδιο με τα
170 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Το σχέδιο
προβλέπει επιχορηγήσεις και δάνεια συνολικού
ύψους 31 δισ. ευρώ (18,2 δισ. ευρώ επιδοτήσεις
και 12,7 δισ. δάνεια που αυξάνουν το δημόσιο

N
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χρέος), τα οποία αντιστοιχούν στο 17,8% του ΑΕΠ
και θα κινητοποιήσουν επενδύσεις -δημόσιες
και ιδιωτικές- 57,4 δισ. ευρώ έως το 2026. Τα
δάνεια θα αρχίσουν να εγκρίνονται όταν επικυρωθεί το ελληνικό σχέδιο και θα καλύπτουν το
πολύ το 50% της αξίας του έργου, ενώ κατά μέσο
όρο υπολογίζεται ότι η κρατική συμμετοχή θα
φτάνει περίπου στο 40%.

Λύθηκε άμεσα

Επιτέλους!

Αντίθετοι ήταν οι φαρμακοποιοί
στην πιθανότητα να επιτραπεί από
την κυβέρνηση η διανομή των self
tests από τα σουπερμάρκετ. «Θα
αποσυρθούμε από το δίκτυο διανομής», απειλούσαν. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, ενώ
ενάντια τάχθηκε και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Το θέμα λύθηκε άμεσα με υψηλή παρέμβαση.

Με νέα σύγχρονα ραδιοβοηθήματα θα
ενισχυθούν τα ελληνικά αεροδρόμια, τα
οποία θα συμβάλουν στην ενίσχυση
ασφάλειας των πτήσεων στη χώρα. Στο
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
υπογράφηκε από τον υπουργό η σύμβαση
προμήθειας και εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων πλοήγησης, προϋπολογισμού 16.318.400 ευρώ.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Η αδύναμη Ευρώπη
και τα Βαλκάνια
ντυπωσιακό είναι το φιλμ «Quo Vadis, Aida?» της Γιασμίλα Ζμπάνιτς, που απέσπασε το φετινό Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας. Με τρόπο ξεχωριστό η σκηνοθέτις περιγράφει την απελπισία των κατοίκων
στη Σρεμπρένιτσα, όταν τον Ιούνιο του 1995 σερβικές μονάδες υπό τον στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς
επέλασαν στη μικρή αυτή κοινότητα της Ανατολικής Βοσνίας για να εφαρμόσουν επιτόπου τον
διακηρυγμένο πολιτικό τους στόχο, τη δημιουργία της Μεγάλης Σερβίας. Για τη επίτευξη του
στόχου έχασαν τη ζωή τους πάνω από 8.300 άνδρες και έφηβοι, οι περισσότεροι μουσουλμάνοι. Μια γενοκτονία επί ευρωπαϊκού εδάφους.
Το φιλμ της Ζμπάνιτς στέλνει και μια υπόμνηση
τη σωστή στιγμή. Γιατί πάνω από 26 χρόνια μετά
τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, που τελείωσε
με την ειρηνευτική συμφωνία στο Ντέιτον, η χώρα αντιμετωπίζει νέες επιθέσεις.
Η αναβίωση της ίδιας ιδεολογίας, που τη δεκαετία του ’90 οδήγησε σε διώξεις, θανάτους και καταστροφές στα Δυτικά Βαλκάνια, συνεχίζει να
βρίσκει θιασώτες. Συχνά πυκνά η Κροατία προσπαθεί να βρει στις Βρυξέλλες υποστηρικτές
μιας ήπιας εκδοχής διαμελισμού της Βοσνίας.
Σε ό,τι αφορά την Ε.Ε., οι τελευταίες εξελίξεις
αποκαλύπτουν την αδυναμία της και το επικίνδυνο κενό που έχει δημιουργήσει με την πολιτική της στην περιοχή. Οι Βρυξέλλες δεν κατάφεραν να δώσουν σαφή ευρωπαϊκή προοπτική ενσωμάτωσης. Αντί να ταχθούν υπέρ ενός συνεπούς εκδημοκρατισμού, συμβιβάστηκαν με τις
διάφορες παρακμιακές κυβερνητικές ομάδες,
συμβάλλοντας στην εδραίωση των διεφθαρμένων κύκλων και ενισχύοντας την εξτρεμιστική
τους ατζέντα. Εγκατέλειψαν παράλληλα εκείνες
τις υγιείς δυνάμεις που θα ήταν οι φυσικοί εταίροι της Ευρώπης, μεταξύ άλλων και προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ιδέες για δήθεν λύσεις κατά μήκος εθνικών
γραμμών δεν αποτελεί συνταγή για το μέλλον
των Δυτικών Βαλκανίων. Το αντίθετο, μάλιστα.
Υπονομεύουν την ίδια την Ευρώπη.

Ε
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Crash test με τα… κομάντα

«Π

ρόβα τζενεράλε» για τη
νέα Διακλαδική Διοίκηση
Ειδικού Πολέμου, που είναι το μεγάλο στοίχημα
του ΓΕΕΘΑ, αποτελεί η πολυεθνική άσκηση Ειδικών Δυνάμεων «Orion 21», που θα
διεξαχθεί από τις 31 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου με επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική
επικράτεια. Η νέα ΔΕΠ θα λάβει το βάπτισμα του πυρός στη μεγαλύτερη άσκηση
αυτού του είδους που έχει διοργανωθεί
ποτέ στη χώρα, στην οποία θα λάβει μέρος
η ελίτ των Ειδικών Δυνάμεων των συμμαχικών κρατών.
Οι Έλληνες κομάντος, οι οποίοι πλέον
αποτελούν ανεξάρτητο κλάδο και υπάγονται απευθείας στο ΓΕΕΘΑ και τον αρχηγό
Κωνσταντίνο Φλώρο, θα δείξουν μέσα
από απαιτητικά σενάρια ανορθόδοξου πολέμου σε θάλασσα και ξηρά ότι δικαίως
θεωρούνται το «μακρύ δόρυ» των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι «επίλεκτοι»
των Ειδικών Δυνάμεων θα ασκηθούν σε
σενάρια εξουδετέρωσης στόχων υψηλής
αξίας (high value targets), τερματικής καθοδήγησης πυρών (JTAC), αντιμετώπισης
υβριδικών και ασύμμετρων απειλών, τρομοκρατών και εξτρεμιστικών στοιχείων,

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

ενέδρες, επιχειρήσεις σε θαλάσσιο περιβάλλον και αποστολές επιτήρησης και
συλλογής πληροφοριών. Οι επιχειρήσεις
θα περιλαμβάνουν συνδρομή των πτητικών μέσων που ανήκουν στη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, που θα μεταφέρουν τους

«κομάντος» σε κάθε γωνιά του ελλαδικού
χώρου, ενώ θα πραγματοποιηθούν άλματα
αλεξιπτωτιστών μέρα και νύχτα σε συνθήκες που προσομοιάζουν σε ένα πραγματικό περιβάλλον μάχης.
Εκτός από τις ελληνικές Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων, στην άσκηση θα συμμετέχει και η «αφρόκρεμα» των Ειδικών
Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών και
του Ισραήλ, ενώ στην Ελλάδα θα έρθουν
και τμήματα από τη Σερβία και την Κύπρο.
Από ελληνικής πλευράς θα λάβουν μέρος

Οι Τούρκοι έβγαλαν τα… ψαράδικα
Όπως και το 2020, έτσι και φέτος η Τουρκία επαναλαμβάνει το γνώριμο πλέον
σκηνικό της «εξόδου» του αλιευτικού της στόλου στο Αιγαίο. Από τα ξημερώματα της Τετάρτης δεκάδες τουρκικά αλιευτικά κινούνται συντονισμένα σε περιοχές του Κεντρικού Αιγαίου, φτάνοντας μέχρι τη Σέριφο και δυτικότερα, ενώ βρίσκονται υπό τη διακριτική παρακολούθηση του Λιμενικού Σώματος. Τα τελευταία χρόνια η Άγκυρα επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την οικονομική αυτή δραστηριότητα με στόχο να προβάλει τις διεκδικήσεις της σε θέματα αρμοδιότητας
στο Αιγαίο. Είναι γνωστό, πάντως, ότι οι Τούρκοι αλιείς δεν συμμορφώνονται εύκολα με τις υποδείξεις των ελληνικών Αρχών, ενώ πρόσφατα είχαν δημιουργήσει προβλήματα και στην Ανατολική Μεσόγειο, όταν τουρκικό αλιευτικό σκάφος
εμβόλισε ένα ιταλικό που ψάρευε σε διεθνή ύδατα. Η Ρώμη έστειλε στο σημείο
μια φρεγάτα προκειμένου να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα των αλιέων
της από τις επιθετικές ενέργειες των Τούρκων συναδέλφων τους.

τα ΕΤΑ, η Ζ’ ΜΑΚ, η ΜΥΚ και η 31 ΜΕΕΔ, τα
ΕΤΕΘ, οι αμφίβιοι καταδρομείς, καθώς
και όλες οι Μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων. Επιπλέον, το «παρών» θα δώσουν η
Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών του
Λιμενικού, τα ΕΚΑΜ και επίλεκτες Μονάδες της ΕΛ.Α.Σ, ενώ από αέρος θα συνδράμουν ελικόπτερα ΝΗ-90, CH-47 Chinook και UH-1U Huey αλλά και μαχητικά
αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.
Η άσκηση θα ολοκληρωθεί με μια εντυπωσιακή επίδειξη των δυνατοτήτων της
Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων, που θα επισφραγίσει την αναβάθμιση των αποτρεπτικών δυνατοτήτων
της χώρας. Την ευθύνη για την οργάνωση
και εκτέλεση της «Orion 21» θα έχει ο
πρώτος διοικητής της ΔΕΠ, καταδρομέας
αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας.

«Πρόβα τζενεράλε» για τη νέα
Διακλαδική Διοίκηση Ειδικού
Πολέμου, που είναι το
μεγάλο στοίχημα του ΓΕΕΘΑ,
αποτελεί η πολυεθνική άσκηση
Ειδικών Δυνάμεων «Orion 21»

P
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απερίφραστη καταδίκη
των εγκλημάτων κατά
της ανθρωπότητας είναι
μια πράξη με βαθιά πολιτική και ανθρώπινη αξία», ανέφερε στο
μήνυμά της για τα 102 χρόνια από τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. «Τιμάμε τη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων του Ποντιακού Ελληνισμού που εξοντώθηκαν με
απάνθρωπο και αποτρόπαιο τρόπο πριν
από έναν αιώνα. Παράλληλα, εξαίρουμε
τον ηρωικό βίο των Ελλήνων του Πόντου
που διασώθηκαν και συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανόρθωση και την πρόοδο της
μητέρας πατρίδας, στην οικονομική ανάπτυξη και στον πλούτο της πολιτισμικής
μας ταυτότητας», σημείωσε η κυρία Σακελλαροπούλου.
«Η ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας θα
μένει ζωντανή μέχρι να μετατραπεί σε
Ημέρα Δικαίωσης», τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. «102 χρόνια μετά θυμόμαστε, αγωνιζόμαστε, συσπειρωνόμαστε. Ο
Ποντιακός Ελληνισμός δεν ξεχνά, προχωρά. Η λύρα τους θα θρηνεί τον ξεριζωμό και το δοξάρι τους θα τραγουδά την
ελπίδα», έγραψε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.
Από τη μεριά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του τόνισε, μεταξύ άλλων: «Τιμούμε τη μνήμη των
θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων,
που οδήγησε στον θάνατο και τον ξεριζωμό από τις πατρογονικές του εστίες ένα
σημαντικό κομμάτι του Ελληνισμού με
μεγάλη ιστορία. Τιμούμε τη συμβολή των
Ποντίων στην κοινωνική, πολιτιστική και
οικονομική ανόρθωση της Ελλάδας».
Η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. Φώφη Γεννηματά επισήμανε: «Το ΠΑΣΟΚ το 1994 εισηγήθηκε και πέτυχε από τη Βουλή των
Ελλήνων την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων, αναγορεύοντας τη 19η
Μαΐου “Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία
των Ελλήνων στον Μικρασιατικό Πόντο”.
Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο και διεκδικούμε τη Διεθνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων. Η διεθνοποίηση του
ζητήματος καθίσταται σήμερα ιδιαίτερα
επίκαιρη μετά την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Πρόεδρο
των ΗΠΑ».
Μηνύματα για τα 353.000 θύματα της
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
έστειλαν ο Νίκος Δένδιας και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. «Τιμούμε τη μεγάλη
συμβολή των Ποντίων στην ανόρθωση
του ελληνικού κράτους μετά τον ξεριζωμό από τις πατρογονικές εστίες, όπως και
τη συμμετοχή τους σε όλους τους εθνικούς μας αγώνες», ανέφερε ο υπουργός
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«Δεν ξεχνάμε», δήλωσαν
Πρόεδρος και αρχηγοί

Εξωτερικών, ενώ ο κ. Παναγιωτόπουλος
σημείωσε: «Αποτίουμε ύψιστο φόρο τιμής στον Ποντιακό Ελληνισμό που βίωσε
Γενοκτονία και ξεριζωμό από προαιώνιες
πατρίδες πριν από 102 χρόνια. Από τον

πόνο του “λύομαι κι αροθυμώ” υπάρχει
πάντα η ελπίδα της λύτρωσης, του “ανθεί
και φέρει κι άλλο”. Δεν ξεχνούμε και τιμούμε τους Ποντίους».
«Ημέρα μνήμης για τις εκατοντάδες χι-

λιάδες Ελλήνων του Πόντου που “χάθηκαν”, αλλά δεν ξεχάστηκαν! Ένα ακόμη
ειδεχθές έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας», ανέφερε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος.

Ποιοι έχουν αναγνωρίσει τη Γενοκτονία
Ο κατάλογος των χωρών και των πόλεων που έχουν αναγνωρίσει
το ειδεχθές έγκλημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στις αρχές του 20ού αιώνα
Αρχικά η 19η Μαΐου καθιερώθηκε ως Ημέρα Μνήμης για
τη Γενοκτονία των Ελλήνων στο
Μικρασιατικό Πόντο στις 24 Φεβρουαρίου 1994 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου και ψηφίστηκε ομόφωνα.
Επιλέχθηκε αυτή η μέρα, καθώς τότε ο Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα. Η Κύπρος
ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε τη Γενοκτονία μετά την
Ελλάδα με απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 19
Μαΐου 1994 και έκτοτε τιμά τη
μνήμη των θυμάτων. Εκτός αυτών, η Γενοκτονία έχει αναγνωριστεί από τη Σουηδία στις 11
Μαρτίου 2021, την Αρμενία τον
Μάρτιο του 2015 -μαζί με τη Γενοκτονία των Ασσυρίων- και την
Ολλανδία -μαζί με τη Γενοκτονία των Αρμενίων και Ασσυρίων- στις 9 Απριλίου 2015.

Επιπλέον, υπάρχουν και πολιτείες της Αμερικής που έχουν
αναγνωρίσει τη Γενοκτονία:
• Νέα Υόρκη, 19 Μαΐου 2002
• Νιου Τζέρσεϊ,
2 Σεπτεμβρίου 2002
• Κολούμπια,
8 Δεκεμβρίου 2002
• Νότια Καρολίνα,
10 Ιανουαρίου 2003
• Τζόρτζια,
3 Φεβρουαρίου 2003

• Πενσιλβάνια,
12 Δεκεμβρίου 2003
• Φλόριντα, 20 Απριλίου 2005
• Κλίβελαντ, 11 Μαΐου 2005
• Ρόουντ Άιλαντ, 2008
• Ιντιάνα, Δεκέμβριος 2014
• Νότια Ντακότα,
26 Φεβρουαρίου 2015
• Δυτική Βιρτζίνια,
24 Απριλίου 2016
Αλλά και οι εξής πολιτείες της
Αυστραλίας: Νότια Αυστραλία, 30

Απριλίου 2009, Νέα Νότια Ουαλία, την 1η Μαΐου 2013 η Γερουσία, και στις 12 Μαΐου η Βουλή
αναγνώρισαν τη Γενοκτονία των
Ελλήνων της Ανατολής, των Αρμενίων και των Ασσυρίων.
Από τον Καναδά τη Γενοκτονία αναγνωρίζει το Τορόντο με
ψήφισμα στις 4 Μαΐου του 2016
αλλά και το Μόντρεαλ, η Οτάβα,
το Λασάλ, η Οσάβα και τα διαμερίσματα του Λαβάλ και του Βιλερέι Σεντ Μισέλ Παρκ Εξτενσιόν,
καθώς και τα Δημοτικά Συμβούλια των πόλεων Βανκούβερ και
Ρεγγίνας. Ο Καναδάς ως χώρα,
όμως, δεν αναγνωρίζει επίσημα
τη Γενοκτονία. Το 2007 η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (International Association of Genocide Scholars ή
IAGS) αναγνώρισε επίσημα τη
Γενοκτονία των Ελλήνων μαζί
με εκείνη των Ασσυρίων.
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Η Άγκυρα ζητάει και… τα ρέστα

Τ

ο απύθμενο θράσος της Άγκυρας φανερώνει η προκλητική
ανακοίνωση του τουρκικού
υπουργείου Εξωτερικών, που
όχι μόνο αρνείται τη σφαγή των Ελλήνων
του Πόντου, δείχνοντας ασέβεια προς τα
353.000 θύματα της Γενοκτονίας, αλλά
επιχειρεί να φέρει την Ιστορία στα μέτρα
της, κατηγορώντας την Ελλάδα για «φρικαλεότητες».
«Αν και δεν πρέπει να ξεχνάμε τις άμεσες φρικαλεότητες που έχει διαπράξει η
Ελλάδα σε αυτά τα εδάφη, απορρίπτουμε
εντελώς τις αβάσιμες δηλώσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των Αρχών, με το
πρόσχημα της επετείου της 19ης Μαΐου
1919, που αποσκοπούν στη διαστρέβλωση
της Ιστορίας. Ομοίως, καταδικάζουμε τις
προσπάθειες των αντιτουρκικών ομάδων
και συμφερόντων να εξαπατήσουν τρίτες
χώρες, προβάλλοντας κατηγορίες που δεν
έχουν καμία βάση εκτός Ελλάδος», αναφέρει στην προσβλητική του ανακοίνωση
το τουρκικό ΥΠ.ΕΞ.
Έμπειροι αναλυτές εκτιμούν ότι η αντίδραση της Άγκυρας δείχνει δύο πράγματα: Από τη μία το βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τις Ηνωμένες
Πολιτείες, η οποία έφερε σε δύσκολη θέση τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και από την
άλλη την πίεση που δέχεται ο Τούρκος
πρόεδρος μετά τις επικρίσεις από την Ευρώπη και την Αμερική για τη διολίσθηση
της χώρας από το κράτος δικαίου και τον
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Την ίδια ώρα, καταπέλτη για την Άγκυρα
αποτελεί η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοι-

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

νοβουλίου, σύμφωνα με την οποία οι δημοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο εισηγητής της έκθεσης για την κατάσταση στην
Τουρκία το 2019 και το 2020, Ισπανός Σοσιαλιστής Νάτσο Σάντσες Άμορ, τόνισε
πως, αν η Τουρκία επιθυμεί να γίνει μέλος
της Ένωσης, θα πρέπει να ξαναγίνει δημοκρατική χώρα. «Αν η Τουρκία θέλει να
είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα, θα
πρέπει να ακολουθήσει την πορεία των
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων. Δεν

μπορούν να περιμένουν κίνητρα για να γίνουν δημοκρατία», ανέφερε ο ευρωβουλευτής. Και υπογράμμισε ότι «καμία θετική ατζέντα δεν μπορεί να προσφερθεί
στην Τουρκία, χωρίς την προϋπόθεση για
μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το
ίδιο ισχύει και για το αίτημα της τελωνειακής ένωσης».
Την ίδια ώρα, τείχος αποτροπής απέναντι
στην τουρκική επιθετικότητα στήνουν Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος, με κοινές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο, όπως ανακοίνωσαν οι υπουργοί
Άμυνας που συμμετείχαν χθες στην τριμερή
διάσκεψη της Λευκωσίας.
Στο τραπέζι βρέθηκαν οι προκλητικές
ενέργειες της Τουρκίας στην ευρύτερη

Η απάντηση του ελληνικού ΥΠ.ΕΞ.
«Με ιδιαίτερη απογοήτευση διαπιστώνουμε να επαναλαμβάνεται για μία ακόμη φορά η αδόκιμη απόπειρα, μέσω ανακοίνωσης του τουρκικού υπουργείου
Εξωτερικών, της παραποίησης της ιστορικής αλήθειας.
Τα ψεύδη, η παραποίηση της Ιστορίας και η χρήση εμπρηστικής ρητορικής δεν
συνάδουν με την προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας από χώρα η οποία επιθυμεί να αποτελέσει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας.
Η νηφάλια αναγνώριση των γεγονότων, από κάθε χώρα, στην προκειμένη περίπτωση από την Τουρκία, συνιστά αναγκαίο βήμα και εχέγγυο της δέσμευσης
ότι ζοφερές στιγμές, όπως η Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, δεν θα
επαναληφθούν. Η αυτοκριτική, η συγγνώμη στους συγγενείς των θυμάτων και
η εγκατάλειψη του αναθεωρητισμού αποτελούν ένδειξη δύναμης και όχι αδυναμίας. Αποτελούν προϋπόθεση για τον καλόπιστο διάλογο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και την καταπολέμηση των ακροτήτων του εθνικισμού. Για την
επούλωση των πληγών του παρελθόντος και τη συμφιλίωση των λαών και των
κρατών. Για την εμπέδωση της ειρηνικής συμπόρευσής τους».

