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Σώπασε, κυρά Δέσποινα, και μην πολυδακρύζεις…

Σ

αν σήμερα έγινε η Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Μια αποφράδα μέρα για την Ορθοδοξία
και τον Ελληνισμό. Έπειτα από πολιορκία 53
ημερών η Βασιλεύουσα έπεσε στα χέρια του Μωάμεθ Β’, πληρώνοντας ακριβά όσα συνέβαιναν για περίπου 200 χρόνια και είχαν μετατρέψει την αυτοκρατορία σε σκιά του εαυτού της.
Η Άλωση του 1204 από τους Σταυροφόρους και αργότερα, μετά την επανάκτησή της το 1261, οι πολιτικές
και θρησκευτικές έριδες, η αδυναμία βοήθειας από
τη Δύση, η άσχημη οικονομική κατάσταση και η φυγή
ανθρώπινου δυναμικού οδήγησαν στη σταδιακή εξασθένηση και στη συρρίκνωση. Η κατάληψη της Καλλίπολης το 1354 από τους Οθωμανούς, η οποία έφερε
ορδές φανατικών μουσουλμάνων πολεμιστών στην
Ευρώπη, σταδιακά κύκλωσε εδαφικά το Βυζάντιο, το
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Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

οποίο το 1373 έγινε φόρου υποτελές στον Οθωμανό
σουλτάνο. Έτσι, η Άλωση ήλθε ως φυσικό αποτέλεσμα και της αδιάκοπης επέκτασης της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας στην ευρύτερη περιοχή.
Ο αγώνας ήταν άνισος για τους Βυζαντινούς, οι
οποίοι είχαν να αντιπαρατάξουν μόλις 7.000 άνδρες,
οι 2.000 από τους οποίους ήταν μισθοφόροι, κυρίως
Ενετοί και Γενουάτες, ενώ στην Πόλη είχαν απομείνει
περίπου 50.000 κάτοικοι με προβλήματα επισιτισμού.
Η τελική έφοδος των Οθωμανών έγινε το πρωί της
29ης Μαΐου 1453. Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του
Μωάμεθ εφόρμησαν στη σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν μέσα σε λίγες ώρες. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο οποίος νωρίτερα είχε αποκρούσει με υπερηφάνεια τις προτάσεις συνθηκολόγησης του Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά
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μαχόμενος και πέρασε στην Ιστορία ως θρύλος. Ως
μαρμαρωμένος βασιλιάς. Σήμερα, 29 Μαΐου 2021, η
Αγια-Σοφιά βιώνει ακόμη μία Άλωση. Ο νεοσουλτάνος τη μετέτρεψε πάλι σε τζαμί, ονειρευόμενος και
πάλι την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι προσβολές
που θα γίνουν και σήμερα ελπίζουμε να γίνουν μάθημα στη Δύση. Να καταλάβει κάποτε ότι με τα… χάδια
της απλώς ταΐζει το θηρίο, τον εισβολέα. Που δεν διστάζει να προκαλεί, να κατέχει παράνομα το μισό
έδαφος μιας ευρωπαϊκής χώρας, να προσβάλλει τη
Χριστιανοσύνη και τον Παγκόσμιο Πολιτισμό. Για αυτό θυμίζουμε στους κατακτητές το παρακάτω: «Η Δέσποινα ταράχθηκε και εδάκρυσαν οι εικόνες. “Σώπασε, κυρά Δέσποινα, και μη πολυδακρύζεις, πάλι με
χρόνους με καιρούς, πάλι δικά μας θα ’ναι”».
Η Ελλάδα δεν λέει «εάλω»...
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Ο ΘΕΜΑ

Τα 7+1 SOS του πιστοποιητικού

E

ναν οδηγό με όλες τις λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργεί
το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό
Covid θα ξεκινήσει την αποστολή του από
την Ελλάδα, η οποία θα το εκδίδει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενωσιακού Δικαίου.

Πώς θα λειτουργεί το Ευρωπαϊκό
Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid;
Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid-19 θα ισχύει σε όλα τα κράτημέλη της Ε.Ε. και σε Ισλανδία, Νορβηγία
και Λιχτενστάιν. Θα συμβάλει στη διασφάλιση της άρσης των ισχύοντων περιορισμών με συντονισμένο τρόπο, καθώς θα επιτρέπει στις Αρχές κάθε χώρας
να επιβεβαιώνουν ότι ο ταξιδιώτης είτε
έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού είτε έχει υποβληθεί πρόσφατα σε τεστ το
οποίο ήταν αρνητικό ή έχει αναρρώσει
από τη νόσο Covid-19.

Τι θα βεβαιώνει;
Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό
Covid αποτελεί την ψηφιακή απόδειξη ότι
ένα πρόσωπο:
 Έχει εμβολιαστεί κατά του Covid-19 με
οποιοδήποτε εμβόλιο απ’ όσα έχουν λάβει
άδεια κυκλοφορίας από την Ε.Ε.
 Έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό
αποτέλεσμα.
 Έχει αναρρώσει από τη νόσο Covid-19.

Σε ποιες περιπτώσεις θα εκδίδεται;
Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό
Covid μπορεί να εκδοθεί:
 Αν ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει
τη διαδικασία του εμβολιασμού του.
 Αν ο ενδιαφερόμενος έχει υποβληθεί
πρόσφατα σε διαγνωστικό έλεγχο (PCR ή
rapid test). Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί σε περισσότερους του ενός διαγνωστικούς ελέγχους, το πιστοποιητικό
εκδίδεται με το αποτέλεσμα του πιο πρόσφατου.
 Αν ο ενδιαφερόμενος έχει νοσήσει κατά
τους τελευταίους μήνες.
Σημειώνεται ότι κάθε κράτος έχει την
ευχέρεια να προσδιορίζει τους παραπάνω
χρόνους. Ως εκ τούτου, συνιστάται στους
ταξιδιώτες να απευθύνονται στις αρμόδιες Αρχές, ώστε να γνωρίζουν αν το πιστοποιητικό τους είναι σε ισχύ.

Τι μορφή θα έχει, ποιος και πώς
θα το εκδίδει;
Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό
Covid εκδίδεται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή και μπορεί να εκτυπωθεί. Φέρει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή, ενώ το περιεχόμενό του αναγράφεται τόσο στην
εθνική γλώσσα όσο και στα αγγλικά, ώστε
να είναι έγκυρο σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Αρμόδιες για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι οι εθνικές Αρχές κάθε χώρας. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αρχικά το
Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid
θα εκδίδεται μέσω του gov.gr και σε λίγες
ημέρες θα είναι δυνατή η έκδοσή του μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Πώς θα ελέγχεται η γνησιότητά του;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια πύλη μέσω της οποίας όλες οι
υπογραφές των πιστοποιητικών θα μπορούν να επαληθευτούν σε όλη την Ε.Ε. Τα
προσωπικά δεδομένα του κατόχου του
Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού
Covid δεν περνούν μέσω της πύλης, αφού
αυτό δεν είναι αναγκαίο για την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής.