περιοχή και η παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου, εξαιτίας
των παράνομων γεωτρήσεων, καθώς και η
υπονόμευση της ασφάλειας στη Μέση
Ανατολή που επιχειρεί η Άγκυρα. Η τριμερής συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου εγγυάται την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο
Νίκος Παναγιωτόπουλος. «Υπογραμμίσαμε την κοινή μας δέσμευση και την αποφασιστικότητα για την ενίσχυση της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων των
χωρών μας, με στόχο την αποτελεσματική
αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής»,
ήταν το μήνυμα του Έλληνα υπουργού
Άμυνας. Ο Χαράλαμπος Πετρίδης ανακοίνωσε ότι η επόμενη Τριμερής θα πραγματοποιηθεί στο Κάιρο το 2022, ενώ ο Αιγύπτιος υπουργός Άμυνας Μοχάμεντ Ζάκι
ανέφερε ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν
να επεκτείνουν τη στρατιωτική τους συνεργασία.
Νίκος Παναγιωτόπουλος και Μοχάμεντ
Ζάκι θα έχουν σήμερα συνάντηση με τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, ενώ στην Αίγυπτο θα
βρεθεί ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας, στο πλαίσιο της ελληνικής πρωτοβουλίας για την αποκλιμάκωση της βίας
στη Μέση Ανατολή.

Αντί συγγνώμης
για τη Γενοκτονία, η Τουρκία
θέλει να βγει και από πάνω!

P
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Ε.Ε.: Ανοίγουν τα σύνορα για τους εμβολιασμένους από τρίτες χώρες
Να επιτρέψουν την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για
τους ταξιδιώτες από τρίτες χώρες οι οποίοι έχουν εμβολιασθεί με τις απαραίτητες δόσεις κατά του Covid-19 που
έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμφώνησαν χθες
οι αντιπρόσωποι των κρατών-μελών της Ε.Ε. Οι πρεσβευτές των «27» ενέκριναν τη σύσταση που προτάθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία, πάντως, δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για τα κράτη.
Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να συντονίσει τα
μέτρα στα εξωτερικά σύνορά της, δεδομένων των συνεπειών τους στην ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της

Ένωσης. Υπενθυμίζεται πως έκλεισε τα εξωτερικά σύνορά
της τον Μάρτιο 2020 για τα «μη απαραίτητα» ταξίδια και
έχει καταρτίσει από τον Ιούνιο έναν περιορισμένο κατάλογο -ο οποίος αναθεωρείται τακτικά- τρίτων χωρών, οι κάτοικοι των οποίων (εμβολιασμένοι ή μη) μπορούν να εισέρχονται στην Ένωση.
Οι αντιπρόσωποι των χωρών-μελών δέχθηκαν χθες
να χαλαρώσουν το κριτήριο της επιδημιολογικής επίπτωσης για να καταρτίσουν αυτόν τον κατάλογο, αυξάνοντάς την αναλογία από τις 25 στις 75 μολύνσεις (ανά
100.000 κατοίκους τις τελευταίες 14 ημέρες). Η Επιτρο-

πή είχε προτείνει να αυξηθεί στις 100.
Ο κατάλογος, που αυτήν τη στιγμή περιλαμβάνει επτά
χώρες (Αυστραλία, Ισραήλ, Νέα Ζηλανδία, Ρουάντα, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη), συν την Κίνα, εν αναμονή
αμοιβαιότητας, θα πρέπει κατά συνέπεια να επιμηκυνθεί
σημαντικά. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να
δημιουργήσουν επειγόντως έναν μηχανισμό συντονισμού
για να αναστέλλουν γρήγορα τις αφίξεις από μια τρίτη χώρα, σε περίπτωση επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης, λόγω της εμφάνισης παραλλαγμένων στελεχών
του κορονοϊού.

Τέταρτη στην
Ευρώπη η Ελλάδα
σε εμβολιασμούς
«Τ

ρέχουν» οι εμβολιασμοί
στη χώρα μας, καθώς σε
περισσότερους από
1.700.000 συμπολίτες
μας έχουν χορηγηθεί και οι δύο δόσεις
των εμβολίων κατά του κορονοϊού.
Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά χθες ο
υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, η
Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση σε μέσο όρο εμβολιασμών ανάμεσα στους
«27» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην
5η σε ό,τι αφορά το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων.
Ο Βασίλης Κικίλιας έκανε γνωστό ότι
η επιχείρηση στα νησιά προχωράει κανονικά. Συνολικά οι εμβολιασμοί στην
επικράτεια αποκτούν δυναμική, καθώς
ακολουθούν νέες ηλικιακές ομάδες,
ενώ, παράλληλα, ενισχύονται τα εμβολιαστικά κέντρα. Αύριο αναμένεται να
ξεπεράσουν τα 3.000.000 οι πολίτες
στους οποίους έχει χορηγηθεί τουλάχιστον μία δόση. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από 1.700.000 πολίτες έχουν
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους.
Ο υπουργός Υγείας ενημέρωσε πως ο
μέσος όρος ηλικίας των κρουσμάτων
έχει πέσει κάτω από τα 40 έτη, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο πρόγραμμα εμβολιασμών και στην τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Όπως είπε,
τα ενεργά κρούσματα είναι 21.136 και ο
δείκτης θετικότητας βρίσκεται κάτω
από το 4%.

Σε ό,τι αφορά τα τρία διαδοχικά περιστατικά θρομβώσεων στην Κρήτη, μετά
το εμβόλιο AstraZeneca, ο κ. Κικίλιας
δήλωσε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις των ειδικών,
τόσο από τις αρμόδιες Αρχές στην Ελλάδα όσο και από τις διεθνείς.
Αξίζει να σημειωθεί πως στη χθεσινή
καθιερωμένη ενημέρωση στο υπουργείο Υγείας παραβρέθηκε και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) Γιάννης
Ρέτσος, ο οποίος αναφέρθηκε στη
σπουδαιότητα του εμβολιασμού των
επαγγελματιών στον κλάδο του. «Το
2020 θα μείνει ως η χειρότερη χρονιά
στην ιστορία του τουρισμού. Εργαζόμενοι και επιχειρηματίες έδειξαν τον καλύτερο εαυτό τους, με πρωτοφανή προσαρμοστικότητα και μεγάλη αυταπάρνηση. Στόχος μας είναι φέτος να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο
όσους επισκεφθούν τη χώρα μας», είπε
ο κ. Ρέτσος.

Στο επίκεντρο η Αττική
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.293,
εκ των οποίων πέντε εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 53, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά

11.587. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 642,
ενώ οι εισαγωγές νέων Covid-19 στα
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 305.
Στην Αττική καταγράφονται -για ακόμα
ένα 24ωρο- τα περισσότερα νέα κρούσματα κορονοϊού. Συγκεκριμένα, από
τα συνολικά 2.293 κρούσματα, στο Λεκανοπέδιο καταγράφονται 1.056. Στη
Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 189, ενώ
στην Αιτωλοακαρνανία βρέθηκαν 92
κρούσματα σε 24 ώρες.

Αύριο αναμένεται
να ξεπεράσουν τα 3.000.000
οι πολίτες στους οποίους
έχει χορηγηθεί
τουλάχιστον μία δόση…
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Tαχύτερη ροή
της μήνυσης
σε έξι Εισαγγελίες
Σε ακόμα έξι Εισαγγελίες Εφετών και
Πρωτοδικών επεκτείνεται η λειτουργία
της υπηρεσίας ηλεκτρονικής παρακολούθησης της ποινικής δικογραφίας (ροή μήνυσης). Το σύστημα της ηλεκτρονικής
πληροφόρησης για το στάδιο της ποινικής
δικογραφίας, πέραν της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών, θα λειτουργεί πλέον και στις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών,
Θεσσαλονίκης και Πειραιά, καθώς και
στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Χαλκίδας.
Για τη λειτουργία του συστήματος έχει
αναπτυχθεί διασύνδεση/διαλειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος της
Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων
με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
(ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), ώστε οι δικηγόροι να έχουν
πρόσβαση, σε πραγματικό χρόνο, στη ροή
της μήνυσης, με πλήρη διασφάλιση της
προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος, αφού αρχικά
συνδεθεί στο portal.olomeleia.gr με τους
κωδικούς του, μεταβαίνει στην ενότητα
«Πληροφόρηση για Στάδιο Δικογραφίας»
και ακολουθεί τα εξής βήματα: Μεταβαίνει στη φόρμα αναζήτησης για το στάδιο
δικογραφίας, επιλέγει την Εισαγγελία για
την οποία θέλει να αναζητήσει πληροφορίες και συμπληρώνει στα κριτήρια αναζήτησης είτε τον ΑΒΜ/ΑΔ της δικογραφίας είτε τον αριθμό και το έτος πρωτοκόλλου της δικογραφίας που τον ενδιαφέρει. Ο δικηγόρος, αφού αιτείται τη λήψη μη επίσημου, αυτοματοποιημένου σημειώματος πορείας δικογραφίας, λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο, μέσω ασφαλούς
σύνδεσης με το ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, το αποτέλεσμα αναζήτησης που περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες αφορούν στη δικογραφία.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ

«Η δημόσια υγεία
υπερτερεί της επιθυμίας»
Από τη Μαρία Δήμα

Η

προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί ένα απόλυτο έννομο αγαθό, το οποίο υπερτερεί έναντι της επιθυμίας κάποιου ατόμου να μην εμβολιαστεί, προς
αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας του
C ovid-19.
Η απόφαση της υποχρεωτικότητας του
εμβολιασμού των στελεχών της ΕΜΑΚ
δεν αποκλείεται να θεωρηθεί ότι είναι
σύμφωνη με το Σύνταγμα, διευκρινίζει
στην «Ρolitical» ο καθηγητής Εργατικού
Δικαίου στη Νομική Αθηνών Κώστας
Παπαδημητρίου.
Ο έγκριτος πανεπιστημιακός σημειώνει ότι «δεν υπάρχει απόλυτος κανόνας» που να αποκλείει τις αρνητικές συνέπειες σε περίπτωση άρνησης εμβολιασμού. Και ναι μεν μπορεί «το Σύνταγμα
να προστατεύει την ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας και την ατομική
ελευθερία κάθε πολίτη, όμως, όταν τίθεται θέμα προστασίας της δημόσιας υγείας, ενδεχομένως υποχωρούν οι εν λόγω
ελευθερίες».
Ο κ. Παπαδημητρίου διευκρινίζει ότι,
όταν «χρησιμοποιώ τη λέξη “ενδεχομένως”, εννοώ ότι μπορεί να γίνει αποδεκτή και η άρνηση του εμβολίου και να
μην προκύψουν αρνητικές συνέπειες, αν

είναι δυνατόν να υπάρξουν εναλλακτικές
λύσεις. Δηλαδή, αν ο αρνητής πολίτης
μπορεί να εργάζεται λειτουργικά απομακρυσμένος, κάπου, χωρίς να έρχεται σε
επαφή με χώρους όπου επικρατεί συγχρωτισμός προσώπων, τότε η επιθυμία
του μπορεί να γίνει σεβαστή. Διαφορετικά, λυπάμαι. Εάν και τα ατομικά μέσα
προστασίας δεν επαρκούν σε απόλυτο
βαθμό, πρέπει να πάρει άδεια άνευ αποδοχών», υπογραμμίζει.
Αναφέροντας παραδείγματα επαγγελμάτων όπου θεωρείται υποχρεωτικός ο
εμβολιασμός, ο κ. Παπαδημητρίου ξεκαθάρισε ότι ειδικότητες όπως οι υγειονομικοί και ενδεχομένως οι εκπαιδευτικοί
και οι ένστολοι πρέπει να εμβολιασθούν.
Δεν αποκλείεται σε τέτοια ευαίσθητα
επαγγέλματα να προβλέπονται ρήτρες
εμβολιασμού και, σε περίπτωση μη τήρησης, να καταλήξουμε, αν δεν υπάρχουν άλλες λύσεις, και σε άδεια άνευ
αποδοχών. Μάλιστα, διευκρίνισε ότι οι
κυρώσεις αυτές μπορεί οριακά να φτάσουν -δηλαδή σε ακραίες περιπτώσειςακόμα και στην απώλεια της εργασίας,
όταν αυτός ο αρνητής-εργαζόμενος
μπορεί να πρέπει να αντικατασταθεί από
κάποιον άλλον εργαζόμενο.
Ωστόσο, διευκρίνισε ότι οι όποιες κυρώσεις για τους αρνητές πολύ δύσκολα
θα μπορούν να φτάσουν έως την απόλυ-

ση. «Η δημόσια υγεία, λοιπόν, υπερτερεί.
Πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τις προσωπικές ιδιαιτερότητες. Εγώ μπορώ να
πιστεύω ότι θέλω, αλλά, όταν τίθεται θέμα εξάπλωσης της πανδημίας, δεν μπορεί να επικαλούμαι τη δική μου αντίληψη. Όταν υπάρχει κίνδυνος διασποράς,
μπορείς να χάσεις, δυστυχώς, τη δουλειά σου για κάποιο διάστημα, αλλά σε
αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, όταν δεν
υπάρχουν άλλες λύσεις, είναι πλέον επιλογή σου», εξήγησε, αναφερόμενος τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό
τομέα.

«Η απόφαση της
υποχρεωτικότητας του
εμβολιασμού των στελεχών
της ΕΜΑΚ δεν αποκλείεται να
θεωρηθεί ότι είναι σύμφωνη
με το Σύνταγμα», διευκρινίζει
ο καθηγητής
Κώστας Παπαδημητρίου…
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Τρόμος για ηλικιωμένη από εισβολή κακοποιών στο σπίτι της στα Βριλήσσια
Νέα εισβολή αδίστακτων κακοποιών, σε σπίτι στα βόρεια προάστια, σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της
Τετάρτης, με θύμα αυτήν τη φορά 84χρονη γυναίκα στα
Βριλήσσια. Η ηλικιωμένη έζησε στιγμές τρόμου, καθώς
ήρθε αντιμέτωπη με τρεις ληστές, οι οποίοι δεν δίστασαν
να τη χτυπήσουν και να την απειλήσουν με μαχαίρι.
Οι τρεις ληστές, φορώντας γάντια και κουκούλες, παραβίασαν, αρχικά, την αλουμινένια εξωτερική πόρτα της
οικείας της και στη συνέχεια την ξύλινη πόρτα του διαμε-

ρίσματός της, εισβάλλοντας κατευθείαν στο υπνοδωμάτιο της 84χρονης. Την ξύπνησαν κλείνοντάς της το στόμα
για να μη φωνάξει, την πέταξαν κάτω από το κρεβάτι και
την απείλησαν με μαχαίρι, για να τους υποδείξει πού έχει
κρυμμένο το κομπόδεμά της. Η ηλικιωμένη γυναίκα, μη
προβάλλοντας καμία αντίσταση, τους υπέδειξε ένα νεσεσέρ, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 30.000 ευρώ, με τους ληστές να αρπάζουν τα χρήματα και να διαφεύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το ποσό τούς… ικανοποίησε και έφυγαν από το σπίτι
χωρίς να κακοποιήσουν περισσότερο την ηλικιωμένη, η
οποία τραυματίστηκε -ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά- στη
σπονδυλική στήλη, από την πτώση στο έδαφος. Παρ’ όλα
αυτά, δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί και ζήτησε να παραμείνει σπίτι της. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργούν η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ΒΑ Αττικής και το Τ.Α.
Βριλησσίων.
Κώστας Παπαδόπουλος

Ο Χρυσοχοΐδης
«ξηλώνει»
την Greek Mafia

Τ

ην εξέλιξη και τη διάρθρωση
του οργανωμένου εγκλήματος
στην Ελλάδα -μέσα από δικογραφίες και πληροφοριακά
δελτία της Ασφάλειας Αττικής- περιλαμβάνει το υπόμνημα του φακέλου
που ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, παρέδωσε
στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα.
Ο φάκελος περιλαμβάνει περισσότερες από 500 περιπτώσεις ποινικών
(σ.σ.: με ονόματα και διευθύνσεις), οι
οποίοι εμπλέκονται σε αυτό που αποκαλούμε «αθηναϊκή νύχτα». Στην κορυφή της πυραμίδας, οι εμπλεκόμενοι
στη δικογραφία-μαμούθ της Greek
Mafia, στην οποία περιλαμβάνονται οι
«νονοί» ανά περιοχές, τα πρωτοπαλίκαρά τους, οι ταμίες τους, οι μπράβοι
και τα περιφερειακά μέλη των εγκληματικών ομάδων.
Σήμερα, εν έτει 2021, αρκετά από τα
«βαριά» ονόματα έχουν πέσει νεκροί
από εκτελεστές «συμβολαίων θανάτων», κάποιοι άλλοι είναι στη φυλακή,
ωστόσο οι περισσότεροι κυκλοφορούν
ανάμεσά μας - είτε έχοντας εκτίσει ένα
μικρός μέρος της ποινής που τους είχε
επιβληθεί είτε λόγω λήξης της 18μηνης
προσωρινής κράτησης χωρίς να έχει
γίνει δίκη ή ακόμη και επειδή οι ποινικές υποθέσεις τους… σέρνονται για
πολλά χρόνια.
Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές -

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

και συνάμα πρόσφατες- περιπτώσεις
είναι αυτή του επονομαζόμενου «Κεφάλα», του 58χρονου πρώην πυγμάχου
Μ.Κ., που πριν από μερικές ημέρες δολοφονήθηκε μπροστά σε καντίνα στη
Μεταμόρφωση. Γνωστός για τη δράση
του στα βόρεια προάστια της Αττικής,
είχε κατηγορηθεί για εκβιασμούς και
συναφή αδικήματα το 2011, ωστόσο δεν
έχει εκδικαστεί η υπόθεσή του και κυκλοφορούσε ελεύθερος 10 χρόνια μετά! Φυσικά, δεν είναι ο μόνος, καθώς,
σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στη
λίστα των 500 περιλαμβάνονται άτομα
που εμπλέκονται σε υποθέσεις από
διακίνηση ναρκωτικών και μαστροπεία
μέχρι «συμβόλαια θανάτου» - ως φυσικοί ή ηθικοί αυτουργοί.
Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση
της ΕΛ.ΑΣ. για το οργανωμένο έγκλημα
στην Ελλάδα (σ.σ.: αφορά στο έτος
2019), οι μεγάλοι «πονοκέφαλοι» είναι:
η διακίνηση μεταναστών, η διακίνηση
ναρκωτικών ουσιών, τα εγκλήματα κατά
της ιδιοκτησίας, το λαθρεμπόριο προϊόντων, η διακίνηση απομιμητικών προϊόντων, η εμπορία ανθρώπων, οι εκβιάσεις, οι οργανωμένες απάτες, η πλαστογραφία, η διακίνηση όπλων και πυ-

ρομαχικών, η παραχάραξη και το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών.