Πότε τίθεται σε εφαρμογή;
Σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid θα
τεθεί σε εφαρμογή σε ενωσιακό επίπεδο
την 1η Ιουλίου 2021. Η Ελλάδα είναι ήδη
έτοιμη και στο μεσοδιάστημα θα μπορεί
να εφαρμόζει το πιστοποιητικό, σε συνεργασία με όσες ευρωπαϊκές χώρες είναι
επίσης έτοιμες.

Η εφαρμογή του σημαίνει ότι χωρίς
αυτό δεν μπορώ να μετακινηθώ;
Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid είναι να διευκολύνει
την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό
της Ε.Ε. Δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για
την ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία είναι
θεμελιώδες δικαίωμα στην Ένωση. Εξάλλου, όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης, «το ευρωπαϊκό
ψηφιακό πιστοποιητικό δεν είναι κάτι παραπάνω από μία λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Θα καταστήσει τα ταξίδια ευκολότερα, ειδικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού». Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστο-

ποιητικό Covid μπορεί επίσης να αποδεικνύει τα αποτελέσματα εξετάσεων, κάτι
που πολύ συχνά απαιτείται από τους
ισχύοντες περιορισμούς για τη δημόσια
υγεία.

Ποια προσωπικά μου δεδομένα
θα περιλαμβάνει;
Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid θα περιέχει μόνο τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες, όπως
ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης,
ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο - την εξέταση - την
ανάρρωση και έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

Όλα όσα πρέπει
να γνωρίζετε
για… το ελευθέρας
στα ταξίδια σας
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Πατάμε... το κουμπί στις 3 Ιουνίου

Α

κόμη μία αποχρώσα ένδειξη
ότι η Ελλάδα τείνει να καθιερωθεί ανάμεσα στις χώρεςοδηγούς στην Ευρωπαϊκή
Ένωση αποτελεί η χθεσινή, ευτυχής για
την ελληνική κυβέρνηση κατάληξη της
σύντομης, πλην όμως πολυκύμαντης, τουλάχιστον στα αρχικά της στάδια, ιστορίας
του κοινού ψηφιακού πιστοποιητικού.
Και αυτό γιατί παρά τη γενικότερη καχυποψία με την οποία έγινε δεκτή από αρκετούς θεσμικούς και μη παράγοντες της
Ε.Ε. η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη
στις αρχές Ιανουαρίου, εμπεδώθηκε συν
τω χρόνω η πεποίθηση τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι η ιδέα περί ενός
κοινού εγγράφου, που θα συνδυάζει τόσο
τη διασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας όσο και την απρόσκοπτη μετακίνηση
εν μέσω τουριστικής περιόδου αποτελούσε κατ’ ουσίαν μονόδρομο για τα κράτημέλη της Ένωσης.
Εξάλλου, η καθόλου τυχαία επιλογή του
προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ να συμμετέχει στην παρουσίαση της ελληνικής εκδοχής του κοινού
ψηφιακού πιστοποιητικού αποτελεί, το δί-

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

χως άλλο, μια έμπρακτη αναγνώριση της
καθοριστικής συμβολής του Έλληνα πρωθυπουργού στην αποκατάσταση των ενδοευρωπαϊκών μετακινήσεων στο πέρασμα
από το πολύμηνο lockdown προς τη σταδιακή επάνοδο στην κανονικότητα. Αν τα
θερμά λόγια του κ. Μισέλ, ο οποίος έκανε
λόγο για σημαντικό επίτευγμα, «αθροιστούν» με το καθ’ όλα κολακευτικό σχόλιο
της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλας
φον ντερ Λάιεν, ότι «το εμβολιαστικό πρόγραμμα της Ελλάδος προκαλεί… φθόνο
σε αρκετούς Ευρωπαίους εταίρους», ενισχύουν την αίσθηση περί δυναμικής επανάκαμψης της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο, όπως τονίζουν κυβερνητικοί παράγοντες.

Πρεμιέρα
Το στίγμα της σημασίας του διακυβεύματος έδωσε με τις χθεσινές του δηλώσεις
ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Το ψηφιακό πι-

στοποιητικό λειτουργεί ως μια λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση
των ταξιδιών, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για τη χώρα μας εν μέσω τουριστικής σεζόν», σημείωσε ο πρωθυπουργός
εκφράζοντας εκ νέου την ικανοποίησή του
για τους γοργούς ρυθμούς του ψηφιακού
μετασχηματισμού κράτους και οικονομίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», η χώρα μας θα είναι τεχνικά έτοιμη
να εφαρμόσει το πιστοποιητικό από την 1η
Ιουνίου, αυτό, πάντως, θα ενεργοποιηθεί
την προσεχή Παρασκευή 3 Ιουνίου σε διμερές επίπεδο και εν προκειμένω με τις
χώρες που βρίσκονται και αυτές στο ίδιο
επίπεδο ετοιμότητας με την Ελλάδα. Τέτοιες είναι προσώρας η Δανία, η Τσεχία, η
Πολωνία και η Κροατία, ενώ η Γαλλία βρίσκεται σε ένα πολύ ώριμο στάδιο ετοιμότητας και το αυστριακό Κοινοβούλιο ενέκρινε προχθές το κοινό πιστοποιητικό.
Όπως έγινε γνωστό, το κοινό ψηφιακό
πιστοποιητικό θα τεθεί προς ψήφιση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Ιουνίου,
με την ελληνική κυβέρνηση να το φέρνει
προς έγκριση στην εθνική αντιπροσωπεία
την προσεχή εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, ο Ιούνιος χαρακτηρίζεται μεταβατικός

μήνας ως προς την εφαρμογή του πιστοποιητικού, καθώς από την 1η Ιουλίου η
εφαρμογή του θα είναι πλήρης και καθολική σε επίπεδο Ε.Ε.
Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκος Πιερρακάκης, από την πλευρά
του, υπογράμμισε ότι «υπάρχει ένα κοινό
πλαίσιο της Ε.Ε. που θα επιτρέπει στα
κράτη-μέλη να εκδίδουν πιστοποιητικά
που θα είναι διαλειτουργικά, συμβατά,
ασφαλή και επαληθεύσιμα σε ολόκληρη
την Ένωση». Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την προώθηση του Ευρωπαϊκού
Τρόπου Ζωής Μαργαρίτης Σχοινάς εξήρε
τη μεθοδικότητα της ελληνικής κυβέρνησης, παρατηρώντας ότι όπως το Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης ήταν από τα πρώτα
που υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι και η ελληνική πλατφόρμα είναι από τις πρώτες που είναι λειτουργικά
έτοιμες.

Δανία, Τσεχία, Πολωνία και
Κροατία θα είναι οι πρώτες
χώρες που θα έχουμε
το κοινό πιστοποιητικό
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Εστάλη... το μήνυμα στην Άγκυρα

Μ

ήνυμα στην Τουρκία μέσω του προέδρου του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ έστειλε
χθες το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με
το βλέμμα στραμμένο στην επικείμενη επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε Κομοτηνή και Αθήνα, η οποία, υπό προϋποθέσεις,
μπορεί να ξεκλειδώσει και μια συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στις 14 Ιουνίου στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
«Εξακολουθούμε να εμμέΓράφει ο
νουμε στην κρυΓιώργος Ευγενίδης
στάλλινη θέση
μας. Ο μόνος
g_evgenidis@yahoo.gr
τρόπος για να
υπάρξει ουσιαστική προσέγγιση με την Άγκυρα, την οποία επιζητούμε και
επιθυμούμε, είναι να τερματιστούν οι προκλήσεις, οι παράνομες κινήσεις και η επιθετική ρητορική. Για να το πω διαφορετικά, μόνο τα δικά της συνετά βήματα είναι εκείνα που θα
επιταχύνουν και τα ευρωπαϊκά βήματα. Αυτό είναι και το κλίμα που θα οδηγήσει σε έναν διάλογο για το ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών, πάντα με οδηγό το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας», υπογράμμισε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης. Προσέθεσε, δε, ότι η συμπαράσταση σε Ελλάδα και Κύπρο από την Ε.Ε. δεν αποτελεί απλώς μια αυτονόητη πράξη
αλληλεγγύης, αλλά ρητή αναγνώριση ότι στο πεδίο αυτό δοκιμάζονται τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Ε.Ε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε την επίσκεψη του
Σαρλ Μισέλ στον Έβρο μαζί με τους αξιωματούχους των άλλων θεσμών, τονίζοντας τη σημασία που είχε η στήριξη της
Ε.Ε. στην υπεράσπιση των συνόρων της Ελλάδας.
«Η χώρα μας έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να προστατεύει τα σύνορά της, τα οποία ταυτόχρονα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, και να εκφράσουμε την απόρριψή μας απέναντι σε πολιτικές που εργαλειοποιούν πρόσφυγες, μετανάστες, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και τους κάνουν στην ουσία
πιόνια σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό παιχνίδι», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης.

Εκκίνηση το 2022 για τον ΒΟΑΚ
Το εναρκτήριο λάκτισμα για ένα
εμβληματικό έργο υποδομής για την
Κρήτη αναμένεται να δώσει σήμερα
το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα βρίσκεται από το
πρωί στην Κρήτη. Από το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου στα Χανιά ο πρωθυπουργός θα περιγράψει
τι μέλλει γενέσθαι τα επόμενα χρόνια
με τον ΒΟΑΚ, για τον οποίο έχει διασφαλιστεί πλήρης χρηματοδότηση
και ήδη δρομολογούνται οι μελέτες.
Όπως πληροφορείται η «Political»
από κυβερνητικές πηγές, η χρηματοδότηση του έργου στο σκέλος που
αφορά στο Δημόσιο και ανέρχεται πε-

ρίπου στο 1 δισ. ευρώ καλύπτεται τόσο
από πόρους του ΕΣΠΑ όσο και από ειδικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται, άλλωστε, για ένα σημαντικότατο έργο υποδομής για την
Κρήτη που, εφόσον δρομολογηθεί τα
επόμενα χρόνια, θα αλλάξει το τοπίο
και θα αναβαθμίσει δραματικά τους
όρους οδικής ασφάλειας στο νησί.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το έργο θα ξεκινήσει το 2022,
ενώ έχουν γίνει 16 σχετικές μελέτες.
Στο καλαντάρι του υπουργείου Υποδομών ο χρόνος ολοκλήρωσης του
έργου είναι το 2028. Όπως μεταδίδουν κύκλοι του υπουργείου, έχει

ολοκληρωθεί η πλήρης χάραξη του
έργου, ενώ έχουν γίνει όσα απαιτούνταν προκειμένου τώρα αυτό να ξεκινήσει χωρίς άλλους περισπασμούς.
Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, ο οποίος
θέλει να συνδυάζει τις επισκέψεις
του εντός Ελλάδας με έργα αιχμής για
την επόμενη μέρα, θα βρίσκεται στην
Κρήτη και για έναν ακόμη λόγο: σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την απώλεια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 2017, εξ ου και θα
τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο στο
κοιμητήριο του Αργουλιδέ Χανίων σε
στενό οικογενειακό κύκλο.
Γ. Ευγενίδης

Ο Τσίπρας «εκμεταλλεύεται» τη Βουλή και συνεχίζει τις «πράσινες» μεταγραφές
Ένα βήμα παραπέρα πήγε χθες ο Αλέξης Τσίπρας την
ιδιότυπη κατάληψη της Βουλής που είχε προαναγγείλει
προ ημερών. Χωρίς να έχει το δικαίωμα του λόγου εκ του
κανονισμού (άρα δεν υπήρχε κυβερνητικός αντίλογος),
ανέβηκε στο βήμα της Βουλής στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου προκειμένου να ασκήσει -εφ’ όλης της
ύλης- κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αφού επέστρεψε στο γραφείο του, έδωσε τα χέρια με τον πρώην
βουλευτή του ΚΙΝ.ΑΛ. Συμεών Κεδίκογλου, συνεχίζοντας
έτσι τις «πράσινες» μεταγραφές στο πλαίσιο της διεύρυνσης του κόμματος.
Πιο αναλυτικά, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από τον προεδρεύοντα της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη τον λόγο για να
διαμαρτυρηθεί κυρίως για τη μη διεξαγωγή της ερώτησής
του προς τον πρωθυπουργό για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Έκανε λόγο για πολιτική δειλία του Κυριάκου Μη-

Γράφει ο
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τσοτάκη, αναρωτήθηκε «γιατί τόσο μένος με τη νέα γενιά;», για να καταλήξει ότι τελικά «ο Μωυσής μάς προέκυψε Ηρώδης».
Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν
έμεινε εκεί. Εξαπέλυσε τα πυρά του για την προχθεσινή
ομιλία του πρωθυπουργού, ισχυριζόμενος ότι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ως κομματάρχης σε καφενείο της Δεξιάς,
προσθέτοντας ότι οι «βάστα, Σόιμπλε» έγιναν προοδευτικοί και οι υπόλοιποι γίναμε «φασίστες». Μάλιστα, «απείλησε» ότι «την ιστορία δεν θα τη γράψετε ξανά εσείς», για

να συμπληρώσει: «Ποιος μιλάει; Ο άνθρωπος που ντύθηκε
μακεδονομάχος, πήρε αγκαζέ τη Χρυσή Αυγή και δίχασε
τους Έλληνες». «Πού τα είδε αυτά γραμμένα, να εξισώνει
τους αγώνες μιας παράταξης που έδωσε αίμα για τον τόπο
με τον φασισμό; Και να μιλήσει για σκοτεινό διάλειμμα για
την κυβέρνηση που κράτησε τη χώρα στην Ε.Ε. και στο ευρώ παρά τις απειλές;», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.
Λίγη ώρα αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας υποδέχτηκε στο
γραφείο του τον πρώην υφυπουργό και βουλευτή του
ΠΑΣΟΚ Συμεών Κεδίκογλου, επισημοποιώντας μια ακόμη «πράσινη» μεταγραφή. Βέβαια, δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που με νόημα προειδοποιούσε το
ΠΑΣΟΚ ότι έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ως υφυπουργός Παιδείας κατηγορούσε τον Αλέξη Τσίπρα ότι λόγω μικροκομματικών συμφερόντων διαδραμάτιζε αρνητικό ρόλο
στην Παιδεία.
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Το Φράγμα, ο Οικισμός και όλα όσα προηγήθηκαν
μέχρι το νερό να φθάσει στα σπίτια μας