«Μεγαλύτερη ευελιξία»
Η παρουσία του ίδιου του Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη στον Άρειο Πάγο είχε και
έναν ακόμη λόγο, καθώς συζήτησε με
τον Βασίλη Πλιώτα την ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας και πιο άμεσης συνεργασίας μεταξύ εισαγγελικών και αστυνομικών Αρχών, σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος,
προκειμένου, σύμφωνα με πηγές της
Κατεχάκη, η αξιολόγηση των δικογραφιών να γίνεται με τρόπο ορθολογικότερο, ανάλογα με τη βαρύτατα των εγκλημάτων και, φυσικά, το ποινικό ιστορικό των εμπλεκόμενων προσώπων.
Όσον αφορά αυτόν καθεαυτόν τον φάκελο με τους 500 ποινικούς, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε
αίτημα να διεξαχθεί έρευνα και από τη
Δικαιοσύνη, αλλά παράλληλα να γίνει
και συσχέτιση των υποθέσεων, ώστε να

σχηματιστούν ολοκληρωμένες δικογραφίες. Αξίζει εδώ να σταθούμε και
στο «παράπονο» που διαχρονικά εκφράζουν οι αστυνομικοί (σ.σ.: από
απλούς αστυφύλακες μέχρι τα ανώτατα
κλιμάκια): Συλλαμβάνουν τους ίδιους
και τους ίδιους κακοποιούς, οι οποίοι
μέσω των συνηγόρων τους βρίσκουν
«παράθυρα» και κυκλοφορούν ελεύθεροι - ιδιαίτερα όταν υπάρχει άφθονο
διαθέσιμο χρήμα για να ξοδευτεί σε δίκες, από αυτό που κυκλοφορεί στους
κόλπους της επονομαζόμενης «αθηναϊκής νύχτας».

Η «χάρτα» του οργανωμένου
εγκλήματος με 500
περιπτώσεις ποινικών στα
χέρια του εισαγγελέα του
Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα
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Οι θέσεις για την
Πυροσβεστική
Ακαδημία

Συνολικά 170 θέσεις θα διεκδικήσουν φέτος οι υποψήφιοι που
επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή
Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας. Ποσοστό 5% (9 θέσεις)
θα καλυφθεί από υποψήφιους των
ΕΠΑΛ που θα λάβουν μέρος στις ειδικές Πανελλαδικές Εξετάσεις των
ημερήσιων και των εσπερινών
επαγγελματικών λυκείων. Από τις
εννέα αυτές θέσεις, μία θα διατεθεί
για υποψήφιους παλαιότερων
ετών, οι οποίοι θα δεν συμμετάσχουν στις φετινές Πανελλαδικές,
και οι υπόλοιπες οκτώ σε υποψήφιους που θα λάβουν μέρος στην εξεταστική διαδικασία. Υποψήφιοι παλαιότερων ετών, προερχόμενοι από
γενικά λύκεια, θα καταλάβουν 16
θέσεις με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν το έτος εξέτασής τους.
Οι υπόλοιπες 145 θα καλυφθούν
από υποψήφιους ΓΕΛ που θα διαγωνιστούν στις φετινές Πανελλαδικές. Από αυτές, τις 15 θα διεκδικήσουν οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών, ενώ διευκρινίζεται ότι ένας
μαθητής δύναται να υπάγεται σε
περισσότερες από μία ειδικές κατηγορίες. Τέλος, οι υποψήφιοι κρίνονται με τη γενική κατηγορία στην
οποία διαγωνίζονται και, εφόσον
δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους,
κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική
κατηγορία στην οποία υπάγονται.

Πλήρης οδηγός
για το παράλληλο
μηχανογραφικό

Π

αράλληλα με την υποβολή του
μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, θα συμπληρώσουν και θα υποβάλουν το παράλληλο μηχανογραφικό οι υποψήφιοι των φετινών
Πανελλαδικών Εξετάσεων. Το παράλληλο
μηχανογραφικό, που αφορά στην εισαγωγή σε συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και
σε συγκεκριμένες ειδικότητες, στα δημόσια ΙΕΚ κάνει φέτος πρεμιέρα μαζί με την
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Την επόμενη
χρονιά, οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν
διπλό μηχανογραφικό, για να καταλάβουν
μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
και το παράλληλο μηχανογραφικό, εφόσον το επιθυμούν.
Δικαίωμα συμπλήρωσης μηχανογραφικού για την εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ
έχουν οι τελειόφοιτοι του σχολικού έτους
2020-2021, είτε συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις είτε όχι, και οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων του
ίδιου σχολικού έτους, τελειόφοιτοι και
μη. Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων,
βάσει του βαθμού απολυτηρίου, θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα με αυτά των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν και τα δύο μηχανογραφικά και,
εφόσον εισαχθούν και σε ΑΕΙ και σε ΙΕΚ,
θα κληθούν να επιλέξουν σε ποιο θα φοιτήσουν. Η εγγραφή των επιτυχόντων θα
πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο
του Σεπτεμβρίου, ενώ οι λεπτομέρειες
σχετικά με τη διαδικασία των εγγραφών
θα ανακοινωθούν από τη Διεύθυνση
Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί
την πρώτη φάση εισαγωγής στα δημόσια
ΙΕΚ. Στη συνέχεια και ανάλογα με τις θέ-

σεις που θα καλυφθούν θα ακολουθήσει,
όπως κάθε χρόνο, η διαδικασία υποβολής
αιτήσεων και επιλογής των καταρτιζόμενων στα δημόσια ΙΕΚ τον Σεπτέμβριο,
σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας τους.
Η δεύτερη φάση αφορά στις θέσεις ανά
ειδικότητα που δεν καλύφθηκαν κατά τη
διαδικασία υποβολής του παράλληλου
μηχανογραφικού ή δεν προκηρύχθηκαν
καθόλου κατά την πρώτη φάση. Δικαίωμα
εγγραφής σε ΙΕΚ έχουν μόνο απόφοιτοι
γενικών και επαγγελματικών λυκείων και
οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (όσοι κατατάσσονται στο επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων).
Οι αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζόμενων θα υποβληθούν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβριου και θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής τους, σύμφωνα
με τα κριτήρια επιλογής και εγγραφών
που ισχύουν σε κάθε δημόσιο ΙΕΚ.
Υποψήφιοι που συμπλήρωσαν το παράλληλο μηχανογραφικό, αλλά δεν κατάφεραν να εισαχθούν σε τμήμα δημόσιου
ΙΕΚ έχουν κι άλλη ευκαιρία, καθώς διατηρούν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στη
διαδικασία της δεύτερης φάσης.
Μπορούν, δηλαδή, να καταλάβουν μια
θέση στο δημόσιο ΙΕΚ της επιλογής τους
υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση και μέσω της διαδικασίας της επιλογής και εγγραφής των καταρτιζόμενων.

Αφορά στην εισαγωγή,
σε συγκεκριμένο αριθμό
θέσεων και συγκεκριμένες
ειδικότητες, στα δημόσια ΙΕΚ

EΛΛΑΔΑ
Σε «lockdown»
704 σχολεία

Αυξάνονται διαρκώς τα «λουκέτα» σε
τμήματα και σχολικές μονάδες της χώρας
λόγω εμφάνισης κρουσμάτων κορονοϊού,
με τη συμπλήρωση μόλις δύο εβδομάδων
λειτουργίας τους. Από την περασμένη
Πέμπτη, ο αριθμός των σχολείων που βρίσκονται σε μερική ή ολική αναστολή αυξήθηκε από τα 142 σε 704, παρά το γεγονός
ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί υποβάλλονται υποχρεωτικά σε self test κάθε εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για την
αναστολή λειτουργίας λαμβάνεται από τον
διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με γνώμονα τις οδηγίες
του ΕΟΔΥ και τα τοπικά επιδημιολογικά και
κοινωνικά δεδομένα.
Την ίδια ώρα, με νέα Κοινή Υπουργική
Απόφαση διευκρινίζεται πως, σε περίπτωση εργαστηριακά επιβεβαιωμένου περιστατικού κορονοϊού, η ασφαλής επιστροφή στη σχολική μονάδα μαθητή, εκπαιδευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού
πραγματοποιείται μετά την παρέλευση
τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη
των συμπτωμάτων. Για την ασφαλή επιστροφή, υπολογίζονται τουλάχιστον τρία
24ωρα από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών, και
την απουσία των άλλων συμπτωμάτων, που
μπορεί να επιμηκύνουν το δεκαήμερο.
Επιπλέον, όσοι αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο έπειτα
από 10 ημέρες από την τελευταία επαφή με
το κρούσμα, εφόσον δεν παρουσιάζουν
κανένα σύμπτωμα και υπό την προϋπόθεση διενέργειας, εντός 24 ωρών πριν από
την προβλεπόμενη ημέρα επιστροφής, self
test με αρνητικό αποτέλεσμα. Ήδη από αυτήν την εβδομάδα, μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και λοιπό προσωπικό υποβάλλονται σε ένα αυτοδιαγνωστικό τεστ
εβδομαδιαίως, το οποίο παραλαμβάνουν
δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη
του ΑΜΚΑ. Πλέον, οι δικαιούχοι θα μπορούν να προμηθεύονται δυο self tests ανά
δεκαπενθήμερο.
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Ω

ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δήμος Κοζάνης

Απολιγνιτοποίηση με έργα ΣΔΙΤ 100 εκατ. ευρώ
Η απολιγνιτοποίηση είναι ο μπούσουλας που καθορίζει την πολιτική της
δημοτικής Αρχής στην Κοζάνη. Σε αυτό το πνεύμα έχει ξεκινήσει ένας ευρύς διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, ο οποίος κατέληξε σε σαφείς
και συγκεκριμένες προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην προσπάθεια αυτή ο δήμος αξιοποιεί το εργαλείο των ΣΔΙΤ, καθώς ένα
από τα σημαντικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος τρόπος υλοποίησης έργων είναι ότι μπορεί να αντλήσει χρηματοδοτήσεις 100
εκατ. ευρώ από πολλές και διαφορετικές πηγές: νέο ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, ΠΔΕ, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, Πράσινο Ταμείο, χρηματοδότηση από ΕΤΕπ.
Οι ΣΔΙΤ θα έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, δηλαδή το Δημόσιο ουσιαστικά θα είναι αρμόδιο να καταβάλει τις ετήσιες πληρωμές στον ιδιωτικό φορέα με την ολοκλήρωση της κατασκευαστικής περιόδου. Παράλληλα, όλη
την περίοδο (27 έτη) της σύμβασης ΣΔΙΤ ο Δήμος Κοζάνης θα είναι ο αποκλειστικός φορέας λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων.

Ιόνια Νησιά

Ενίσχυση 38 σωματείων
με 100.000 ευρώ
Ομόφωνα ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής « Έγκριση
εξειδίκευσης πίστωσης για
δαπάνη που αφορά στην
επιχορήγηση των Αθλητικών Σωματείων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Κατόπιν τούτου, 38 αθλητικά σωματεία θα λάβουν ενίσχυση - επιχορήγηση, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4735/ΦΕΚ 197Α/2020, συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ. Πρόκειται για κάλυψη εξόδων
μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων των Ιονίων
Νήσων, που συμμετέχουν σε Εθνικά Πρωταθλήματα Ολυμπιακών Αθλημάτων.

Στερεά Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε η χρηματοδότηση
των νοσοκομείων
Η «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις
ανάγκες του Γ.Ν. Άμφισσας» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» έπειτα από
απόφαση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού. Με την εξέλιξη αυτή ολοκληρώθηκε η διαδικασία οικονομικής υποστήριξης των οκτώ Γενικών Νοσοκομείων
της Στερεάς Ελλάδας για την αγορά εξοπλισμού υγείας. Ο
αρχικός προϋπολογισμός ήταν 4 εκατ., όμως τελικά οι χρηματοδοτήσεις έφτασαν στα 4.977.568 από το ΠΕΠ (ΕΣΠΑ)
Στερεάς Ελλάδας. Συνεπώς διατέθηκαν 814.900 ευρώ για
το Νοσοκομείο Λιβαδειάς, 656.790 ευρώ για το Νοσοκομείο Θήβας, 1.030.000 ευρώ για το Νοσοκομείο Χαλκίδας,
362.000 ευρώ για το Νοσοκομείο Κύμης, 121.600 ευρώ για
το Νοσοκομείο Καρύστου, 427.958 ευρώ για το Νοσοκομείο Άμφισσας, 716.828 ευρώ για το Νοσοκομείο Καρπενησίου και 847.500 ευρώ για το Νοσοκομείο Λαμίας.

!

Αθήνα
Κεντρική Μακεδονία

Ημέρα Μνήμης
της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου

Τη 19η Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ελληνισμού του Πόντου τιμά
με ιδιαίτερες εκδηλώσεις η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εκδηλώσεις
σκοπό έχουν να τονίσουν ιδιαίτερα και να
υπενθυμίσουν τα γεγονότα της δραματικής
περιόδου των διωγμών, της γενοκτονίας
και του ξεριζωμού των Ελλήνων του Πόντου από την οθωμανική κατοχή, που διήρκεσαν από το 1916 έως και το 1923 και είχαν
ως συνέπεια να μετατρέψουν τον λαό των
Ποντίων σε έναν λαό προσφύγων και διασποράς. Σε αυτό το πνεύμα, κατά τη φετινή
επέτειο, οι εκδηλώσεις μνήμης έχουν οριστεί να πραγματοποιηθούν την Κυριακή 23
Μαΐου ως εξής:
Α) Γενικός σημαιοστολισμός σε ολόκληρη τη Διοικητική Περιφέρεια της Κεντρικής
Μακεδονίας.
Β) Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των καταστημάτων
ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και των τραπεζών από τη δύση
του ηλίου της 23ης Μαΐου 2021 μέχρι τις
πρωινές ώρες της επομένης σε ολόκληρη
τη Διοικητική Περιφέρεια της Κεντρικής
Μακεδονίας.
Γ) Ομιλίες για τα δραματικά γεγονότα του
διωγμού του Ποντιακού Ελληνισμού σε όλα
τα σχολεία της περιφέρειας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων λόγω των έκτακτων μέτρων.

Ανάπλαση των δυτικών
λόφων της Ακρόπολης
Ομόφωνα εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο τα προτεινόμενα σχέδια
για την ανάπλαση,
αποκατάσταση και
ανάδειξη του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου των Λόφων Πνυκός, Νυμφών και Μουσών Φιλοπάππου (Δυτικών Λόφων) Ακρόπολης Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής
Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, του Δήμου Αθηναίων και της
εταιρείας ΟΤΑ «Εθνικός Κήπος - Μητροπολιτικό Πάρκο Α.Ε»
με αντικείμενο την «Ανάπλαση, αποκατάσταση και ανάδειξη
των Δυτικών Λόφων Ακρόπολης». «Η Αθήνα κάνει ακόμη ένα
βήμα για την αναγέννηση των πλέον εμβληματικών περιοχών
της», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Κρήτη

Δέκα ασθενοφόρα
για το ΕΚΑΒ Ηρακλείου
Την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid 19
στην Περιφέρεια Κρήτης» εντάσσει στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης. Πρόκειται για προμήθεια έξι ασθενοφόρων αυτοκινήτων προνοσοκομειακής φροντίδας 4x2
και τεσσάρων ασθενοφόρων αυτοκινήτων προνοσοκομειακής φροντίδας 4x4. Αφορά στην ενίσχυση του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Ηρακλείου με ασθενοφόρα οχήματα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες λόγω της
πανδημίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχει
προϋπολογισμό 731.600 ευρώ.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποιος δήμαρχος της Αττικής,
που είναι γνωστός για τις όχι
και πολύ καλές σχέσεις με
αρκετούς από τους συναδέλφους του, κατάφερε να «ταράξει» και την πρόσφατη συνεδρίαση της ΠΕΔΑ, σε σημείο που να του αφαιρέσουν
«άκομψα» τον λόγο; Αυτό
που δεν κατάλαβαν οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ήταν αν αυτό που τον
«διέγειρε» ήταν το θέμα της
συζήτησης (που δεν ήταν και
άμεσα σχετικό με την Αυτοδιοίκηση) ή το πρόσωπο του
δημάρχου στο οποίο επιτέθηκε…

Ευκαιρία
η «Γαλάζια
Σημαία»

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας Δημήτρης Παπαστεργίου συμμετείχε στη διαδικτυακή εκδήλωση του θεσμού «Γαλάζια
Σημαία», που φέτος κατατάσσει την
Ελλάδα στη 2η θέση στον κόσμο, και
επισήμανε ότι ο ρόλος της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης στη βράβευση των
περιοχών με «Γαλάζια Σημαία» είναι
σημαντικός, αφού τα έργα προσβασιμότητας ΑμεΑ στις ακτές προβλέπονται στα κριτήρια επιλογής τους.
Ακόμη, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε
τη μεγάλη ανάγκη για τη συστράτευση όλων των φορέων ώστε να ανατραπεί η ζοφερή πραγματικότητα
που δημιούργησε η πανδημία, ενώ
επεσήμανε την αδιάκοπη δουλειά
και τις προσπάθειες του τουριστικού
επιχειρηματικού κλάδου για την
ανάδειξη της Ελλάδας στο διεθνές
προσκήνιο.