E

να «ταξίδι» στον χρόνο επιχειρεί η
ΕΥΔΑΠ, καθώς με τη βοήθεια της
τεχνολογίας μάς μεταφέρει νοητικά και οπτικά στην Ελλάδα του ’30
στον Μαραθώνα, εκεί όπου χιλιάδες άνθρωποι εργάστηκαν σκληρά για κατασκευαστεί
το Φράγμα, το κορυφαίο αυτό έργο που άλλαξε τα δεδομένα της υδροδότησης σε μία
πρωτεύουσα που μέχρι τότε ήταν γνωστή για
τη λειψυδρία της.
Το έργο κατασκευάστηκε από την αμερικανική εταιρεία Ulen & Co κατόπιν σύμβασης που υπέγραψε με την ελληνική κυβέρνηση και την Τράπεζα Αθηνών. Τα επίσημα
εγκαίνια έγιναν στις 25 Οκτωβρίου 1929, παρουσία του Ελευθέριου Βενιζέλου. H Ελληνική Εταιρεία Υδάτων (ΕΕΥ) συστάθηκε το
1925 με κύριο αντικείμενο την εκμετάλλευση των έργων ύδρευσης των πόλεων Αθηνών - Πειραιώς και περιχώρων.
Τρεις χιλιάδες άνθρωποι εργάστηκαν
σκληρά για να φέρουν εις πέρας τις εργασίες. Από αυτούς οι 900 ζούσαν σε έναν σύγχρονο για την εποχή του οικισμό, που δημιούργησε δίπλα στο έργο η κατασκευάστρια
εταιρεία.
Ο οικισμός λειτουργούσε σαν μια μικρή
οργανωμένη Πολιτεία, προσφέροντας παροχές και υπηρεσίες πρωτοπόρες για την
εποχή του. Ο φούρνος, το πλυσταριό, το νοσοκομείο και μετέπειτα, τη δεκαετία του ’50,
η δημιουργία του σχολείου, του καφενείου
και του αναψυκτήριου, όπου έπαιζαν επιτραπέζια παιχνίδια τα παιδιά του οικισμού,
και όλα όσα πλαισίωναν τις κατοικίες προσέφεραν ποιότητα στις ζωές των εργαζομένων. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εργαζόμενοι
απολάμβαναν το φαγητό τους και τον καφέ
τους σε πορσελάνινα και εμαγιέ σερβίτσια!
Επιπλέον, η κατασκευάστρια εταιρεία εφάρμοζε ένα πλούσιο σε θερμίδες πρόγραμμα
σίτισης για να μπορούν οι εργαζόμενοι να
αντεπεξέρχονται στις δύσκολες συνθήκες
εργασίας. Για όλες αυτές τις παροχές που είχαν, οι εργαζόμενοι αποκαλούσαν τον οικισμό «Μικρό Παρίσι», παρόλο που οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν περάσει ούτε
τα σύνορα του νομού!
Όλες αυτές οι πληροφορίες και πολλές
ακόμη συγκεντρώθηκαν από το Ιστορικό
Αρχείο της ΕΥΔΑΠ και την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας της εταιρείας και προβάλλονται
μέσα από μια ψηφιακή - ακουστική ξενάγη-

Πανοραμική άποψη του οικισμού του Μαραθώνα, 1927.
Πηγή: Ιστορικό Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Το μαγειρείο στον Μαραθώνα.Πηγή: Ιστορικό Αρχείο ΕΥΔΑΠ

ση «Το Φράγμα του Μαραθώνα - Η ζωή στον
Οικισμό». Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα
να ακολουθήσει και μέσω της 360ο εικονικής περιήγησης μια διαδρομή 17 σημείων,
που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Clio
Muse Tours, απ’ όπου μπορεί να ακούσει
ιστορίες για τη ζωή στον οικισμό, την εποχή
κατασκευής του αλλά και μετέπειτα. Η δημιουργία της ψηφιακής - ακουστικής ξενάγησης δημιουργήθηκε από το Ιστορικό Αρχείο

Μηχανικός και εργάτης του έργου φωτογραφίζονται
στον μεγάλο μεταλλικό δακτύλιο που χρησιμοποιήθηκε
για την κατασκευή της Σήραγγας του Μπογιατίου, 1928.
Πηγή: Ιστορικό Αρχείο ΕΥΔΑΠ

της ΕΥΔΑΠ για να τιμήσει τη Διεθνή Ημέρα
Μουσείων 2021, που η θεματική της ενότητα
έχει τίτλο «Το Μέλλον των Μουσείων: Αναστοχασμός και Επανεκκίνηση».
Για τη νέα αυτή πρωτοβουλία της ΕΥΔΑΠ
ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Χάρης Σαχίνης τόνισε: «Η ιστορία δεν αρκεί
να καταγράφεται. Πρέπει να αναδεικνύεται
και να μετατρέπεται σε εργαλείο γνώσης,
αξιοποιώντας τα πλέον σύγχρονα τεχνολο-

γικά δεδομένα. Εταιρείες με ιστορία όπως
η ΕΥΔΑΠ οφείλουν να συμβάλουν -τα μέγιστα- στην καταγραφή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα
για αυτή την ψηφιακή πρωτοβουλία και
σχεδιάζουμε, ήδη, τις επόμενες ενέργειες.
Ευχαριστώ θερμά τους ανθρώπους της ΕΥΔΑΠ για το μεράκι, την ενέργεια και τον
χρόνο που αφιέρωσαν για να γίνει πραγματικότητα».

P
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Βουλευτής Μαγνησίας ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.

ΚΑΤΕΡIΝΑ ΠΑΠΑΝAΤΣΙΟΥ

Η προστασία των μισθών είναι επένδυση
«Η
κράτους. Ενισχύει, δηλαδή, το κοινωνικό κράτος, δημιουργεί προστασία
μισθών και συντάξεων, ευνοεί την
υγιή επιχειρηματικότητα, διαχέεται
πίσω στο σύνολο της κοινωνίας; Εμείς
θεωρούμε ότι το πρόγραμμά μας στοχεύει σε αυτά που προανέφερα. Αντίθετα η κυβέρνηση υλοποιεί ένα σχέδιο που αποκλείει το σύνολο της κοινωνίας.

διαφορά μας με την κυβέρνηση έγκειται στο
γεγονός ότι εμείς βλέπουμε μακροπρόθεσμα
ως “επένδυση” την προστασία των μισθών, την παροχή ρευστότητας και τη
μείωση των ανισοτήτων με τη δικαιότερη
κατανομή των φορολογικών βαρών».
Αυτό τονίζει στην «Political» η πρώην
υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Παπανάτσιου,
προσθέτοντας ότι η προηγούμενη κυβέρνηση βελτίωσε τα φορολογικά έσοδα όχι λόγω της υπερφορολόγησης, αλλά λόγω μιας σειράς από δράσεις, όπως
η αποδοτικότερη εισπραξιμότητα των
ελέγχων. Απαντώντας, δε, σε ερώτηση
για την πολυφωνία στον ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζει ότι είναι ένα δημοκρατικό
κόμμα, όπου η συνδιαμόρφωση και ο
πλουραλισμός μόνο θετικά μπορούν να
κριθούν.

Πρόσφατα ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για το
Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχει αρκετές διαφορές με εκείνο της κυβέρνησης. Πού θα εστιάζεται κατά κύριο
λόγο;
Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαφαινόμενη κρίση την περίοδο της πανδημίας. Αυτό αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για τη χώρα μας ώστε να αντιμετωπίσει προβλήματα και αγκυλώσεις. Η Νέα Δημοκρατία φέρνει ένα σχέδιο που καταλαμβάνει μεγαλύτερη περίοδο από τη συνταγματική θητεία της παρούσας
κυβέρνησης χωρίς διαβούλευση. Το χειρότερο είναι ότι
το σχέδιο αυτό έχει το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν,
σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που δεν απέδωσε, αλλά αντίθετα διεύρυνε τις ανισότητες. Το δικό μας σχέδιο έρχεται να απαντήσει σε αυτό ακριβώς το σημείο των ανισοτήτων. Ένα σχέδιο που έχει στόχο την αύξηση του ΑΕΠ
με τη συμμετοχή του συνόλου της κοινωνίας, τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου στην κατεύθυνση της οικονομίας της γνώσης, τη στήριξη και ανανέωση
των επιχειρήσεων και ιδίως της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση του ενιαίου και καθολικού
κοινωνικού κράτους, τη δικαιότερη φορολογία που θα
ελαφρύνει χαμηλότερες και μεσαίες εισοδηματικές
ομάδες, τον συνολικό οικολογικό μετασχηματισμό της
οικονομίας, την ανάσχεση της κλιματικής κρίσης και την
ενεργειακή δημοκρατία. Το σχέδιο «Ελλάδα+» έχει στόχο τη διάχυση του οικονομικού οφέλους στην κοινωνία
με ταυτόχρονη αποφυγή κάθε αποκλεισμού για την ισότιμη ανάπτυξη όλων των περιφερειών της χώρας.
Ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι
έχασε τις εκλογές επειδή υπερφορολόγησε τη μεσαία τάξη. Εσείς υπήρξατε μέλος του οικονομικού

στον
Αλέξανδρο Διαμάντη

Σας προβληματίζει ότι εντός του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις. Δεν προκαλεί επικοινωνιακά αυτό μια αρνητική εικόνα
για το κόμμα;
Δεν νομίζω ότι σε κεντρικά ζητήματα έχουμε διαφορετικές απόψεις. Οι
επίσημες τοποθετήσεις μας δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα
δημοκρατικό κόμμα, όπου η συνδιαμόρφωση και ο πλουραλισμός μόνο
θετικά μπορούν να κριθούν. Δεν έχω
την άποψη ότι επικοινωνιακά αυτό
παράγει μια αρνητική εικόνα, αλλά
αντίθετα παράγει μια εικόνα δημοκρατίας και συμμετοχής. Ο κόσμος
στους οποίους φιλοδοξεί να απευθυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναγνωρίζει τον εαυτό του σε αυτό το εγχείρημα, να βλέπει ότι αυτός ο πολιτικός
χώρος λειτουργεί με δημοκρατία στη βάση και πως η τελική μας γνώμη θα συμπεριλάβει την άποψη όλων των
μελών μας, χωρίς να παρεκκλίνει βεβαίως από τις ιδρυτικές μας αξίες και θέσεις.

alex_diam@hotmail.com

επιτελείου. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη;
Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου στελέχη μας να κάνουν τέτοια κριτική. Το επαναλαμβανόμενο επιχείρημα
περί υπερφορολόγησης το έστησε η σημερινή κυβέρνηση. Τα προηγούμενα χρόνια, όμως, τα φορολογικά έσοδα βελτιώθηκαν όχι λόγω υπερφορολόγησης, αλλά λόγω μιας σειράς από δράσεις όπως η αποδοτικότερη εισπραξιμότητα των ελέγχων, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης (π.χ., επιβολή φόρου στις βραχυχρόνιες μισθώσεις), του επιτυχημένου προγράμματος οικειοθελούς συμμόρφωσης (VDI) και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η Νέα Δημοκρατία στους 29 φόρους που καταλόγιζε στον ΣΥΡΙΖΑ προσμετρούσε φόρους που επιβλήθηκαν από την ίδια αλλά και φόρους που διεύρυναν τη
φορολογική βάση, όπως οι προαναφερθέντες. Παράλληλα, το ποσοστό των φορολογικών εσόδων που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν λίγο κάτω του ευρωπαϊκού μέσου
όρου. Εν τέλει, όμως, το ζήτημα της δικαιότερης και
προοδευτικής φορολογίας έχει να κάνει με το ποιος
πληρώνει φόρους και με ποια φοροδοτική ικανότητα
αλλά και προς τα πού κατευθύνεται αυτό το «έσοδο» του

Η δεύτερη φορά Αριστερά θα είναι τελικά διαφορετική; Και κυρίως πού;
Ζούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η κυβέρνηση δεν
θέλει να μπει στη συζήτηση για αύξηση των δαπανών σε
κρίσιμους τομείς, όπως η Υγεία και η Παιδεία. Αντίθετα,
προχωράει σε μια αναδιάρθρωση της αγοράς. Αυτή η
περίοδος, όμως, αναδεικνύει ερωτήματα για τον τρόπο
που αντιλαμβανόμαστε το κράτος. Εγείρονται ζητήματα,
δηλαδή, για τον ρόλο του κράτους στην οικονομία και σε
βασικούς πυλώνες του κοινωνικού κράτους, όπως της
Παιδείας, της Υγείας και της Εργασίας. Αυτά τα ερωτήματα ορίζουν το «μίγμα πολιτικής» που θα ακολουθήσουμε. Η διαφορά μας με την κυβέρνηση έγκειται στο
γεγονός ότι εμείς βλέπουμε μακροπρόθεσμα ως «επένδυση» την προστασία των μισθών, την παροχή ρευστότητας και τη μείωση των ανισοτήτων με τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών. Δεν γίνεται η απάντηση στην κρίση να είναι απλήρωτες υπερωρίες, η μείωση
των δαπανών για την Υγεία και η εφαρμογή του νέου
Πτωχευτικού Κώδικα. Εκεί, λοιπόν, θα στοχεύσουμε,
όπως ακριβώς περιγράφουμε και στο πρόγραμμα και
την πρότασή μας για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης.
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Παράπονα

Χρονοδιαγράμματα
Για την υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου (ΥΑΦΑ) της Νότιας Καβάλας οι εξελίξεις δείχνουν ότι η αποκρατικοποίηση πάει για την επόμενη χρονιά με αρκετά αναπάντητα ερωτήματα. Για τη ΔΕΠΑ Υποδομών εξετάζονται νομοθετικές
πρωτοβουλίες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τέλος, για τη
ΔΕΠΑ Εμπορίας η ανοιχτή δικαστική διαμάχη με την Elfe, την πρώην Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Καβάλας, ουσιαστικά έχει παγώσει την αποκρατικοποίηση.