Ενισχύεται το δίκτυο
Κοινωνικών Δομών της Αττικής

Σ

τη διαρκή προσπάθεια που καταβάλλει ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης για την ανάπτυξη κοινωνικών δομών σε όλους τους δήμους της
Αττικής εντάσσεται και η δημιουργία Κέντρου Κοινότητας στον Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας.
Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Αττικής
καλεί τον Δήμο Μαρκόπουλου - Μεσογαίας να καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης
για τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρου
Κοινότητας και η πράξη θα ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 20142020» και θα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε ποσοστό
80% και από εθνικούς πόρους σε ποσοστό
20%. Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος θα πρέπει
να υποβάλει πρόταση με την περιγραφή
του τρόπου λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας και του τρόπου με τον οποίο το
Κέντρο Κοινότητας θα δραστηριοποιηθεί
στην υποδοχή - ενημέρωση - υποστήριξη

των πολιτών, στη συνεργασία με υπηρεσίες και δομές και στην παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι της πράξης, που
αναμένεται να ξεπεράσουν τους 20.000 σε
όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας της
πράξης, είναι οι πολίτες που διαβιούν στην
περιοχή παρέμβασης του Κέντρου Κοινότητας και κατά προτεραιότητα άτομα και οι οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
Όπως είναι γνωστό, τα Κέντρα Κοινότητας
έχουν στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’
Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή,
εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών
με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του Κέντρου Κοινότητας.

Περιφέρεια Αττικής

Ο σχεδιασμός για το παραλιακό μέτωπο
Η λειτουργική διασύνδεση και η υλοποίηση έργων και υποδομών στο αστικό τμήμα
του παραλιακού μετώπου της Αττικής με τη στενή συνεργασία κυβέρνησης, περιφέρειας και όμορων δήμων βρέθηκαν στο επίκεντρο διευρυμένης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής.
Στη σύσκεψη, εκτός από τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, που την προκάλεσε, τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσο και τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, μετείχαν και οι δήμαρχοι Πειραιά Γ. Μώραλης, Μοσχάτου
- Ταύρου Α. Ευθυμίου, Καλλιθέας Δ. Κάρναβος, Π. Φαλήρου Ι. Φωστηρόπουλος, Αλίμου
Α. Κονδύλης και Γλυφάδας Γ. Παπανικολάου. Στο πλαίσιο της συνάντησης οι συμμετέχοντες ομόφωνα εκφράστηκαν θετικά στην αναγκαιότητα υλοποίησης εμβληματικών
έργων. Όπως επισήμαναν, το παραλιακό μέτωπο έχει ανάγκη από έργα με αναπτυξιακό
πρόσημο που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

Ζήτησε έργα
και παρεμβάσεις
Την ένταξη των προτάσεων του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», όπως
αυτές έχουν υποβληθεί και αφορούν σε αστικές αναπλάσεις, smart
cities, δράσεις ηλεκτροκίνησης,
Ελλάδα 1821-2021, συντηρήσεις
σχολείων και ανακύκλωση, ζήτησε
ο δήμαρχος Ανδρέας Ευθυμίου από
τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Στη συνάντηση,
στην οποία παραβρέθηκε και ο
πρώην υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, ο κ. Ευθυμίου
ενημέρωσε για τις διεκδικήσεις του
δήμου, όπως ο προαστιακός στον
Ταύρο, η απομάκρυνση των ηχοπετασμάτων, η προώθηση του έργου
του Φαληρικού Όρμου, η ενίσχυση
της αστυνόμευσης στο Μοσχάτο και
στον Ταύρο, η παραχώρηση του κτιρίου του ΕΟΜΜΕΧ στον δήμο και
ζήτησε τη στήριξή του υπουργείου
Εσωτερικών.

Ανακυκλώστε
στον «Μωβ κάδο»...
και κερδίστε
Το Followgreen Δήμου Βριλησσίων παρέχει ακόμα μια καινοτόμα υπηρεσία στους δημότες, οι
οποίοι ανακυκλώνοντας στους
«Μωβ κάδους» ρούχα, παπούτσια, λευκά είδη, αξεσουάρ και
τσάντες, επιβραβεύονται με υπέροχες προσφορές από τις τοπικές
επιχειρήσεις και από ηλεκτρονικά καταστήματα.
Ο τρόπος είναι απλός: σαρώνουν
με το κινητό τηλέφωνο το ειδικό
Qr Code που βρίσκεται στον
«Μωβ κάδο», ανακυκλώνουν τα
προϊόντα και αυτομάτως κερδίζουν πόντους που μπορεί να τους
οδηγήσει να κερδίσουν την προσφορά που έχουν επιλέξει…
Όπως επισημαίνει ο πρωτοπόρος
σε θέματα ανακύκλωσης Δήμος
Βριλησσίων, το Followgreen app
είναι διαθέσιμο για δωρεάν λήψη
σε App Store και Google Play για
να έχουν οι δημότες εύκολη πρόσβαση στον χάρτη, όπου και αν
βρίσκονται.
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Καλλιμάρμαρο «ψηφίζει» ο Dior

Γ

ια τις 17 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η επίδειξη του Dior
στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διάσημος οίκος μόδας έχει ήδη καταθέσει στο υπουργείο
Πολιτισμού την τελική του πρόταση σχετικά με το πρόγραμμα της επίδειξης Resort
2022, αλλά και τους χώρους που επιθυμεί
να χρησιμοποιήσει. Για την επίδειξη, οι
εκπρόσωποι του Dior έχουν ζητήσει
άδεια για το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, έναν
εντυπωσιακό χώρο με μεγάλη ιστορία,
που αναμένεται να μετατραπεί σε μία από
τις πιο φαντασμαγορικές πασαρέλες
όλων των εποχών.
Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σχεδιάζεται να γίνουν φωτογραφίσεις σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς
χώρους, όπως η Ακρόπολη, το Ηρώδειο
και ο Ναός του Ηφαίστου, πάντα με σεβασμό στην ιστορικότητα των μνημείων. Τον
τελικό λόγο για τα αιτήματα του γαλλικού
οίκου υψηλής ραπτικής θα εξεταστούν
από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο
3028/2002 «Περί Προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Η επιλογή της Αθήνας για το
λαμπερό σόου στις 17 Ιουνίου συνδέεται
άμεσα με τους εορτασμούς των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και τις
καλές σχέσεις Ελλάδας - Γαλλίας. Συνεργάτες του οίκου Dior επισκέφθηκαν, στα
τέλη Απριλίου, την Ακρόπολη, το Ηρώδειο, τον Ναό του Ηφαίστου, το Παναθηναϊκό Στάδιο, τον Ναό του Ποσειδώνα στο
Σούνιο και τον Ναό του Δία στη Νεμέα,
προκειμένου να οργανώσουν τις λεπτομέρειες του λαμπερού σόου αλλά και της
φωτογράφισης, μέσα από την οποία τα

κορυφαία μνημεία της Ελλάδας θα ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο.
Οι δημιουργίες θα ραφτούν στην Ελλάδα με ελληνικά υφάσματα και πρώτες
ύλες. Στόχος της επίδειξης αυτής είναι να
προβληθούν σε ολόκληρο τον κόσμο η
δεξιοτεχνία και το ταλέντο των Ελληνίδων
και Ελλήνων τεχνιτών και δημιουργών, με
τους οποίους θα συνεργαστεί για τη δημιουργία της κολεξιόν.
«Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ήταν
πάντα στην καρδιά μου», δήλωσε η Μαρία
Γκράτσια Κιούρι, καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Dior, όταν ανακοινώθηκε

ότι η Αθήνα θα είναι το μέρος όπου θα παρουσιαστεί η κολεξιόν. Η Κιούρι εκτιμά
την Αθήνα ως ένα λίκνο πολιτισμού, λογοτεχνίας και δημιουργίας. «Η Αθήνα για
μένα αντιπροσωπεύει έναν ονειρεμένο
προορισμό για τη διοργάνωση ενός σόου
που γιορτάζει, περισσότερο από ποτέ, τη
μαγεία και τη μετάδοση πολιτισμών. Είναι
μεγάλη τιμή να κάνουμε αυτό το όνειρο
πραγματικότητα στις 17 Ιουνίου, στην
καρδιά μιας πρωτεύουσας τεράστιας
ομορφιάς και μέσα από ένα ευρύ φάσμα
καλλιτεχνικών ανταλλαγών, από χορό
έως ντιζάιν, και τις προγονικές δεξιότητες

που με συναρπάζουν και τις οποίες θα
έχω τη χαρά και το προνόμιο να βάλω στη
συλλογή μου», κατέληξε.

Σχεδιάζεται να γίνουν
φωτογραφίσεις
σε επιλεγμένους
αρχαιολογικούς χώρους,
πάντα με σεβασμό στην
ιστορικότητα των μνημείων…

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στο υπό κατάληψη κτίριο του θεάτρου «Εμπρός»
Το ιστορικό κτίριο του θεάτρου «Εμπρός» (σ.σ.: χτισμένο το 1933 και κηρυγμένο διατηρητέο από το 1989) εκκενώθηκε ύστερα από αστυνομική επιχείρηση το πρωί της
Τετάρτης, στου Ψυρρή.
Εντός του χώρου δεν βρέθηκαν άτομα. Η Αστυνομία
έκανε έρευνα και πήρε δακτυλικά αποτυπώματα από το
εσωτερικού του θεάτρου, το οποίο έχει φιλοξενήσει (και)
συνελεύσεις ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου. Το
κτίριο τελούσε υπό κατάληψη την τελευταία δεκαετία,
ενώ η κατοχή του είχε περάσει στο Δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ), το
οποίο ζήτησε να τερματιστεί να λειτουργεί ως «αυτοδιαχειριζόμενο στέκι-θέατρο» και να του αποδοθεί.
Έτσι κι έγινε: Πάνοπλοι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑ-

ΣΗ, της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας κύκλωσαν από νωρίς το
κτίριο και προχώρησαν την επιχείρηση. Αρχικά πραγματοποίησαν έφοδο, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν βρισκόταν
κανείς μέσα, ενώ πήραν δακτυλικά αποτυπώματα. Στη συνέχεια, συνεργείο ανέλαβε τον καθαρισμό του χώρου και
το «σφράγισμά» του με τσιμεντόλιθους, προκαλώντας αντιδράσεις καλλιτεχνών που έφτασαν για να δουν τι συμβαίνει.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο, ο δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πέτρος Κωνσταντίνου υποστήριξε ότι ο χώρος
λειτουργούσε με 3.000 υπογραφές καλλιτεχνών, που θα
συνεχίσουν να ζητούν την επαναλειτουργία του.

P
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Κάθειρξη 32 ετών σε πρώην προπονητή
που ασελγούσε σε μικρά παιδιά

Π

ρώην προπονητής τένις καταδικάστηκε σε κάθειρξη 32 χρόνων, από τα οποία εκτιτέα είναι τα 20, και
χρηματική ποινή 90.000 ευρώ, επειδή με μικροποσά που έδινε σε παιδιά ηλικίας από 9 έως 15 χρόνων τα
οδηγούσε στο σπίτι του και ασελγούσε σε βάρος τους. Μάλιστα, δεν δίσταζε να κινηματογραφεί τις σκηνές, αρχεία
που βρέθηκαν στον υπολογιστή του όταν συνελήφθη από
την Αστυνομία το 2018. Η έρευνα για τον 66χρονο άρχισε
όταν αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της
Ασφάλειας πληροφορήθηκαν ότι έγινε επεισόδιο στο Βαρδάρι με γονείς παιδιών Ρομά που επιτέθηκαν σε έναν περαστικό επειδή προσέγγιζε τα παιδιά τους. Στη συνέχεια,

αποκαλύφτηκε ότι ο 66χρονος και άλλες φορές είχε πέσει
θύμα ξυλοδαρμού για παρόμοιες ενέργειές του. Στην έφοδο που έκαναν στο σπίτι του και βρήκαν τα αρχεία πορνογραφικού υλικού με ανηλίκους εντόπισαν τη σεξουαλική
κακοποίηση 13 παιδιών. Ο ίδιος πήγαινε σε φτωχογειτονιές
όπου έδινε μικροποσά στα παιδιά και τα οδηγούσε στο σπίτι του. Στην απολογία του εμφανίστηκε αμετανόητος και
δεν δίστασε να πει ότι «θεωρούσα πως αυτό που έκανα δεν
ήταν κακό», ενώ πρόσθεσε πως, αν ο ίδιος είχε παιδιά,
μπορεί να έκανε επίσης το ίδιο. Το δικαστήριο δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό και τον καταδίκασε για όλες
τις πράξεις που είχε καταδικαστεί και πρωτόδικα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στα Λαδάδικα
Άδωνις και Ζέρβας

Προσωρινά στο
Καυτανζόγλειο ο ΠΑΟΚ

Ραντεβού για φαγητό στα Λαδάδικα είχαν με τον Άδωνι Γεωργιάδη ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πέτρος Λεκάκης και οι αντιδήμαρχοι του
δήμου Μιχάλης Κούπκας, Σωκράτης Δημητριάδης και Μάκης Κυριζίδης. Ο υπουργός
Ανάπτυξης ξέκλεψε λίγο χρόνο από το πρόγραμμά του στην
πόλη και συνέφαγε με τους
αυτοδιοικητικούς, συζητώντας πολλά θέματα που αφορούν σε υποδομές της Θεσσαλονίκης.

Στο Καυτανζόγλειο Στάδιο θα αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ για όσο διάστημα
θα κατασκευάζεται η νέα Τούμπα.
Όπως γνωστοποίησε ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος επισκέφτηκε τις
αθλητικές εγκαταστάσεις του
Καυτανζογλείου, θα προωθηθεί
σχετική νομοθετική ρύθμιση στο
νομοσχέδιο που κατατίθεται την
επόμενη εβδομάδα στη Βουλή. Ο
κ. Αυγενάκης δήλωσε ότι με τις
παρεμβάσεις που προγραμματίζονται πολύ σύντομα θα μπορούν
να φιλοξενηθούν στο στάδιο μεγάλες διοργανώσεις.

Αιχμές για τους
μουσαμάδες
«Η κυβέρνηση θα είναι δίπλα στο
έργο μέχρι το τέλος, μέχρι να κόψουμε τις κορδέλες των εγκαινίων,
όχι σε μουσαμάδες, αλλά στην
πραγματικότητα», δήλωσε ο
υπουργός Ανάπτυξης και επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής του στα
γραφεία της Thess Intec στην Περαία. Στην περιοχή πρόκειται να
δημιουργηθεί το τεχνολογικό πάρκο έρευνας και καινοτομίας 4ης
γενιάς, με τον υπουργό να αφήνει
σαφείς αιχμές για τα εγκαίνια σε
σταθμό του μετρό, όπου είχαν
πραγματοποιηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη.

Ασυδοσία με τα τραπεζοκαθίσματα
Παράπονα των πολιτών για ασυδοσία στην ανάπτυξη των
τραπεζοκαθισμάτων και για συγκέντρωση μεγάλου αριθμού πολιτών, κυρίως νέων, στην περιοχή της Αρχαίας Αγοράς μετέφερε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Θεσσαλονίκης o ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δρόσος Τσαβλής. Ειδικότερα για τα τραπεζοκαθίσματα είπε ότι
καταλαμβάνουν τον δημόσιο χώρο χωρίς κανέναν σεβασμό

στον πεζό, στα ΑμεΑ, στις μανάδες με τα καρότσια αλλά, κυρίως, στην ομορφιά, την τάξη, την αρμονία και τη λειτουργικότητα του δημόσιου χώρου. Με αφορμή το θέμα αυτό,
εξαπέλυσε πυρά κατά του δημάρχου, λέγοντας ότι «η διοικητική ανεπάρκεια σας τυφλώνει και δεν μπορείτε να βρείτε τη χρυσή τομή ανάμεσα στο συμφέρον του επαγγελματία
εστίασης και του πολίτη πεζού ή ΑμεΑ».

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Εναρκτήριο λάκτισμα για
την κατασκευή της μαρίνας
Η παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη στον Δήμο Θερμαϊκού σηματοδότησε και την έναρξη των διαδικασιών για την υλοποίηση ενός πολύ μεγάλου
και σημαντικού έργου για την περιοχή αλλά και
ευρύτερα για την Θεσσαλονίκη, αυτό της κατασκευής μαρίνας σκαφών αναψυχής και της
επέκτασης της ιχθυόσκαλας. Έπεσαν οι υπογραφές στις μελέτες για την κατασκευή μαρίνας, η λειτουργία της οποίας σημαίνει μεγάλη
αναπτυξιακή ώθηση για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε ο υπουργός,
η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια αναμένεται να είναι πρωταθλήτρια στην ανάπτυξη στην Ε.Ε.

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη
της οικονομίας
Εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις αντάλλαξαν ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και
τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας στις δηλώσεις που ακολούθησαν μετά τη σύσκεψη με τους εκπροσώπους της
Αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων. Ο
υπουργός τόνισε ότι τρεις είναι οι βασικοί άξονες
που αφορούν στη μείωση των φορολογικών και
των ασφαλιστικών εισφορών, στις διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις και στην αξιοποίηση όλων των
χρηματοδοτικών εργαλείων που θα είναι διαθέσιμα για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η… Καλκούτα
της Θεσσαλονίκης
Ποιος κεντρικός δρόμος της Θεσσαλονίκης θυμίζει δρόμο της... Καλκούτας, σύμφωνα με τον Βασίλη Γάκη; Ο επικεφαλής της παράταξης «Θεσσαλονίκη Υπεύθυνα», μιλώντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, υποστήριξε ότι η οδός Πατριάρχου Ιωακείμ, το τμήμα της πίσω από την εκκλησία Αγίας
Σοφίας, είναι γεμάτος μπαλώματα και λακκούβες.
«Εγώ είμαι ιδιότροπος και τα βλέπω όλα στραβά
και ανάποδα όταν περπατάω στην πόλη; Οι ιθύνοντες του δήμου δεν τα βλέπουν;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γάκης, δίνοντας το σχετικό παράδειγμα του δρόμου που οδηγεί, όπως πρόσθεσε, σε
ένα από τα πιο τουριστικά σημεία της πόλης.