Αναζητούνται ακόμη τα
πρωτόκολλα για τον συνεδριακό τουρισμό, ενώ αυτά που ισχύουν σήμερα είναι μάλλον ανεδαφικά. Οι
εξωπραγματικοί περιορισμοί που ισχύουν έχουν
βάλει στον «πάγο» το δυναμικό κομμάτι της τουριστικής βιομηχανίας, που
για την Ελλάδα ήταν ανερχόμενη «συνιστώσα» μαζί
με τα ταξίδια κινήτρων και
τις εκθέσεις.

Τα ποσοστά για την ανοσία των εμβολίων

Ε

πειδή έχουμε απορίες σχετικά με το ποσοστό ανοσίας των εμβολίων, ιδιαίτερα ανάμεσα στις δύο δόσεις αλλά και μετά:
Pfizer/BioNTech: Η πρώτη δόση του εμβολίου
δίνει 52% ανοσία στις επτά μέρες από τη στιγμή
του εμβολιασμού. Στις 14 μέρες φτάνει το 89%.
Έπειτα από τρεις εβδομάδες, όταν γίνεται η δεύτερη δόση του εμβολίου, αποκτούμε έως και 95,3%
ανοσία.

N
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AstraZeneca: Με την πρώτη δόση του εμβολίου
και σε διάστημα 21 ημερών όποιος κάνει το εν λόγω εμβόλιο εξασφαλίζει ανοσία 70%, που φτάνει
το 100% με τη δεύτερη δόση.
Moderna: Με την πρώτη δόση του εμβολίου
αποκτούμε ανοσία 92% έπειτα από 14 μέρες και
95% μετά τη δεύτερη δόση.
Johnson & Johnson: Με το μονοδοσικό εμβόλιο αποκτούμε 85% έως 99% ανοσοποίηση.

Εξαιρετική κίνηση

Και υδατοδρόμια

Στην πιλοτική λειτουργία ιατρείου διακοπής καπνίσματος, υπό την καθοδήγηση και παρουσία πνευμονολόγων της
Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας
και εξειδικευμένων ψυχολόγων, προχωρά ο Δήμος Αθηναίων Το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος ξεκινά πιλοτικά τον Ιούνιο μέσα από
τέσσερις εβδομαδιαίες ομαδικές συνεδρίες, με σκοπό να
καθιερωθεί μόνιμα στα Δημοτικά Ιατρεία της πόλης.

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι έλεγχοι
για την άδεια ίδρυσης του Υδατοδρομίου Ίου και ήδη ξεκίνησε η έκδοση της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Η άδεια
ίδρυσης θα ανήκει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου, το οποίο είχε ορίσει ως
ανάδοχο για την αδειοδότηση του Υδατοδρομίου την εταιρεία Ελληνικά Υδατοδρόμια. Η Ελλάδα εκσυγχρονίζεται.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Και άλλο χτύπημα
στον σουλτάνο
την ετήσια έκθεσή της για το 2021 η διακυβερνητική Επιτροπή για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία (USCIRF) κάλεσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αναγνωρίσει επισήμως την κουρδική Αυτόνομη Διοίκηση της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας (AANES) ως νόμιμη τοπική κυβέρνηση.
Η USCIRF είναι μια διακυβερνητική επιτροπή που
ιδρύθηκε το 1998 και παρακολουθεί τους όρους της
θρησκευτικής ελευθερίας σε άλλες χώρες.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του τον Οκτώβριο
του 2020 στη Ροζάβα, η τότε αντιπρόεδρος Nadine
Maenza δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ πρέπει να λάβουν υπόψη τις συστάσεις μας για να δώσουν πολιτική αναγνώριση στην Αυτόνομη Διοίκηση της Βόρειας και
Ανατολικής Συρίας, να άρουν τις κυρώσεις στα εδάφη που κυβερνά και να πιέσουν την Τουρκία να αποσυρθεί.
Αν και η έκθεση του USCIRF για το 2020 δεν απαιτούσε πολιτική αναγνώριση, παρ’ όλα αυτά ζήτησε περαιτέρω διπλωματική συνεργασία με την Αυτόνομη
Διοίκηση Βόρειας και Ανατολικής Συρίας, υποστήριξη μέσω ΜΚΟ και άλλων διεθνών εταίρων.
Επιπλέον, ζητούσε από την Τουρκία να παράσχει ένα
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση
των δυνάμεών της από τη Συρία, καθώς και να σταματήσει τη «θρησκευτική εθνοκάθαρση» στις περιοχές που έχει καταλάβει.
Η έκθεση του 2021 χρησιμοποιεί πρωτοφανή ρητορική, συνιστώντας στην κυβέρνηση των ΗΠΑ:
 «Να αναγνωρίσει την Αυτόνομη Διοίκηση Βόρειας
και Ανατολικής Συρίας ως νόμιμη, τοπική κυβέρνηση και, συνεπώς, να επεκτείνει τη δέσμευση των
ΗΠΑ με τα θεσμικά της όργανα», προσθέτοντας ότι
«η κυβέρνηση θα πρέπει, επίσης, να άρει τις κυρώσεις από όλες τις περιοχές που συνιστούν επικράτεια της Αυτόνομης Διοίκησης».
 «Να επιμείνει στην ένταξη της Αυτόνομης Διοίκησης στις διεθνείς ειρηνευτικές συνομιλίες στα Ηνωμένα Έθνη σχετικά με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία ζητά μια πολιτική λύση στην κρίση στη Συρία».
Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση μιας κυβερνητικής
οντότητας στις ΗΠΑ που ζητά επίσημα την πολιτική
αναγνώριση της Αυτόνομης Διοίκησης της Συρίας.
Αν ο σουλτάνος δεν το κατάλαβε ακόμα, κακό του κεφαλιού του.
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Η Βενεζουέλα έρχεται
πάλι μπροστά μας
Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη Βενεζουέλα, σύντροφοι… Θυμάστε έναν
επιχειρηματία Θεόδωρο Δουζόγλου, που
αγόραζε ακίνητα επί ΣΥΡΙΖΑ; Ο Θεόδωρος
Δουζόγλου, επιχειρηματίας από τη Βενεζουέλα, έκανε αισθητή την παρουσία του
στην Ελλάδα το 2015, όταν αγόρασε το ξενοδοχείο «Πεντελικόν» της Κηφισιάς,
πλειοδοτώντας με 23 εκατ. ευρώ. Και όχι
μόνο. Σάρωσε μέσα στην τετραετία (20152018), με μια σειρά από επιβλητικές
επενδύσεις που προκάλεσαν αίσθηση
στην ελληνική αγορά και το επιχειρείν.
Από την Κηφισιά και το Μαρούσι μέχρι
την Καστέλα του Πειραιά και τη Μύκονο.
Αγόραζε κάργα ο Έλληνας από τη χώρα
του Μαδούρο… Τώρα μαθαίνω ότι προσπαθεί εναγωνίως να ξεφορτωθεί, αλλά
ζητάει πολλά. Πάρα πολλά!