Επιτέλους… streets info
Πεντακόσιες πινακίδες ονοματοθεσίας και streets
info θα τοποθετηθούν στη Θεσσαλονίκη, αρχικά στο
ιστορικό κέντρο της πόλης. Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας, σε αυτές τις πινακίδες, που θα αποτελέσουν δωρεά του επιχειρηματία
Γιάννη Μασούτη, θα αναγράφεται το όνομα κάθε
οδού στα ελληνικά και στα λατινικά, ενώ με τη χρήση
QR Code θα παρέχονται ευρύτερες πληροφορίες τόσο για το όνομα όσο και για την ιστορία κάθε δρόμου.
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ΝΑΟΜΙ ΚΑΜΠΕΛ

Η «μαύρη γαζέλα»
έγινε μαμά
στα 51 και... διχάζει

Η

απόφαση της Ναόμι Κάμπελ, του
διάσημου μοντέλου από τη Βρετανία, να γίνει μητέρα στα 51 της
χρόνια συζητείται ευρέως στους
κόλπους του διεθνούς τζετ σετ από προχθές
που έγινε γνωστό το ευτυχές γεγονός και ξαναφέρνει τη «μαύρη γαζέλα» στα πρωτοσέλιδα εφημερίδων και περιοδικών.
Την έλευση του μωρού στην οικογένεια
έκανε γνωστή η ίδια η Κάμπελ με μια τρυφε-

φορές στο παρελθόν είχε εκφράσει την επιθυμία να αποκτήσει παιδί, έγινε μητέρα στα
51 της ήταν αρκετό για να προσελκύσει την
προσοχή της διεθνούς κοινής γνώμης.
Σε μια συνέντευξή της το 2017 η Κάμπελ
είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα αξιοποιούσε
τα επιτεύγματα της επιστήμης προκειμένου
να αποκτήσει παιδί. Μιλώντας τότε στη βρετανική εφημερίδα «Evening Standard» είχε
πει: «Σκέφτομαι συνεχώς να αποκτήσω παιδιά. Όμως, τώρα με την πρόοδο της επιστήμης νομίζω ότι μπορώ να το κάνω όταν το θελήσω». Στις 22 Μαΐου η Ναόμι Κάμπελ κλείνει τα 51 της χρόνια, καθώς γεννήθηκε το
1970 στη Βρετανία και από πολύ νωρίς, όντας μόλις 15 ετών, άρχισε τη μεγάλη καριέρα
της στον χώρο του μόντελινγκ, του τραγουδιού και του κινηματογράφου. Το 1990 το διεθνές περιοδικό «Vogue» κυκλοφόρησε με
εξώφυλλο τα «Έξι σούπερ μόντελ» της εποχής. Στη φωτογραφία πόζαραν η Σίντι Κρόφορντ, η Τατιάνα Πέιτιτζ, η Λίντα Εβαντζελίστα, η Κρίστι Τέρλινγκτον και η Ναόμι Κάμπελ. Στη «σούπερ εξάδα» άλλοτε έμπαινε
και η Κλόντια Σίφερ με την Κέιτ Μος, βγάζοντας άλλες δύο «μοντέλες», αλλά η Κάμπελ δεν έχασε ποτέ τη θέση της σε αυτήν.

Τα σκοτεινά σημεία στη ζωή της

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

ρή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Αισθάνομαι μεγάλη τιμή να έχω αυτή την τρυφερή ψυχή στη ζωή
μου. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω
αυτό τον ακατάλυτο δεσμό που μοιράζομαι
μαζί σου, άγγελέ μου», έγραψε κάτω από μια
φωτογραφία, στην οποία φαίνονται τα δύο
μικρά ποδαράκια του μωρού.
Η Κάμπελ δεν έδωσε καμία άλλη πληροφορία για το πού, πώς και πότε απέκτησε το
νέο μέλος της οικογένειάς της. Και μόνο το
γεγονός ότι το σούπερ μόντελ, που πολλές

Στη λαμπερή καριέρα της Κάμπελ, ωστόσο, υπάρχουν και σκοτεινά σημεία, όπως η
σχέση της με τον πρωτοπυγμάχο Μάικ Τάισον και τον Ρόμπερτ ντε Νίρο, οι καταγγελίες
σε βάρος της για προσβολή και εξύβριση, η
αποτυχημένη προσπάθειά της να κυκλοφορήσει ένα δικό της άλμπουμ αλλά και η αυτοβιογραφία της, η οποία απέσπασε περισσότερες αποδοκιμασίες παρά επαίνους. Μάλιστα, η Κάμπελ κατηγορήθηκε ότι προσέλαβε διάσημη εταιρεία δημοσίων σχέσεων
με σκοπό να παραλειφθούν οι «σκοτεινές»
πλευρές της ζωής της από τη βιογραφία της
στη Wikipedia, πράγμα που η γνωστή εγκυκλοπαίδεια δεν επιτρέπει. Η θύελλα που ξέσπασε ανάγκασε την εγκυκλοπαίδεια να
επαναφέρει τις «κομμένες» περικοπές.
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Μπάιντεν vs Ερντογάν

Σε ρήξη οι σχέσεις
των δύο για το Ισραήλ

Σ

ε νέα περίοδο «πολικού ψύχους» εισέρχονται οι αμερικανοτουρκικές
σχέσεις, μετά τη νέα σφοδρή επίθεση
που εξαπέλυσε ο πανταχόθεν βαλλόμενος Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν εναντίον
του Αμερικανού ομολόγου του, Τζο Μπάιντεν.
« Έχετε τα χέρια σας βαμμένα με αίμα», είπε,
με τη γνωστή ανατολίτικη ωμότητα, ο Ερντογάν
προς τον ένοικο του Λευκού Οίκου, επειδή ο
Μπάιντεν δεν πήρε το μέρος της Χαμάς στη νέα
κρίση που συγκλονίζει τη Μέση Ανατολή. Η
Ουάσιγκτον απάντησε με τη γνωστή αυτοσυγκράτηση, ότι «οι αντισημιτικές δηλώσεις» δεν
βοηθούν στην αποκλιμάκωση της έντασης. Η
Άγκυρα επανήλθε διά του εκπροσώπου της κυβέρνησης, Φαχρεντίν Αλτούν, ο οποίος δήλωσε
ανερυθρίαστα ότι «η δήλωση των ΗΠΑ σχετικά
με τις αναφορές του προέδρου Ερντογάν στη
βία που ασκεί το Ισραήλ εναντίον Παλαιστίνιων
αμάχων είναι απολύτως απαράδεκτη…».
Ο Ερντογάν, πάντως, έχει κάθε λόγο να είναι
εκνευρισμένος: Δεν είναι μόνο ότι έχει αφήσει
τη χώρα του χωρίς συμμάχους στην ευρύτερη
περιοχή ή στις χώρες-κλειδιά της διεθνούς
κοινότητας, δεν είναι μόνο η τουρκική οικονομία που δοκιμάζεται μαζί με το εθνικό νόμισμα
της χώρας, αλλά και κάθε νέα δημοσκόπηση η
οποία τον ρίχνει όλο και χαμηλότερα: Η τελευ-

ΗΠΑ προς Νετανιάχου: Αναμένουμε
σημαντική αποκλιμάκωση άμεσα
Την κατάλληλη στιγμή εκδηλώθηκε η καθοριστική παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στην κρίση στη Μέση
Ανατολή, καθώς χθες συνομίλησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου
και οι δύο ηγέτες διαπίστωσαν την «υποβάθμιση των δυνατοτήτων της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων» (δηλαδή, τη Χεσμπολάχ, που επιχείρησε ανεπιτυχώς να εμπλακεί στις εχθροπραξίες από τον Λίβανο) να
προκαλέσουν μείζονα πλήγματα στο Ισραήλ.
Κατόπιν αυτών, ο Τζο Μπάιντεν ζήτησε από
τον πρωθυπουργό του Ισραήλ «άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στη Γάζα». Είχαν προηγηθεί η Γαλλία, που ζήτησε «άμεση κατάπαυση του πυρός» στην περιοχή, αλλά και ο ύπατος εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική

της Ε.Ε. Ζοζέπ Μπορέλ, που μίλησε για «τερματισμό κάθε βίας» και «δυνατότητα παροχής
ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, εξ ονόματος των κρατών-μελών (πλην Ουγγαρίας).
Προετοιμάζοντας την παρέμβαση Μπάιντεν,
ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι
Μπλίνκεν είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα ότι η
χώρα του «ασκεί εντατική, αλλά διακριτική διπλωματία».

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

ταία χθεσινή δείχνει ότι -ως συνήθως- θα
εκλέγονταν πρόεδροι, αν γίνονταν εκλογές την
προσεχή Κυριακή, οι δήμαρχοι των δύο μεγαλύτερων πόλεων, ο Μανσούρ Γιαβάς της Άγκυρας και ο Εκρέμ Ιμάμογλου της Κωνσταντινούπολης, αλλά -νέο εύρημα!- θα εκλεγόταν σε
βάρος του Ερντογάν ακόμα και η Ακροδεξιά
Μεράλ Ακσενέρ, γνωστή και ως «η Λεπέν της
Τουρκίας».
Παράλληλα, λίγο πριν να γίνουν γνωστά τα
αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο Ευρωκοινοβούλιο για την έκθεση σχετικά με την Τουρκία, ο εισηγητής της έκθεσης, Νάτσο Σάντσεθ
Άμορ, δήλωσε ότι «είναι επικριτική για την
Τουρκία. Στο παρελθόν σημειώθηκε κάποια
πρόοδος, αλλά πλέον δεν υπάρχει πολιτική
βούληση στην Άγκυρα». Στο ίδιο μήκος κύματος, ο επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ,
δήλωσε ότι είναι πιθανό το Ευρωκοινοβούλιο
να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
αναστείλει επίσημα τις ενταξιακές συνομιλίες,
αν η Τουρκία δεν αλλάξει στάση.

Η ΔΟΕ επανεξετάζει την απόφασή της
για τους Ολυμπιακούς του Τόκιο
Έφτασε η «ώρα μηδέν» για το αν, τελικά, θα διεξαχθούν ή όχι οι
Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, καθώς οι αντιδράσεις για τους κινδύνους της διεξαγωγής τους αυξάνονται συνεχώς.
Παρά το ότι η τελετή έναρξης προγραμματίστηκε για την 23η Ιουλίου, η ΔΟΕ επανεξετάζει από χθες τελεσίδικα την απόφασή της.
Υπέρ της διεξαγωγής των Ολυμπιακών (και Παραολυμπιακών)
Αγώνων τάσσονται τόσο ο Οργανισμός «Τόκιο 2020» όσο και η
Διαρκής Ολυμπιακή Επιτροπή. Μαζί τους λέει «ναι» στη διεξαγωγή
και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που εκτιμά ότι έχουν γίνει
σημαντικές προσπάθειες μείωσης των αρνητικών παραγόντων για
διασπορά του ιού στην Ολυμπιάδα. Ωστόσο στις τελευταίες εννέα
μέρες έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 350.000 υπογραφές πολιτών
κατά της διεξαγωγής, γεγονός που γεννά σοβαρές ανησυχίες.
Παράλληλα, η επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Αμερικανική
Βουλή, Νάνσι Πελόζι, απειλεί ότι οι ΗΠΑ θα μποϊκοτάρουν τη διεξαγωγή της χειμερινής Ολυμπιάδας 2022 στο Πεκίνο, αν συνεχιστεί
η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα.
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Ενίσχυση έως 4.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές τον Απρίλιο - Ανοίγει η πλατφόρμα
Δημοσιεύθηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι, τα κριτήρια
και οι προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης και άμεσα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ για την
υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους. H ενίσχυση αφορά
σε περίπου 120.000 επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές τον
Απρίλιο με κρατική εντολή ή για ένα διάστημα. Από το συγκεκριμένο μέτρο εξαιρούνται οι επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης.
Περιλαμβάνει επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 εργαζομένους και είναι δικαιούχοι αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της μείωσης του τζίρου.
Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές όλο τον Απρίλιο

θα λάβουν ενισχυμένη αποζημίωση που ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων ανέρχεται σε:
 1.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 έως 5 εργαζομένους.
 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 6 έως 20 εργαζομένους.
 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις που απασχολούν από 21 έως 49 εργαζομένους.
Στους κλάδους που εντάσσονται στην ενίσχυση είναι ο τουρισμός, τα
ξενοδοχεία, τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, οι συναυλιακοί χώροι, τα γυμναστήρια, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, οι παιδότοποι, η οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων κ.ά.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 1η Ιουνίου.

Ποιοι κερδίζουν
ξανά τις ρυθμίσεις για
100 και 120 δόσεις

T

ην πόρτα των 100 και 120 δόσεων ετοιμάζεται να ανοίξει για
τρίτη φορά η κυβέρνηση στους
πληττόμενους φορολογούμενους που έχασαν τις ρυθμίσεις τους, όταν
ξέσπασε η πανδημία. Την τελευταία φορά
είχε δοθεί η ευκαιρία να ενταχθούν στις
παλαιές ρυθμίσεις οι επιχειρήσεις που
έκλεισαν με κρατική εντολή ή υπέστησαν
απώλεια τζίρου το 2020, καθώς και οι εργαζόμενοι σε κλειστές ή πληττόμενες
επιχειρήσεις, οι συμβάσεις των οποίων
τέθηκαν σε αναστολή το 2020.

Τα κριτήρια
Η νέα πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών θα αφορά μόνο στις πληττόμενες επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα, σε επιχειρηματίες ή εργαζόμενους
που χαρακτηρίζονται πληττόμενοι, οι
οποίοι έχασαν τις ρυθμίσεις από τον
Μάρτιο του 2020 έως και τον Απρίλιο του
2021 και δεν υπέβαλαν αίτημα επανένταξης μέχρι την 29η Απριλίου.
Επίσης, στις προϋποθέσεις επανένταξης θα προβλέπεται η καταβολή όλων των
δόσεων των συγκεκριμένων ρυθμίσεων
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 για όσους
είναι στις 100 δόσεις και μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 για όσους είναι στις 120
δόσεις. Δηλαδή, επανεντάσσονται εκείνοι οι οφειλέτες που ήταν συνεπείς στην

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

εξυπηρέτηση των ρυθμίσεων προ της
πανδημίας.
Η ρύθμιση των 100 δόσεων χάνεται: Αν
ο οφειλέτης δεν καταβάλει τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή
καθυστερήσει την καταβολή τριών τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης
αξίας καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης
των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή
της, εντός τριών μηνών το αργότερο από
την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
Αν έχει ενταχθεί στη ρύθμιση του ν.
4321/2015 με εσφαλμένες βεβαιώσεις.
Αν δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις νέες οφειλές του μετά την
ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση νόμου 4321/2015 εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
Η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται:
Αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο

συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της
ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της
ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα για ρύθμιση με τον ν.
4611/2019.
 Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλει τις
προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου
προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το
διάστημα της ρύθμισης των οφειλών
του και μέχρι την εξόφλησή της εντός
τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής
τους.
 Αν δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει

κατά νόμιμο τρόπο τις νέες οφειλές
του μετά την ημερομηνία υπαγωγής
στη ρύθμιση του νόμου 4611/2019 εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας
καταβολής τους.
 Αν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις καθ’ υποτροπή.

Θα αφορά σε όσους έχασαν την
ευκαιρία από τον Μάρτιο έως τον
Απρίλιο - Μόνο οι πληττόμενοι
θα μπορούν να ενταχθούν
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ΕΚΤ: Φόβοι για πανδημία
λουκέτων, καμπανάκι
προς κυβερνήσεις

Τον κώδωνα του κινδύνου για επικείμενες
χρεοκοπίες επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη, μετά την ολοκλήρωση των μέτρων
στήριξης, κρούει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. Η κεντρική τράπεζα ανησυχεί
ιδιαίτερα για την αύξηση του χρέους των
επιχειρήσεων σε χώρες με μεγάλο τομέα
υπηρεσιών, κάτι που εμμέσως πλην σαφώς περιλαμβάνει και την Ελλάδα. Στην
έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η ΕΚΤ προειδοποιεί για αύξηση της
πίεσης στα δημόσια οικονομικά και τους
ισολογισμούς των τραπεζών, κάτι που θα
μπορούσε να προκαλέσει... πονοκέφαλο
βραχυπρόθεσμα, καθώς θα αποσύρονται
τα μέτρα στήριξης. Παράλληλα, η ΕΚΤ
υπογραμμίζει ότι η κερδοφορία των τραπεζών παραμένει αδύναμη και οι προοπτικές δανεισμού είναι αβέβαιες, ενώ καλεί
τις τράπεζες να προχωρήσουν σε αυξημένες προβλέψεις για απώλειες δανείων.
Ένας άλλος κίνδυνος είναι η πρόσφατη
αύξηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων, κάτι που έχει οδηγήσει
την κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης να
επιταχύνει τις αγορές κρατικών ομολόγων τις τελευταίες εβδομάδες.

Ρεκόρ πωλήσεων
Ι.Χ. στην Ε.Ε.
Εκρηκτική αύξηση πωλήσεων Ι.Χ. κατά
218,6% καταγράφηκε τον Απρίλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που συνδέεται με το
γεγονός ότι κατά τον αντίστοιχο περσινό μήνα η οικονομία είχε κατεβάσει... ρολά, λόγω
του lockdown. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η
εκτίναξη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης
κατά τον προηγούμενο μήνα επιβεβαιώνει
την αλλαγή κλίματος στην οικονομία, κάτι
στο οποίο συμβάλλει και το πρόγραμμα των
εμβολιασμών. Μάλιστα, η αύξηση των πωλήσεων συνοδεύτηκε και από ενίσχυση του
ποσοστού πωλήσεων «καθαρών» αυτοκινήτων (υβριδικά, ηλεκτροκίνητα). Σε πολλές
χώρες που επλήγησαν βαριά πέρυσι από
την πανδημία καταγράφονται τετραψήφια
ποσοστά! Έτσι, οι πωλήσεις στην Ιταλία αυξήθηκαν κατά 3.277%, στην Ισπανία 1.788%,
στη Γαλλία 569% και στη Γερμανία 90%.

Αναπτυξιακή έκρηξη
9,1% βλέπει στην Ελλάδα

Ψ

ήφο εμπιστοσύνης στις
προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας δίνει η Bank of
America (BofA), αναμένοντας ισχυρή ανάπτυξη κατά 9,1% τη διετία
2021-2022, με «όπλο» τους πόρους του
Ταμείου Ανάκαμψης και τη δυναμική των
ελληνικών ομολόγων.
Ο αμερικανικός χρηματοοικονομικός
οίκος αναφέρεται στα συμπεράσματα
που προκύπτουν από τις επαφές που είχε με αξιωματούχους του πρωθυπουργικού γραφείου, τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, Χρήστο Σταϊκούρα
και Άδωνι Γεωργιάδη, τον διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα καθώς και στελέχη του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και των
διοικήσεων των τεσσάρων συστημικών
τραπεζών. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Bank of America, «υπάρχουν
πολλοί λόγοι αισιοδοξίας για την Ελλάδα
και τις προοπτικές της οικονομίας και
των τραπεζών της». Ωστόσο, επισημαίνει
ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
ισχυρή δέσμευση της κυβέρνησης για

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

την υλοποίηση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων.
Η BofA αυξάνει την πρόβλεψή της για
την ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2021 σε 3,4%
από 2,70% πριν, ενώ για το 2022 ο πήχης
ανεβαίνει στο 5,70%, έναντι 5,40% πριν.
Μάλιστα, ο αμερικανικός οίκος ενσωματώνει μια συντηρητική εκτίμηση για τα
δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα
οποία αναμένεται να προσθέσουν στο
ΑΕΠ 20 μονάδες φέτος και 30 μονάδες
του χρόνου. Κατά την άποψη του αμερικανικού οίκου, οι περιορισμοί υλοποίησης και η χαμηλή ή καθυστερημένη
απορρόφηση των δανείων της Ε.Ε από
τον ιδιωτικό τομέα είναι οι κύριοι κίνδυνοι για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του
ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης.
Ο αμερικανικός οίκος επισημαίνει τη

θετική συγκυρία για τα ελληνικά ομόλογα, αναμένοντας υπερ-απόδοση έναντι
των άλλων τίτλων της περιφέρειας της
Ευρωζώνης. Μάλιστα, αναμένει περαιτέρω αποκλιμάκωση των επιτοκίων λόγω των προγραμμάτων στήριξης από την
ΕΚΤ, κάτι που θα συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα. Η BofA θεωρεί ότι έχουν αλλάξει προς το καλύτερο
οι όροι του παιχνιδιού για τις ελληνικές
τράπεζες λόγω του προγράμματος τιτλοποίησης δανείων «Ηρακλής», ενώ επισημαίνει τον ιδιαίτερο ρόλο των πιστωτικών ιδρυμάτων στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Βελτίωση των προβλέψεων
τη διετία 2021-2022, με «όπλα»
το Ταμείο Ανάκαμψης και τα
ομόλογα, δίνει ο αμερικανικός
χρηματοοικονομικός οίκος
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ΕΤΕ: Πρωτεύει η ασφάλεια
των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Λ

όγω των συνθηκών και της αυξημένης χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών, αυξάνονται και οι κίνδυνοι ψηφιακών
απειλών και ηλεκτρονικής απάτης, στο πλαίσιο των οποίων εντοπίζονται κακόβουλες ενέργειες που περιλαμβάνουν παραπλανητικά SMS και emails. Γι’ αυτό η Εθνική Τράπεζα εφιστά την προσοχή στα θέματα ασφαλείας, ώστε να είναι σε θέση να
αναγνωρίζουν οι πελάτες της πιθανές μορφές ηλεκτρονικού «ψαρέματος» στοιχείων (πρακτικές phishing), που στοχεύουν στο να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία, με σκοπό πιθανή εκμετάλλευση εις
βάρος τους. Ήδη έχει αποσταλεί email με οδηγίες που επισημαίνει
ότι η Εθνική Τράπεζα δεν θα ζητήσει ποτέ και με κανέναν τρόπο την
επαλήθευση προσωπικών στοιχείων σε άλλα περιβάλλοντα, παρά
μόνο μέσα στο ασφαλές περιβάλλον του NBG Internet & Mobile
Banking. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι το User ID ή το Password, οι
κωδικοί μίας χρήσης (OTP) ή το PIN και λοιπά στοιχεία της κάρτας.

Διακρίσεις για την ΑΒ Βασιλόπουλος
Η σειρά εξαιρετικών παρθένων ελαιόλαδων «Η ΑΒ κοντά στην ελληνική γη» απέσπασε τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στον διεθνούς φήμης ανεξάρτητο διαγωνισμό Monde Selection Awards 2021. Φέτος, είναι η δεύτερη χρονιά που η σειρά προϊόντων της ΑΒ βραβεύεται από τη
Monde Selection έπειτα από δοκιμές και γευσιγνωσία 80 εμπειρογνωμόνων του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, η σειρά ελαιόλαδων «Η ΑΒ
κοντά στην ελληνική γη» απέσπασε τρία χρυσά βραβεία για: α) Το
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης από
την περιοχή της Βορειοδυτικής Κρήτης. β) Το εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο Ποικιλία Κορωνέικη. γ) Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
ΠΟΠ Καλαμάτας από τη μεσσηνιακή γη. Και ένα ασημένιο βραβείο, για
το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Σητείας Λασιθίου Κρήτης.

Melia Hotels International: Στην Ελλάδα με τρία ξενοδοχεία
Η Melia Hotels International ανακοινώνει την προσθήκη
τριών μονάδων στα ελληνικά νησιά. Δύο ξενοδοχεία στην
Κρήτη και ένα στη Ρόδο πρόκειται να ανοίξουν τις πόρτες
τους ως μέλη του Affiliated by Melia. Πρόκειται για ένα νέο
πακέτο υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνα με το οποίο η
Melia επανασυστήνει τις franchise λειτουργίες της και ως
Sol by Melia Hotels, ένα από τα brands του ομίλου με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε resorts. Το ξενοδοχείο «Blue Sea
Beach», στην Κρήτη, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του ως μέλος του Affiliated by Melia εντός του 2022. Αποτελεί ένα
πεντάστερο παραθαλάσσιο resort με 226 δωμάτια και σουίτες, μερικές από τις οποίες παρέχουν και ιδιωτική πισίνα.
Εκτός των κοινόχρηστων χώρων, το ξενοδοχείο διαθέτει
επίσης εξωτερικές πισίνες, εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, σπα, δύο εστιατόρια και bars.

Henkel Hellas: Πρόγραμμα
Αειφορίας «Για καλό»
Ο τομέας Απορρυπαντικών και Προϊόντων
Οικιακής Φροντίδας της Henkel Hellas παρουσίασε σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου το
ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αειφορίας «Για
καλό», που υλοποιείται στην Ελλάδα. Παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα και το πλάνο εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος,
ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν η στρατηγική
και οι δεσμεύσεις της εταιρείας για τη βιώσιμη
ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. Η Henkel
δεσμεύεται σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο για έναν κόσμο πιο καθαρό, θέτοντας τη
βιωσιμότητα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Βασικός στρατηγικός στόχος της είναι
να πετυχαίνει περισσότερα, χρησιμοποιώντας
λιγότερα μέσα και πόρους, για να δημιουργεί
μεγαλύτερη αξία για το περιβάλλον.

Πρεσβεία της Ελβετίας: Διαγωνισμός
καινοτομίας στην Ελλάδα
Η πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα, το
Flux Laboratory Athens / Fluxum Foundation και το Inartis Foundation διοργανώνουν
τον διαγωνισμό καινοτομίας «The New
Now», που στόχο έχει να αναδείξει και να
επιβραβεύσει ιδέες οι οποίες θα αφήσουν
θετικό κοινωνικό αποτύπωμα στον χώρο της
υγείας στην Ελλάδα.

Lamda Hellix: Επενδύσεις
σε επίπεδο δεκαετίας 1 δισ. ευρώ
Στις σημαντικές επενδύσεις που θα ανακοινωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Hellix, A Digital Realty Company, Απόστολος Κάκκος, μιλώντας στο Delphi Economic Forum,
κατά τη διάρκεια του πάνελ «The Digital Path to
Business Resilience». Τόνισε τη δυνατότητα
και την προοπτική να γίνει η Ελλάδα ένα νέο
hub υποβρύχιων καλωδίων με μεγάλο data
gravity, λόγω της στρατηγικής γεωπολιτικής
της θέσης, όπως ακριβώς η Μασσαλία, που τα
τελευταία πέντε χρόνια έχει προσελκύσει πάνω
από 250 εκατ. ευρώ επενδύσεις για την επέκταση και τη δημιουργία νέων συστημάτων
υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών, καθιστώντας την κέντρο διασύνδεσης Ευρώπης και
Μέσης Ανατολής.

Polipak: Απέκτησε
περιβαλλοντική πιστοποίηση
Η πιστοποίηση Blue Angel επιβεβαιώνει τη
δυνατότητα της Polipak να παράγει σάκους
απορριμμάτων που αποτελούνται από τουλάχιστον 80% ανακυκλωμένο πλαστικό, μέσω
διαδικασίας παραγωγής η οποία μειώνει αισθητά τους περιβαλλοντικούς ρύπους. Η Polipak είναι θυγατρική του Ομίλου Σαράντη.
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Enterprise Greece: Ανάπτυξη
της γουνοποιίας στην Ελλάδα

Στα σκαριά μεγάλη
ελληνογερμανική
ναυτιλιακή συνεργασία
Attica Bank:
Διαπραγματεύσεις
με Ellington για
την τιτλοποίηση «Ωμέγα»

Η

ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τις σύγχρονες τεχνολογίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία της Ελλάδας
και της Γερμανίας θα βρεθεί στο επίκεντρο
ψηφιακής επιχειρηματικής αποστολής, που διοργανώνει μεταξύ 31 Μαΐου και 3 Ιουνίου το Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο πλαίσιο
πρωτοβουλίας του ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας (BMWi). Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 14 γερμανικές εταιρείες
και εκπρόσωποι από το τμήμα Ναυτιλιακής Οικονομίας
του ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας (BMWi), τον Σύνδεσμο Ναυπηγικής
και Ναυτιλιακής Τεχνολογίας (VSM), καθώς και τη Γερμανική Πρωτοβουλία για τις Ναυτιλιακές Εξαγωγές
(GeMaX) θα συμμετάσχουν στην επιχειρηματική αποστολή, υποδηλώνοντας το ενδιαφέρον της γερμανικής
αγοράς για τον ναυτιλιακό τομέα στην Ελλάδα. Βασικός
στόχος της επιχειρηματικής αποστολής είναι η ανάπτυξη
νέων συνεργασιών με ελληνικές εταιρείες και για τον
λόγο αυτόν προγραμματίζονται Β2Β συναντήσεις μεταξύ
των 14 γερμανικών επιχειρήσεων με ελληνικές. Οι ελληνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν
στις Β2Β συναντήσεις μπορούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα της εκδήλωσης και να συμπληρώσουν τη
σχετική φόρμα. Η πολυήμερη ψηφιακή αποστολή των
γερμανικών επιχειρήσεων και ειδικών από τον τομέα
της ναυτιλίας περιλαμβάνει και τη διοργάνωση ψηφιακής ημερίδας την 1η Ιουνίου.

Νέα μονάδα εργοστασίου
για τη Μακεδονική Χαλβατζής
Το εργοστάσιο που βρίσκεται στη Σκύδρα, στη Βέροια, παράγει καινοτόμα προϊόντα λαχανικών στον
ατμό με την επωνυμία «Αγρόκηπος Χαλβατζής» και
τα παραδοσιακά προϊόντα της οικογένειας Χαλβατζή, όπως γλυκά του κουταλιού και μαρμελάδες
που παράγονται με φροντίδα εδώ και 49 χρόνια και
διαρκώς εξελίσσονται. Το εργοστάσιο απασχολεί
πάνω από 110 άτομα: από επιστήμονες και γεωπόνους έως αγρότες, που βάζουν όλο το μεράκι τους
για να έρχονται η φύση και τα πιο αγνά υλικά στους
καταναλωτές.

Ιούνιο αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με την Ellington Solutions για την
τιτλοποίηση «Ωμέγα», όπως γνωστοποίησε η Attica Bank. Σημειώνεται ότι η τιτλοποίηση «Ωμέγα»
περιλαμβάνει δάνεια συνολικής αξίας περίπου 1,3
δισ. ευρώ και έναντι αυτών θα εκδοθούν τίτλοι
υψηλής, ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής
σειράς. Η διαδικασία της υπογραφής των συμβατικών κειμένων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Ιουνίου. Κατά τον χρόνο αυτόν, η διοίκηση της Attica θα επανέλθει αναφορικά με
τους οριστικούς οικονομικούς όρους της συναλλαγής καθώς και την επίπτωση στην κεφαλαιακή
επάρκεια και την οικονομική θέση της Τράπεζας/Ομίλου της Attica Bank.

Flexopack: Πρόγραμμα
διάθεσης μετοχών σε στελέχη
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Flexopack
Α.Ε., σε συνέχεια της παρασχεθείσης από
την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των
μετόχων της 29ης Ιουνίου 2018 εξουσιοδοτήσεως, κατά τη συνεδρίαση αυτού της 17ης
Μαΐου 2021, προέβη στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά και τα
ανώτατα στελέχη της εταιρείας, με τη μορφή
δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Το ανώτατο όριο των μετοχών
που δύνανται να χορηγηθούν στο πλαίσιο
του Προγράμματος ανέρχεται σε 75.200.

Στο πλαίσιο υιοθέτησης στρατηγικών πρακτικών
που στοχεύουν
στον βιώσιμο μετασχηματισμό, οι
ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες
ασχολούνται με
την τέχνη της γουνοποιίας θα έχουν
την ευκαιρία να ενημερωθούν για ζητήματα που
αφορούν στη βιωσιμότητα και στην ανταγωνιστικότητά τους. Έτσι, η Enterprise Greece, ο εθνικός φορέας εξωστρέφειας για την προώθηση των
εξαγωγών και την προσέλκυση επενδύσεων, και
η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας προσκαλούν
τους εμπόρους και επαγγελματίες του κλάδου
στην ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο «Doing
Business with Fur - Challenges & Opportunities», που θα διεξαχθεί ψηφιακά την Τρίτη 25
Μαΐου 2021 και ώρα 15.00.

Lamda Development:
Πώληση δύο οικοπέδων
Στην πώληση δύο οικοπέδων στα Σπάτα Αττικής
για 14 εκατ. ευρώ προχώρησε η Lamda Development. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, «η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία, Lamda Estate Development
SMSA, προχώρησε στις 17/5/2021 στην υπογραφή σύμβασης αγοραπωλησίας βάσει της
οποίας πούλησε δύο οικόπεδα στα Σπάτα Αττικής, συνολικής έκτασης περίπου 85.000 τ.μ.,
έναντι συνολικού τιμήματος 14 εκατ. ευρώ. Το
τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου
7% premium έναντι της εύλογης αξίας των οικοπέδων στις 31/12/2020».

Fourlis Group: «Μάζεμα»
ζημιών το α’ τρίμηνο
Μικρή μείωση κερδών προ φόρων και αύξηση
των ηλεκτρονικών πωλήσεων για το α’ τρίμηνο
του 2021 κατέγραψε ο Όμιλος Fourlis. Οι ζημίες
προ φόρων ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών προ φόρων 6,0 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο
του 2020. Οι ζημίες μετά φόρους για το πρώτο
τρίμηνο του 2021 ήταν 2,7 εκατ. ευρώ. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2021
έφτασαν τα 23,8 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 9,8
εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020, αυξημένες κατά 142,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και ενοικίων (EBITDAR), το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 4,5
εκατ. ευρώ, έναντι 5,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020.

P
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PORTS

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Φουλάρει για μεταγραφές η ΑΕΚ
ε μια φιλική κουβέντα με τους δημοσιογράφους ο Δημήτρης Μελισσανίδης είπε αυτό
που θα ήθελε να ακούσει ο κάθε απογοητευμένος οπαδός της ΑΕΚ εν όψει της προσεχούς σεζόν. Αν θα γίνουν μεταγραφές... «Θα πάρουμε
παίκτες», η σχετική ατάκα του ηγέτη της Ένωσης. Έκανε λόγο για έναν τερματοφύλακα, δύο μπακ, έναν μέσο,
έναν πλάγιο και έναν σέντερ φορ. Η ελπίδα αρχίζει και
φωλιάζει στον λαό της ΑΕΚ έπειτα από μια σούπερ αποτυχημένη χρονιά. Παραπονέθηκε και στους… παραπονούμενους: «Είχα πει ότι θα αλλάξω πολλούς παίκτες
και θα κάνω μεταγραφές. Εμένα, πρώτον, με πειράζει
το -30 από τον Ολυμπιακό. Δεν είπα ότι θα κάνω μεταγραφές; Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια, σταματήστε ρε». Για
τους παίκτες που θα φύγουν θα αποφασίσει ο νέος προπονητής, ωστόσο ο Ολιβέιρα είναι μάλλον στην έξοδο,
απ’ ό,τι άφησε να εννοηθεί ο «Τίγρης», στόχος είναι ο
Αραούχο, ενώ απέκλεισε την επάνοδο του Βράνιες.
Σχετικά με το θέμα του προπονητή, ο Μελισσανίδης
τόνισε ότι μίλησε με τον Ρουμάνο, πρώην του ΠΑΟΚ,
Ραζβάν Λουτσέσκου, αλλά «θέλει να πάει σε άλλο πρω-

Σ

τάθλημα, καλύτερο». Τεχνικός της ΑΕΚ παραμένει ο
Μανόλο Χιμένεθ, αλλά «μπορεί να πάμε και σε αλλαγή». Επισήμανε, πάντως, ότι οι καλοί προπονητές στην
Ευρώπη δεν βλέπουν με καλό μάτι να δουλέψουν στην
Ελλάδα, που απαξιώθηκε τα τελευταία χρόνια και είναι
λογικό. Πάντως, όπως είπε, έχουν γίνει βολιδοσκοπήσεις και υπάρχει ένας που του αρέσει. Μπορεί να είναι
ο Ουκρανός Σεργκέι Ρεμπρόφ… «Κάποτε μου φέρανε
τον Καρντόσο για νέο Μουρίνιο, πρέπει να περιορίσουμε τα ρίσκα».
Για τα λάθη που έγιναν πέρυσι: «Πολλοί πιστεύουν

ότι τα λάθη που έγιναν είναι θέμα χρημάτων. Δεν συμφωνώ. Δώσαμε πολλά λεφτά σε μεταγραφές που δεν
μας βγήκαν. Κατεβήκαμε από τον Μπράλο χωρίς φρένα».
Για τη διαιτησία: «Γίνονται ανθρώπινα λάθη. Έχει
φτιάξει. Γενικότερα το ποδόσφαιρο είναι σε καλό δρόμο. Δίκαια πήρε το πρωτάθλημα η ομάδα που το πήρε.
Όπως το πήρε και πέρυσι. Άξιζαν να το πάρουν. Για τα
προηγούμενα δεν λέω τίποτα. Όλοι ξέρουμε».
Για τον χρόνο που θα αποχωρήσει: «Πού να το ξέρω;
Κάποια στιγμή θα φύγω, είμαι 70 ετών, όπως έφυγαν ο
Κόκκαλης, ο Βαρδινογιάννης, ο Γιαννακόπουλος. Όταν
θα φύγω, θα έχω ένα κλαμπ που δεν θα χρωστάει δραχμή, θα έχει γήπεδο, προπονητικά και θα έχει ταμείο».
Ακόμη, ο Δημήτρης Μελισσανίδης τόνισε ότι η καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας ότι η ΑΕΚ αναμίχθηκε στις εκλογές της ΕΠΣ Καρδίτσας «είναι στημένη
ιστορία, το προχώρησαν ένας υφυπουργός, ένας παράγοντας που τρέχει δεξιά κι αριστερά και η Επιτροπή».
Τέλος, ο ηγέτης της Ένωσης τόνισε ο Γιάννης Παπαδημητρίου αναλαμβάνει γενικός διευθυντής της ΠΑΕ.
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Χρυσή κούρσα για την Ντουντουνάκη!
Η Άννα Ντουντουνάκη έγινε η πρώτη Ελληνίδα
κολυμβήτρια που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη. Το φόρεσε
στον λαιμό της με χρόνο 57.37 στα 100μ. πεταλούδα,
επίδοση που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ. Ήταν
το δεύτερο μετάλλιο για τη Χανιώτισσα κολυμβήτρια
μετά το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό της Γλασκόβης. Η
Άννα ασχολήθηκε κυρίως με τη συγχρονισμένη κολύμβηση, από την Α’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Γυμνασίου ήταν και μέλος της Εθνικής ομάδας. Όμως, τα
παράτησε το 2010 για να έχει περισσότερο χρόνο εν
όψει των πανελλήνιων εξετάσεων! Ευτυχώς για αυτήν και για την Ελλάδα βρέθηκε στον δρόμο της ο
προπονητής του Ν.Ο. Χανίων Κώστας Τζιβιλάκης και
την έπεισε να ασχοληθεί με την κολύμβηση. Η Άννα τελείωσε τη Νομική της Αθήνας, αλλά το πεπρωμένο της την καλούσε στο νερό, στις πισίνες. Οι δηλώσεις της: «Είμαι τόσο χαρούμενη! Είναι απίστευτο, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ήμουν πρώτη. Η περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη για εμένα με τον Covid και την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν πολύ δύσκολο ψυχολογικά, δεν μπορούσαμε να προπονηθούμε για δύο μήνες, αλλά είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου που επέστρεψα έπειτα από όλα αυτά».