Ξέρετε πού βρίσκεται ο έλεγχος του υπουργείου
Μετανάστευσης για τις ΜΚΟ; Πέρα από τους ψιθύρους για σχέσεις με πολιτικούς, μαθαίνουμε πως
τα αποτελέσματα του Μητρώου Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, που φτιάχτηκε με στόχο τον έλεγχό
τους, έχει μέχρι στιγμής πιστοποιήσει 38 ΜΚΟ. Μάλιστα, έχουν ήδη απορριφθεί 63! Φανταστείτε τι γινόταν εκεί μέσα! Τι φαγοπότι έπεφτε τα προηγούμενα χρόνια…

Ο Τζορτζ Σόρος και
οι Έλληνες εφοπλιστές
Δεν πάει ο νους σας τι σχέση μπορεί να έχει ο
γνωστός επενδυτής Τζορτζ Σόρος με πέντε
Έλληνες εφοπλιστές. Στα μέσα του 2013 το
Soros Fund Management, η εταιρεία επενδύσεων του διάσημου επενδυτή Τζορτζ Σόρος,
διέθετε συμμετοχές σε πέντε ναυτιλιακές
εταιρείες ελληνικών συμφερόντων. Ναι, καλά διαβάσατε. Είχε επενδύσει στην DryShips
του Γιώργου Οικονόμου, στην Diana Shipping
του Συμεών Παληού, στις Navios Maritime
Partners και Navios Maritime Holdings της
Αγγελικής Φράγκου, στη Safe Bulkers του
Πόλυς Χατζηιωάννου και στην Baltic Trading
του Πέτρου Γεωργιόπουλου. Οι τοποθετήσεις
αυτές δεν είχαν γίνει τυχαία, καθώς εκείνη
την περίοδο η ναυλαγορά στον κλάδο ξηρού
φορτίου κινείτο ανοδικά. Σταδιακά, το Soros
Fund Management αποεπένδυσε από τη ναυτιλία και για καιρό απείχε από τις σχετικές
επενδύσεις. Ξεφόρτωσε, δηλαδή…

Χρονικό του Χρόνου
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Η επιστροφή
του Χατζημηνά
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Το μενού Μπαξεβάνη
στο Προεδρικό

Ε

πιστροφή μετά... βαΐων και κλάδων για
τον κ. Κρίστιαν Χατζημηνά, γνωστό «εκπρόσωπο» οπλικών συστημάτων. Οι
εκλογές στην ΕΕΛΕΑΑ ( Ένωση Ελληνικών
Εταιρειών Αεροδιαστημικής και Άμυνας) τον
βρήκαν μεγάλο θριαμβευτή, καθώς εξελέγη
στη θέση του προέδρου ο στενός του συνεργάτης, κ. Νίκος Παπάτσας. Αυτή φαίνεται πως είναι μια καλή ευκαιρία για τον κ. Χατζημηνά να
ξανασυστηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου και στον
Κυριάκο Μητσοτάκη, έστω και με άλλο -θεσμικό αυτήν τη φορά- καπέλο. Μήπως έτσι ανοίξει
η πόρτα και ας μην είναι πύλη, όπως την περίοδο των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Έλα, όμως, που η συγκεκριμένη Ένωση είναι ένα «κουφάρι», καθώς
κάποτε συμμετείχαν σε αυτήν οι μεγαλύτερες
κρατικές και ιδιωτικές εταιρείες, αλλά όχι πια.
Οι δε εταιρείες του κ. Χατζημηνά είναι, μάλιστα,
ελβετικών συμφερόντων, με βάση τα επίσημα
στοιχεία της ICAP. Πώς θα εκπροσωπήσει τώρα
τον κλάδο, όταν από τις πραγματικά πολλές
δουλειές που έκανε στο παρελθόν δεν έμεινε
ούτε ευρώ για την ελληνική βιομηχανία και την
οικονομία είναι απορίας άξιον!

Στο Προεδρικό Μέγαρο για τα 40 χρόνια
από την είσοδο της χώρας στην Ε.Ε. τούς
τάισε ο Γιάννης Μπαξεβάνης, ένας από
τους σημαντικότερους ανανεωτές της ελληνικής κουζίνας, με σπουδές στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Άγριο κατσίκι από την
Κρήτη, σιγομαγειρεμένο στα ξύλα, με πράσινα φασολάκια και πουρέ καρότου- μήλου
ήταν το κύριο πιάτο. Είχε και άλλα καλούδια το μενού: Ντολμαδάκια με άγριο ρύζι
Σπερχειού και ξύγαλο Κρήτης, σαρδέλες
με χόρτα σε ψωμί χαρουπιού, γαρίδες μικρές με λευκό ταραμά και φύκια Γραμβούσας σε πίτα. Εν συνεχεία, μαγείρεψε χταπόδι με πράσινη σαλάτα αρωματικών και
πικάντικη φάβα Σαντορίνης με αυγοτάραχο
Μεσολογγίου. Ακολούθησε sorbet από παραδοσιακό πρόβειο γιαούρτι, με ελαιόλαδο
και παξιμάδι Σπάρτης.

Ο Μάκης, ο Στέλιος και
η Ανατολική Αττική

Δύο κόσμοι ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ…
Πληρωμένη απάντηση από τον Σαρλ Μισέλ στον ΣΥΡΙΖΑ για το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. Τάσος Γαϊτάνης, με ανάρτησή
του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook,
θυμίζει την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου και
την αντιπαραβάλλει με τη χθεσινή δήλωση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ,
κάνοντας λόγο για δύο αντίθετους κόσμους, καθώς
ο πρωθυπουργός συνεισφέρει θετικά στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση
συνεισφέρει σε μικροψυχία και λαϊκισμό.
ΣΥΡΙΖΑ 22/1/21: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέρριψε την καταφανώς προβληματική, από πλευράς
θεμελιωδών δικαιωμάτων, πρότασή του και το μόνο
που του μένει είναι ένα ακόμη πιστοποιητικό επιπολαιότητας και πολιτικής ανικανότητας».
Σαρλ Μισέλ 28/5/21: «Η ιδέα για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό γίνεται σήμερα πραγματικότητα! Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας από τους
πρωτεργάτες αυτής της ιδέας, που θα μας βοηθήσει
να επιστρέψουμε στη κανονικότητα. Η Ελλάδα στην
πρώτη γραμμή».