Δύσκολα
για «Κάρα»

SPORTS
Στη Μάλαγα το φιλικό
με Νορβηγία
Στη Μάλαγα, αντί για το Όσλο, θα γίνει στο φιλικό παιχνίδι Νορβηγία - Ελλάδα στις 6 Ιουνίου. Και αυτό γιατί στη Νορβηγία η κατάσταση
με την πανδημία έχει ξεφύγει. Τρεις μέρες
νωρίτερα, στις 3 Ιουνίου, η Εθνική μας θα αντιμετωπίσει, επίσης σε φιλικό παιχνίδι, την
Εθνική Βελγίου στις Βρυξέλλες. Τα πρωταθλήματα τελείωσαν στις 15 Μαΐου, ενώ οι Έλληνες
διεθνείς είναι ήδη σε διακοπές.

Επέστρεψε στη Super
League 1 ο Ιωνικός,
στα μπαράζ η Ξάνθη
Ο Ιωνικός χαμογέλασε την τελευταία αγωνιστική. Οι Νικαιώτες νίκησαν 2-1 τον Εργοτέλη με
ανατροπή και επανήλθαν στη μεγάλη κατηγορία.
Στα μπαράζ κόντρα στον Παναιτωλικό θα διεκδικήσει η Ξάνθη την άνοδό της. Η ομάδα του
Μπάμπη Τεννέ επικράτησε 1-0 του Λεβαδειακού,
ο οποίος παραμένει στη Super League 2, έχοντας, όμως, έντονα παράπονα για τη διαιτησία.
Τα αποτελέσματα των πλέι οφ: Ιωνικός - Εργοτέλης 2-1, Ξάνθη - Λεβαδειακός 1-0, Χανιά - Διαγόρας 2-0.
Βαθμολογία
Ιωνικός........................53
-------------Ξάνθη .........................51
-------------Λεβαδειακός .............. 50
Εργοτέλης................... 48
Χανιά ..........................42
Διαγόρας..................... 30

Μηνύματα για τη θλιβερή
επέτειο

Δύσκολο έως απίθανο να δεχτεί ο Γιώργος Καραγκούνης να αναλάβει τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν θεωρεί ότι είναι ξεκάθαρο το τοπίο, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο.
Υπενθυμίζεται ότι είχε απορρίψει και πρόσκληση του Θοδωρή Ζαγοράκη να αναλάβει πόστο στην ΕΠΟ.

Στο κάδρο ο Γιοβάνοβιτς
Ο παλιός τεχνικός του Ηρακλή Ιβάν Γιοβάνοβιτς προτάθηκε και εξετάζεται σοβαρά
από τον Γιάννη Αλαφούζο για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είχε οδηγήσει τον ΑΠΟΕΛ ένα βήμα από
τον ημιτελικό του Champions League πριν από μερικά χρόνια. Στα υπόψη είναι και ο Ελβετός Κρίστιαν Γκρος, ο οποίος εργάστηκε στην Τότεναμ, τη
Βασιλεία, την Αλ Αχλί και τη Ζάμαλεκ.

Ανακοινώσεις για τη Γενοκτονία των Ελλήνων
του Πόντου έβγαλαν ο Δημήτρης Μελισσανίδης
της ΑΕΚ, ο Ιβάν Σαββίδης του ΠΑΟΚ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης του Ολυμπιακού. Κοινός παρονομαστής όλων, η μεγάλη αλήθεια που καίει τις ψυχές του απανταχού Ελλήνων: «353.000
ψυχές ζητούν δικαίωση». Τόσους
είχε σφαγιάσει ο Κεμάλ…

«Δεν εμβολιάζομαι»
Σάλος προκλήθηκε στα social media
από μια ανάρτηση του «αφεντικού»
του μπασκετικού Παναθηναϊκού Δημήτρη Γιαννακόπουλου σχετικά με τους εμβολιασμούς για τον Covid-19: «Πολλοί ρωτάτε
αν έκανα εμβόλιο και ποιο. Όχι, δεν έκανα και
δεν θα κάνω. Όχι επειδή φοβάμαι τις παρενέργειες, αλλά επειδή δεν θέλω να αλλοιωθεί το
DNA μου».
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• Σάρωσε η Έλενα Τσαγκρινού με το
«El Diablo» και προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision.
• Φλορίντα Πετρουτσέλι και
Μπάγια Αντωνοπούλου είναι
σε συζητήσεις με την Ελένη
Μενεγάκη.

POLITICAL GOSSIP

• • Ο Γιάννης Πάριος είναι καλεσμένος του Σταμάτη Σπανουδάκη στο
αφιέρωμα που ετοιμάζει το Mega
στον σημαντικό Έλληνα συνθέτη.

«Φωτιά» έβαλε
στη σόουμπιζ
με μία… selfie

Μ

ία selfie της εκρηκτικής Αλεξάνδρας
Παναγιώταρου με τον φρεσκοχωρισμένο τράπερ Snik προκάλεσε σεισμό
μεγατόνων στην σόουμπιζ. Η εκρηκτική παίκτρια του ριάλιτι «Φάρμα» πόζαρε στα VIP
του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» πανηγυρίζοντας την
κατάκτηση του 46ου πρωταθλήματος από τον
Ολυμπιακό, έχοντας δίπλα της το εκκεντρικό «κακό παιδί» της τραπ να απολαμβάνει το ποτό του.
Οι «σειρήνες πολέμου» ήχησαν στα καλλιτεχνικά πηγαδάκια, καθώς οι φήμες θέλουν τη διαζευγμένη καλλονή και τον τράπερ να έχουν έρθει πολύ
κοντά τις τελευταίες μέρες λίγο μετά τον χωρισμό
του Snik με την εντυπωσιακή Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Με μαύρο σακάκι, αβυσσαλέο ντεκολτέ και
μαλλί στην… τρίχα, το μοντέλο που γνωρίσαμε από
το ριάλιτι μόδας «My style rocks» απέφυγε οποιαδήποτε σχόλιο κάτω από το κοινό τους ενσταντανέ, αφού μια φωτογραφία ισούται με… 1.000 λέξεις. Από την άλλη, ο Δημήτρης Γιαννούλης, όπως
είναι το πραγματικό όνομα του τράπερ, αν και αποφεύγει συστηματικά τα φώτα της δημοσιότητας,
φάνηκε να απολαμβάνει τη στιγμή, κοιτάζοντας
την κάμερα μέσα από τα πορτοκαλί γυαλιά ηλίου
που συνδύασε με μοβ σακάκι και πολλά αξεσουάρ.
Στο άλλο «μέτωπο», αυτό της πρώην συντρόφου
του και οικοδέσποινας του Alpha Ηλιάνας Παπαγεωργίου, τα μαντάτα έφτασαν με ταχύτητα φωτός.
Παρότι το ζευγάρι συγκατοικούσε, δήλωνε ευτυχι-

σμένο και μοιραζόταν κοινές φωτογραφίες από τη
μεζονέτα της Πεντέλης όπου συγκατοικούσαν, ο Snik με μια… κονδυλιά τα έσβησε όλα. Όπως και τις
φωτογραφίες της από τον λογαριασμό του στο Instagram. Αντίθετα, το μοντέλο με τη διεθνή καριέρα κράτησε στη δική της σελίδα μια φωτογραφία
τους από τα φετινά Χριστούγεννα και μια δεύτερη
με φόντο τον υπέροχο κήπο τους, ελπίζοντας πιθανότατα σε μια επανασύνδεση.
Τα πρώτα γκρίζα σύννεφα στη σχέση Snik - Παπαγεωργίου εμφανίστηκαν τον περασμένο Απρίλιο, ωστόσο η παρουσιάστρια διακωμώδησε τότε
τις φήμες με ένα χιουμοριστικό βίντεο στο Διαδίκτυο με τον τίτλο «Χώρισες, μαρή;». Στις 4 Μαΐου η
τηλεπερσόνα τού ευχήθηκε διαδικτυακά «χρόνια
πολλά» για τα γενέθλιά του και στο πάρτι που ακολούθησε την ίδια μέρα δεν ήταν καλεσμένη. Η
απουσία της ήταν η επιβεβαίωση ότι στο άλλοτε
φλογερό ειδύλλιό τους έπεσαν «τίτλοι τέλους» και,
μάλιστα, οριστικοί.
Εκτός από τους... συνωμοσιολόγους, οι οποίοι
αρχικά δεν είδαν με καλό μάτι το σκηνικό χωρισμού και έκαναν λόγο για διαφημιστικό τερτίπι του
Snik για να τραβήξει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας. Ήταν η εποχή που κυκλοφόρησε το νέο
του τραγούδι με τίτλο «Diamanti» σε δικούς του
στίχους: «Λάμπεις σαν διαμάντι, μωρό μου, όλοι θα
’χουν κάτι να πούνε, λάθη όλοι κάνουμε λάθη, πόσο κοστίζει η αγάπη»…

• Ο Chief Marketing Officer
του ΑΝΤ1 Γιώργος Λεβέντης
αναλαμβάνει και τη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων που κατείχε η
Άννα Βλαβιανού. Η δημοσιογράφος αποχωρεί στο τέλος
του μήνα από το κανάλι.
• Η Δέσποινα Βανδή θα είναι η τελευταία καλεσμένη (για τη σεζόν) στη
μουσική εκπομπή «Σπίτι με το Mega».
• Τη Ρούλα Κορομηλά «έδειξε» ο Βαλάντης ως υπαίτια για
τη μεταστροφή στην καριέρα
του, που τελικά δεν του… βγήκε.
• «Είδες η ΔΕΗ;». Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού είναι ο χορηγός
των φετινών Mad Video Music
Awards 2021.
• Η Ζέτα Μακρυπούλια ανανέωσε το συμβόλαιό της με το
κανάλι της Κηφισίας.
• H Nάντια Μπουλέ μπήκε στον όγδοο
μήνα και το ανακοίνωσε με selfie!
• Ανανεώθηκαν οι θητείες
των γενικών διευθυντών στην
ΕΡΤ Φώτη Καφαράκη, Γιάννη
Βουγιουκάκη και Βαγγέλη
Λουριδά.
• Μισό εκατομμύριο views μέσα σε
λίγες ώρες κατέκτησε το νέο τραγούδι
της Ελένης Φουρέιρα με τον Madclip.
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Μοιράζεται μαζί μας
«μια όμορφη μέρα»

T

ο πρώτο βιβλίο
του Θανάση Ευθυμιάδη είναι γεγονός. Η έκδοση με τον
τίτλο «Μια όμορφη μέρα» θα κυκλοφορήσει
στα τέλη Μαΐου και ο
γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε τη θεματολογία
του: «Στις 12 Μαρτίου
2020 έκλεισαν τα θέατρα και ξεκίνησε μια περίοδος “παύσης” και περιορισμών για να πολεμήσουμε έναν αόρατο
εχθρό, τον Covid. Παρέμεινα ήρεμος και έτσι
είχα τη δυνατότητα να
αφουγκραστώ την εσωτερική μου φωνή. Οι φίλοι μου άρχισαν να με
ρωτάνε: “Μα πώς το κάνεις εσύ χαρούμενος και εμείς ένα βήμα
πριν από τη κατάθλιψη;”. “Σας τα λέω, αλλά τα ξεχνάτε”, τους απάντησα. Οπότε, μιας και έχω ελεύθερο χρόνο, θα κάτσω να τα γράψω.
Για να καταλάβετε, όμως, τον τρόπο που ζω τώρα, θα πιάσω την
ιστορία μου από την αρχή. Με την ελπίδα να είμαι χρήσιμος, μοιράζομαι μαζί σας “Μια όμορφη μέρα”».
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Επιστροφή
στο σανίδι
Έπειτα από έναν χρόνο θεατρικής απραξίας, o Κώστας
Κόκλας επιστρέφει στο σανίδι. Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Η τούρτα της μαμάς»
προετοιμάζεται για την Επίδαυρο, όπου θα υποδυθεί τον
Μάντη Βάκη στην «πειραγμένη» αρχαία τραγωδία «Ιππείς», που θα παρουσιαστεί
στο αρχαίο θέατρο στις 25, 26
και 27 Ιουνίου σε σκηνοθεσία
Κωσταντίνου Ρήγου. «Πρόβες ξανά έπειτα από 14 μήνες», έγραψε ενθουσιασμένος στο Instagram.

Το σήκωσε η Κόνι

GOSSIP
Πέταξε τη μάσκα της

Η Τζένη Θεωνά πανηγύρισε την αναστολή
όλων των μέτρων κατά του κορονοϊού και πόζαρε στο Διαδίκτυο να απολαμβάνει το καφεδάκι της! «Έβγαλα τη μάσκα μου πολύ δειλά,
πήρα μια εισπνοή άφιλτρη, μύρισα τον καφέ
μου, ήπια μια γερή γουλιά, ένιωσα απολύτως
αφύσικο το φυσικό. Θα ξανασυνηθίσουμε. Αλλά για πόσο; Για αυτό ας πίνουμε καμιά φορά
και μια γερή γουλιά. Κι ας χαιρόμαστε τον αέρα
που αναπνέουμε. Συνειδητά. Ως θέση. Και με
προσπάθεια, αν χρειάζεται», σχολίασε η ηθοποιός.

Αργεί η δεύτερη δόση…

Η Κόνι Μεταξά πανηγύρισε με την ομάδα
πόλο του Ολυμπιακού την κατάκτηση του
35ου πρωταθλήματος και σήκωσε το κύπελλο! Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο Παπαστράτειο με κατακόκκινο φόρεμα που
τόνιζε τη λεπτή σιλουέτα της και αποθέωσε τον σύντροφό της Μάριο Καπότση στον
νικητήριο αγώνα! Οι συμπαίκτες του
αθλητή τη θεώρησαν γουρλού και πόζαραν μαζί της για μια αναμνηστική φωτογραφία με την κούπα!

Έδειξε τα… δόντια της
Σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τις καλοκαιρινές της εμφανίσεις
βρίσκεται η κοκκινομάλλα Άννα Βίσση και μια μέρα πριν να αναχωρήσει για τη γενέτειρά της, την Κύπρο, επισκέφτηκε τον οδοντίατρό
της. Η απόλυτη Ελληνίδα ποπ σταρ πόζαρε στο ιατρείο φορώντας ειδικά πράσινα γυαλιά και ανακοίνωσε περιχαρής ότι έκανε λεύκανση δοντιών, αποκαλύπτοντας το μυστικό του αστραφτερού της χαμόγελου!

Ευτυχώς που το εμβόλιο του κορονοϊού κυκλοφορεί σε ένα χρώμα και δεν δυσκόλεψε καθόλου τη Δέσποινα Μοιραράκη να επιλέξει εταιρεία! Η «εθνική μας κιλιμιτζού», όπως την
έχουν χαρακτηρίσει τα Media, έκανε την πρώτη
δόση περιχαρής, δηλώνοντας δημοσίως: «Διαβατήριο ζωής. Εμβόλιο κατά του Covid-19! 1η
δόση AstraZeneca». Η επιχειρηματίας άνοιξε
διάλογο με τη νοσηλεύτρια, με την τελευταία από κεκτημένη ταχύτητα- να την ενημερώνει ότι
η δεύτερη δόση θα γίνει σε 12 μήνες!
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Ποιότητα ωαρίων: Κρίσιμη
η ηλικία της γυναίκας

Σ

τη σύγχρονη κοινωνία όπου ζούμε, με
τους έντονους ρυθμούς ζωής και δουλειάς, η γυναίκα δίνει προτεραιότητα
στις σπουδές και στη συνέχεια στην καριέρα της. Έτσι, βλέπουμε πολλά ζευγάρια να σκέφτονται να αποκτήσουν παιδί ακόμα και μετά τα
40. Τότε, συχνά, ξεκινούν τα προβλήματα, καθώς
πολλά ζευγάρια δυσκολεύονται να αποκτήσουν το
μωρό που τόσο επιθυμούν. Οι ειδικοί ασχολούνται
ιδιαίτερα με το πώς η ηλικία της γυναίκας μπορεί
να επηρεάσει την ποιότητα των ωαρίων της.
Επιστήμονες στη Βαρκελώνη της Ισπανίας διαπίστωσαν ότι το τελικό βήμα της ίδιας της ωρίμανσης των ωαρίων μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά
από την ηλικία της γυναίκας, η οποία είναι κρίσιμη
για την αναπαραγωγή, επειδή το ωάριο παρέχει το
υλικό που χρειάζονται τα πρώιμα έμβρυα για να
αναπτυχθούν κανονικά και να επιβιώσουν. Η κυρία
Χαρούλα Μπιλάλη, μοριακή βιολόγος, με εξειδίκευση στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και το Ανθρώπινο Μικροβίωμα, αναφέρει
πως «μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην
Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή είναι η κακή ποιότητα των ωαρίων, την οποία, μάλιστα, συναντάμε
όλο και πιο συχνά, ακόμα και σε πιο νεαρές ηλικίες. Η κακή αυτή ποιότητα σχετίζεται σε μεγάλο
βαθμό ακριβώς με τις δύο διαδικασίες, τον διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων και την ικανότητα των
μιτοχονδρίων να παραγάγουν την ενέργεια που

απαιτείται, προκειμένου το γονιμοποιημένο ωάριο
να μπορέσει να υποστηρίξει την πρώιμη εμβρυϊκή
ανάπτυξη, τουλάχιστον μέχρι την εμφύτευση του
εμβρύου στη μήτρα, όπου μετά θα διαμορφωθούν
νέες συνθήκες».
Η κυρία Μπιλάλη αναφέρει πως οι ερευνητές
ανέλυσαν 72 ωάρια σε διαφορετικά στάδια ωριμότητας από 37 δότριες, ηλικίας 18 έως 43 ετών. Εξέτασαν το σύνολο των μορίων RNA μέσα σε κάθε
κύτταρο για να δουν ποια γονίδια παρουσιάζουν

Πότε πάμε σε ειδικό
Οι γυναίκες προχωρημένης αναπαραγωγικά ηλικίας, δηλαδή πάνω από 36 ετών,
καλό είναι να μην καθυστερούν να ζητήσουν τη βοήθεια ειδικών, εάν ύστερα από
έξι μήνες συχνών επαφών δεν έχουν καταφέρει να συλλάβουν. Η σωστή προγεννητική προετοιμασία με καλή διατροφή
και διαχείριση του στρες αποτελούν τον
καλύτερο σύμμαχο για μια υγιή κύηση.
Οι συγγραφείς της έρευνας κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι το έργο τους μπορεί
να χρησιμεύσει ως πυρήνας για την ανάπτυξη μελλοντικών διαγνωστικών εργαλείων για την αξιολόγηση της ποιότητας
των ωαρίων.

διαφορετικά επίπεδα δραστηριότητας στα ωάρια
από τις γυναίκες των διαφορετικών ηλικιών. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «Aging Cell». Διαπιστώθηκε ότι αλλαγές στα
μόρια του RNA που σχετίζονται με την ηλικία συμβαίνουν κυρίως στο τελικό στάδιο ανάπτυξης των
ωαρίων, κατά την ωρίμανση in vitro. Αυτό το εύρημα αποκαλύπτει έναν πιθανό τρόπο με τον οποίο η
ηλικία θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην ποιότητα των ωαρίων, ενώ δείχνει και γιατί η γονιμότητα φαίνεται να μειώνεται με την ηλικία στις γυναίκες. Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης ότι ο υψηλότερος Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) βρέθηκε
να επηρεάζει την ανάπτυξη των ωαρίων. Εδώ,
ωστόσο, η γενετική δραστηριότητα διέφερε σε
ανώριμα ωάρια μεταξύ γυναικών με διαφορετικό
Δείκτη Μάζας Σώματος. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό ο Δείκτης Μάζας Σώματος να επηρεάζει τη
γονιμότητα μέσω ενός εναλλακτικού μηχανισμού
έναντι της μείωσης γονιμότητας που προκαλείται
από την ηλικία.

Οι έντονοι ρυθμοί της σύγχρονης
κοινωνίας αναγκάζουν
πολλά ζευγάρια να σκεφτούν
να αποκτήσουν παιδί μετά τα 40…
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Κουμπούνη

πάρχουν καλά και κακά ζώδια; Όχι! Αλλά υπάρχουν
καλοί και κακοί άντρες που ανήκουν σε ένα ζώδιο.
Μπορείτε να τους καταλάβετε και να στρίψετε
προτού τους ερωτευτείτε, πριν να ξοδέψετε
συναίσθημα και προπάντων χρόνο; Μπορείτε,
πάντα με τη βοήθεια της Αστρολογίας
και με μια μικρή δόση παρατηρητικότητας.

Πώς θα αναγνωρίσεις το αρσενικό
«κάθαρμα» κάθε ζωδίου

Κριός

Ζυγός

Ταύρος

(23/9-23/10)
Είστε δημιουργικοί, αισθησιακοί, με πολλά ταλέντα, κυρίως
καλλιτεχνικά ή αισθητικά. Έχετε έντονα συναισθήματα και πολύ πείσμα. Τώρα έχετε τη μόνιμη βοήθεια του Κρόνου, που
φέρνει έμπνευση και σταθερότητα. Έχετε να πετάξετε πολλά
«σκουπίδια».

(21/3-20/4)
Δεν καταλαβαίνετε και σεις οι
ίδιοι γιατί πρέπει να βασανίζεστε.
Είστε και φωνακλάδες και αυταρχικοί και ικανοί να κάνετε τα
πάντα. Αλλά -με το χέρι στην καρδιά- είναι το καλύτερο αυτό για
σας; Μήπως να κοιτάξετε την
προσωπική σας ευτυχία;
(21/4-20/5)
Ένας τρόπος, λοιπόν, να επιβιώσει η σχέση σας είναι να μην
παίρνετε τον εαυτό σας στα σοβαρά. Στην εργασία, αν κάποιοι
σας μπαίνουν… στο ρουθούνι,
πείτε δυο καλές κουβέντες και
αδιαφορήστε έως ότου περάσει
η μπόρα.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Θεωρήστε καλή ένδειξη την πρόοδο του/της συντρόφου σας και μη
βρίσκετε λόγο για γκρίνια, ειδικά
στον τομέα του γάμου και των συνεργασιών. Με κάποιους ανθρώπους θα νιώσετε οικειότητα και
αρμονία.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Μη δείξετε στους άλλους την αδυναμία σας. Θα σας κάνουν τον βίο
αβίωτο. Τα πράγματα, ειδικά στην
εργασία, θέλουν ειδικό χειρισμό
και ψυχραιμία. Είστε καλοί νοικοκύρηδες, αλλά θέλετε να πετύχετε
στον επαγγελματικό στίβο και
χρειάζεστε το χειροκρότημα.

Ζυγός

Σκορπιός

Είναι χαριτωμένος, ευγενικός, καλοντυμένος, καλοχτενισμένος, με άδειο βλέμμα. Ονειρεύεται να
γίνει κριτής σε επιτροπή καλλιστείων ή οπουδήποτε χρειάζονται ασήμαντες αποφάσεις και πολλή
κοκεταρία. Δεν έχει και πολύ μυαλό, δεν κάνει τίποτα αξιόλογο, είναι μονίμως αναποφάσιστος και
ανίκανος να δώσει μια καλή συμβουλή. Αλλά τι
φταίει αυτός; Η ζωή φταίει, που θέτει πολλά διλήμματα. Πώς να τα βγάλει πέρα με τόσο στρες;
Αν του δείξεις υπερβολικό συναίσθημα, θα το
βάλει στα πόδια. Αν τον βάλεις να σκεφτεί, θα γίνει εχθρός σου. Και, προπάντων, μη θυμώνεις.
Τον συγχύζουν οι φωνές!
Βρίσκεται πάντα με το ένα πόδι μέσα στη σχέση
και πιστεύει πως υπάρχει μια καλύτερη που τον
περιμένει εκεί έξω. Θα σου δείχνει πως δεν ανταποκρίνεσαι στο ιδανικό του - και θα χαίρεται που
το κάνει!

Αυτός είναι ο τύπος των ρομάντζων και των βιβλίων τσέπης με ιστορίες αγάπης. Έχει θεληματικό πιγούνι, διαπεραστικά μάτια και έντονο
σεξαπίλ. Είναι ιντριγκαδόρος, σκληρός, χειραγωγός, σιωπηλός και μυστηριώδης, αλλά δεν
μπορείς να του αντισταθείς.
Θα σε ταλαιπωρήσει για καιρό, λόγω μιας σειράς παρεξηγήσεων. Και όταν πια θα έχεις γίνεις
ράκος, θα σε παρηγορήσει στην αγκαλιά του.
Και κάπου εδώ τελειώνει το μυθιστόρημα και
αρχίζει το θρίλερ, που περιέχει διεστραμμένο
σεξ, αρκετό σαδομαχισμό, ζήλια και μεσαιωνικά βασανιστήρια.
Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο κάθαρμα από το
κάθαρμα Σκορπιό! Αν επιμένεις να μείνεις μαζί
του, βρες έναν καλό ψυχίατρο. Αλλά να είναι γυναίκα!

Οι προβλέψεις της ημέρας

Λέων

(23/7-22/8)
Με ελάχιστες εξαιρέσεις, που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, είστε κάποιες στιγμές αρκετά απαιτητικοί,
ανεξάρτητα από το φύλο σας!
Μπορεί να αντιδράσετε, αν σας πει
κάποιος μια αλήθεια, γιατί δεν
ικανοποιείστε όταν ακούτε κάτι
που δεν σας αρέσει.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Δεν είναι εύκολο να σας κατανοήσει κάποιος και, ακόμη περισσότερο, να σας ικανοποιήσει. Σαν τα μωρά, γκρινιάζετε συνέχεια, μιλάτε
χωρίς να εξηγείτε γιατί είστε έτσι,
ίσως γιατί και οι ίδιοι δεν το ξέρετε.
Για ηρεμήστε λίγο!

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Μην αρχίσετε να τρώγεστε με τα
ρούχα σας, να γκρινιάζετε και να
βρίσκετε μονίμως ελαττώματα,
έως ότου καταφέρετε να διώξετε τους άλλους από κοντά σας.
Μην κάνετε τα ίδια λάθη με το
παρελθόν.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Κάποιο σπουδαίο πρόσωπο σας
οδηγεί στους στόχους σας. Σας
«χαϊδεύει» η παρουσία τού ή της
συντρόφου σας, χαρίζοντάς σας
αυτοπεποίθηση, δύναμη, χάρη και
λάμψη, όσο κι αν κάποιες φορές
θυμώνετε μαζί του.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Η έντονη φαντασία σας με τον Ποσειδώνα σε καλή γωνία με το ζώδιό σας εύκολα μπορεί να γίνει
φαντασιοπληξία. Ο Κρόνος θα σας
αναγκάσει να βάλετε γερά θεμέλια
στις φιλικές σας σχέσεις.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Έχετε αρκετή ενέργεια για να
προσφέρετε αγάπη, στοργή και
παιχνίδι στο ταίρι, τους συγγενείς, τους γείτονες και, κυρίως,
στα παιδιά τους. Καλό είναι να
μην ξεχάσετε… εσάς!

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Με το ταίρι σας προσφέρετε ο
ένας στον άλλο θεωρητικά, αλλά
επί της ουσίας δεν έχετε «ανοιχτεί». Φροντίστε την εμφάνιση,
την υγεία και τη φόρμα σας.
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«Μακαρονάδες» με ολίγη από... επιτελικό κράτος

Ο
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

ι «μακαρονάδες» έγιναν διάσημες τις
ημέρες του κραταιού ΠΑΣΟΚ. Τα γευστικά
ζυμαρικά, είτε επειδή ήταν εύκολα στο
μαγείρεμα είτε επειδή καταναλώνονταν έως τις…
πρωινές ώρες, χάρισαν το όνομά τους σε όλες τις
«μαζώξεις» βουλευτών (άλλοτε «μυστικών», κάποτε ολοφάνερων) κι ας ήταν το φαγητό διαφορετικό. Το πολιτικό μενού και όχι η μακαρονάδα
έφερνε τους βουλευτές γύρω από το τραπέζι.
Προβληματισμοί για το «πού το πάει ο αρχηγός»,
για την πολιτική του κόμματος, το προσωπικό
τους μέλλον. Συχνά όλα μαζί. Στη νεότερη πολιτική ιστορία οι «μακαρονάδες», που έδιναν και
έπαιρναν επί Κ. Σημίτη, αποθεώθηκαν επί Γ.Α.
Παπανδρέου. Φυσικά, η Νέα Δημοκρατία δεν
εξαιρείτο (ούτε εξαιρείται) από τον κανόνα. Το αντίθετο, μάλιστα!
Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι κατά πλειοψηφία οι
βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος δείχνουν
ολοένα πιο ευαίσθητοι σε θέματα κομματικής και
εκλογικής εμβέλειας του επιτελικού κράτους,
αφού δεν έχουν πειστεί ότι οι εκλογές θα γίνουν
στο τέλος της τετραετίας. Και όταν πύκνωσαν οι
πληροφορίες ότι πολλοί από τους εξωκομματικούς και εξωκοινοβουλευτικούς συνεργάτες του
πρωθυπουργού θα είναι υποψήφιοι βουλευτές,
οι ψίθυροι δυνάμωσαν. Βλέπετε, πολλοί θεωρούνται επιτυχημένοι. Και όλοι τους προβεβλημένοι. Οπότε, η ένταξή τους στα ψηφοδέλτια της
μιας ή της άλλης εκλογικής περιφέρειας προοιωνίζεται αλλαγές στη σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που θα προκύψει από την επόμενη

εκλογική αναμέτρηση. Όσοι, λοιπόν, υποστηρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία εντάσσει στους κόλπους της περισσότερη Κεντροαριστερά από όση
μπορεί να… καταναλώσει, είναι σαφές ότι ανησυχούν. Για το ιδεολογικό στίγμα της παράταξης,
θα πείτε. Ναι. Σίγουρα, όμως, προβληματίζονται
για την «επόμενη ημέρα». Τη δική τους και του
κόμματος. Κι ας έχει φέρει η διεύρυνση προς το
Κέντρο (σε συνέχεια της διεύρυνσης προς τα δεξιά που στο παρελθόν επιχειρήθηκε και επέτυχε)
τη Νέα Δημοκρατία στη θέση του οδηγού.
Η αλήθεια είναι ότι το μοντέλο διακυβέρνησης που επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
(συνήθως) το πλεονέκτημα της αποτελεσματικότητας, παρουσιάζει όμως τα μειονεκτήματα
που φέρει κάθε κλειστό σύστημα εξουσίας. Ναι
μεν λύνει ζητήματα υπουργικών «συναρμοδιοτήτων», αρρυθμιών, ενδοκυβερνητικών ή ενδοκομματικών ανταγωνισμών («συντροφικά μα-

Όσοι στη Νέα Δημοκρατία
υποστηρίζουν ότι το κυβερνών
κόμμα εντάσσει στους κόλπους
της περισσότερους κεντρώους
από αυτούς που μπορεί να…
καταναλώσει, είναι σαφές
ότι ανησυχούν...

χαιρώματα», τα έλεγε κάποτε η Βάσω Παπανδρέου), αποξενώνει, όμως, τον επικεφαλής από
τους συνεργάτες του στο πεδίο. Εξαρτά απολύτως τους υπουργούς από το Μαξίμου, περιορίζοντάς τους σε ρόλο διεκπεραιωτή. Και συχνά
τους οδηγεί στα τηλεοπτικά παράθυρα - χώρο
προσομοίωσης για την άσκηση πολιτικής. Με τα
γνωστά αποτελέσματα, ιδίως κατά την περίοδο
έξαρσης της πανδημίας.
Την περασμένη εβδομάδα ψηφίστηκε στη
Βουλή τροπολογία που προβλέπει τη συγκρότηση Κυβερνητικής Επιτροπής, η οποία υπό τον
πρωθυπουργό θα ορίζει ποια δημόσια έργα θα
έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων, θα τα αξιολογεί και θα τα εγκρίνει. Υποθέτω ότι στα έργα αυτά
η κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία για την
ανάπτυξη και την αναμόρφωση της χώρας την
περίοδο μετά την κρίση, όταν αποδεσμευτούν τα
κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι, ωστόσο, σαφές ότι ακόμη μία λειτουργία υπάγεται
απευθείας στον πρωθυπουργό και στον κύκλο
των στενών συνεργατών του. Πρόκειται για αρνητική εξέλιξη; Όχι απαραιτήτως. Μπορεί, ωστόσο,
να αποδειχθεί αρνητική στο μέλλον. Εάν και εφόσον οι του επιτελικού κράτους υποπέσουν σε
σφάλματα που θα χρεωθούν απευθείας στον
πρωθυπουργό. Ή αν κάποιοι βουλευτές αισθανθούν απειλούμενοι ή παραγκωνισμένοι. Και κάποιοι υπουργοί παραιτημένοι. Πρόκειται για παράγοντες που ασφαλώς οι στρατηγικοί σχεδιασμοί στο Μαξίμου λαμβάνουν υπόψη τους. Όποτε
προκηρυχθούν οι εκλογές.

Αλήθειες και ψέματα για τη Γενοκτονία των Ποντίων

Η

αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων
από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
λειτούργησε σαν ξυπνητήρι στα ελληνικά
πολιτικά κόμματα. Εκείνο, βέβαια, που δεν λένε
άπαντες είναι ότι η Αρμενία κυνηγούσε το θέμα πάνω από 50 χρόνια και πίεζε με κάθε τρόπο για να
καταφέρει τον εθνικό της στόχο. Δυστυχώς για την
Ελλάδα ουδέποτε υπήρξε εθνικός στόχος η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας που πραγματοποίησαν αρχικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία και
στη συνέχεια οι Νεότουρκοι.
Οι πολιτικές ηγεσίες από τη μία δεν ξεπέρασαν
τη Μικρασιατική Καταστροφή και από την άλλη
πάντα στον διάλογο με την Τουρκία λειτουργούσαν
με φοβικά σύνδρομα. Ούτε καν στο… τραπέζι δεν
έβαζαν το θέμα της αναγνώρισης της Γενοκτονίας
των Ποντίων αλλά και των άλλων χριστιανικών πληθυσμών. Τους ήταν πολύ πιο εύκολο να αναγνωρίσουν τη Γενοκτονία των Αρμενίων από εκείνη των
Ελλήνων του Πόντου. Δεν είναι τυχαίο ότι χρειάστηκε να περάσουν δεκάδες χρόνια για να αναγνωρίσει μόλις το 1994 τη γενοκτονία η Βουλή.
Αλλά ακόμη και αυτό η Ελλάδα δεν το προχώρησε

όσο θα έπρεπε. Δεν πίεσε, δεν το έκανε κυρίαρχο θέμα της εξωτερικής της πολιτικής για να μην ενοχληθεί
η Άγκυρα. Η πολιτική του κατευνασμού σε κάθε επίπεδο ήταν κυρίαρχη και όποιος έθετε τέτοια θέματα
ήταν το λιγότερο… ακροδεξιός. Μην ξεχνάμε ότι εδώ
-και αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα- υπάρχουν
και αρνητές της γενοκτονίας, τα επιχειρήματα των
οποίων αξιοποιούσε κατά καιρούς η Τουρκία.
Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως κάτι αρχίζει να αλλάζει στον τομέα αυτό. Χρειάστηκε να περάσει ένας
και κάτι αιώνας για να αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι η γενοκτονία δεν μπορεί να κρύβεται στα
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χρονοντούλαπα της Ιστορίας. Ότι πρέπει να συγκεντρωθούν οι μαρτυρίες έστω και τώρα. Δυστυχώς οι άνθρωποι που έζησαν τη θηριωδία έχουν
φύγει από τη ζωή. Υπάρχουν, όμως, οι απόγονοί
τους, υπάρχουν τα αρχεία στις πρεσβείες χωρών
αλλά και στην Τουρκία και στη Ρωσία. Υπάρχουν βιβλία που έχουν γραφτεί με μαρτυρίες-σοκ για τα
όσα διέπραξαν σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών. Αυτή η «Μαύρη Βίβλος» πρέπει να συγκεντρωθεί, να μεταφραστεί και να μοιραστεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Μόνο έτσι θα πετύχουμε αυτό που
κατάφεραν οι Αρμένιοι. Μόνο έτσι θα δικαιωθούν οι
ψυχές εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων -και όχι μόνο- που έπεσαν θύματα μιας μαύρης σελίδας της
Ιστορίας. Στόχος μας δεν είναι η εκδίκηση, αλλά η
αναγνώριση ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας. Ώστε να μην τολμήσει κανείς να το διαπράξει εκ
νέου. Ας αναλάβουν, λοιπόν, όλα μαζί τα κόμματα
την πρωτοβουλία. Θα είναι μια ιστορική στιγμή για
την Ελλάδα και την Ιστορία μας. Κοινό κείμενο με
όλες τις υπογραφές των αρχηγών και της Προέδρου. Να ξεκινήσουν η καμπάνια και ο αγώνας για
τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας.
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