Ο Μάκης Βορίδης, με χιούμορ, αποκάλυψε ότι θα είναι
αντίπαλος με
τον Στέλιο Πέτσα στην ίδια
περιφέρεια. Κλείνοντας την ομιλία του
για το νομοσχέδιο «Εκλογή Δημοτικών
και Περιφερειακών Αρχών», που συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, είπε ότι ο αριθμός των
υποψήφιων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων θα αυξηθεί, ώστε να τονωθεί ο ανταγωνισμός. Ένας βουλευτής
της αντιπολίτευσης τον ρώτησε αν θα γίνει και στις εθνικές εκλογές κάτι ανάλογο και ο υπουργός Εσωτερικών απάντησε
πως δεν βλέπει τον λόγο, καθώς ήδη ο ανταγωνισμός είναι υψηλός. «Άμα έχω και
τον Πέτσα στην Περιφέρεια Αττικής, θα
είναι πιο ανταγωνιστική. Θα γίνει χαμός»,
πρόσθεσε χαμογελώντας. Η Περιφέρεια
Ανατολικής Αττικής είναι μία από τις δύο
εκλογικές στις οποίες «έσπασε» για
πρώτη φορά το 2019 η Περιφέρεια Αττικής (πρώην Υπόλοιπο Αττικής)…
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Το... Πρόσωπο

Η φωτογραφία του Αλέξη που κόπηκε…
Το πήρε βαρέως ο Τσίπρας μαθαίνω. Μία φωτογραφία που απέστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου
να περιληφθεί στα ντοκουμέντα της έκθεσης φωτογραφίας που διοργανώθηκε στο Ζάππειο,
με αφορμή τα 40 χρόνια από την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε., κόπηκε και δεν έπαιξε πουθενά.
Η φωτογραφία απεικονίζει τον Αλέξη Τσίπρα και τον Ζόραν Ζάεφ όπως και τη Φρεντερίκα
Μογκερίνι, ύπατη εκπρόσωπο της Ε.Ε για την Ασφάλεια, μαζί με τον Γιοχάνες Χάαν, επίτροπο
Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε., να χαμογελούν περιχαρείς για τη «Συμφωνία της Πρέσπας». Η εν λόγω φωτογραφία κρίθηκε ως μία από αυτές που «δεν πέρασαν στην τελική φάση», προκειμένου να εκτεθούν. Λογικό μού ακούγεται…

Γράφει η

Γιατί δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του Μένιου;

Η εμπλοκή του
πρώην υπουργού

«Πάγωσαν» τις τραπεζικές καταθέσεις του
Μένιου Φουρθιώτη, συνολικού ύψους περίπου
700.000 ευρώ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος
με σχετικές διατάξεις προχώρησαν σε αυτήν
την ενέργεια προκειμένου να εξασφαλισθεί το
Δημόσιο. Αξίζει να σημειωθεί πως προ τετραετίας ο Φουρθιώτης είχε παραπεμφθεί σε δίκη
στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για
οφειλές προς το Δημόσιο που τότε άγγιζαν τις
270.000 ευρώ. Αν και με την πάροδο του χρόνου τα χρέη αυτά αυξήθηκαν, αντί να μειωθούν,
οι Αρχές επιλήφθηκαν μόνον όταν αποκαλύφθηκαν σε όλο τους το εύρος τα πεπραγμένα
του τηλεπαρουσιαστή! Σε κάθε περίπτωση, η
Δικαιοσύνη θα έχει τον λόγο και σε αυτήν την
υπόθεση.

Ντένη Καρέλη

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του
47χρονου «ψευτογιατρού». Η εισαγγελέας Πρωτοδικών ζητά να καθίσουν στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ακόμη 16 άτομα, που
φέρονται να υπήρξαν συνεργοί του
βασικού κατηγορούμενου, συνδράμοντας στην εξαπάτηση των ασθενών.
Ανάμεσά τους και ένας πρώην υπουργός της Ν.Δ. και γιατρός, για τον οποίο
ζητείται η παραπομπή σε δίκη για
απάτη, απόπειρα απάτης κατ’ εξακολούθηση και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, υποστηρίζοντας πως
ενίσχυσε αποφασιστικά τον βασικό
κατηγορούμενο στην εκτέλεση των
πράξεων αυτών με τη συμβολή του.
Μπλέξιμο για τον πρώην υπουργό και
αυτό γιατί, σύμφωνα με την εισήγηση,
ο πρώην υπουργός, ως γιατρός σε
κλινική της Αθήνας, ενεργώντας από
κοινού με τον βασικό κατηγορούμενο
και τέσσερις ακόμη γιατρούς, προκάλεσε στο θύμα βαριά σωματική βλάβη, πείθοντάς το να υποβληθεί άμεσα
σε χειρουργική επέμβαση. Καλά ξεμπερδέματα να ευχηθούμε…

POLITICANTIS

Η Ντόρα «εγκρίνει»
τον Καραγιάννη
Η Ντόρα Μπακογιάννη έχει κατέβει ήδη
στην Κρήτη, προκειμένου να προετοιμάσει
την εκδήλωση για τον Βόρειο Οδικό Άξονα, στην οποία θα παραστεί και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης. Οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι η αδερφή του πρωθυπουργού βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον γενικό
γραμματέα του Κώστα Αχ. Καραμανλή,
Γιώργο Καραγιάννη, ο οποίος έχει αναλάβει να τρέξει όλο το project. Η Ντόρα είναι,
λέει, ενθουσιασμένη με τον ακούραστο
Καραγιάννη.

LOCK

Καστανίδης κατά Φώφης

Σ

το ΚΙΝ.ΑΛ. είναι… μια ωραία ατμόσφαιρα. «Κάθε κομματική ηγεσία αποφασίζει
ενίοτε ερήμην των συλλογικών οργάνων. Αν η απόφαση συνιστά δραματικό πολιτικό λάθος, αξιώνεται σιγή “νομιμοφροσύνης”. Αν κάποιος αντιδράσει στο λάθος
που προσβάλλει το κόμμα, αυτός υπονομεύει την ενότητα και την προοπτική του κόμματος», ήταν η ανάρτηση του κ. Καστανίδη στα social media. Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να σχολιάσει ο Χάρης Καστανίδης τη σύμπλευση του ΚΙΝ.ΑΛ. με τη Ν.Δ. για τους διορισμούς στο ΑΣΕΠ. Η αγαστή σύμπνοια στο εσωτερικό του κόμματος βγάζει μάτι!

Ο Μιχάλης πήγε στη σύσκεψη
προετοιμασμένος. Με τα χαρτιά
του, με τα σχέδιά του, έτοιμος
να τα παρουσιάσει και να πάρει
έγκριση… Μόνο που δεν πρόλαβε να ανοίξει τους φακέλους
του. «Καλά, άσ’ τα. Θα τα δούμε
κάποια άλλη στιγμή», του είπαν. Πάγωσε ο Μιχάλης! Για την
ακρίβεια, κατάλαβε…

P
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Θ

ΕΣΕΙΣ

Αχρησιμοποίητο κεφάλαιο
Τ

του

Θανάση
Διαμαντόπουλου

ο κεφάλαιο ως οικονομικό αγαθό, σημαντικό
και για την ευμάρεια των κατόχων του αλλά και
για την αναπτυξιακή δυναμική που μπορεί να προσφέρει στη χώρα, κάποιες φορές είναι προϊόν τύχης.
Ή κληρονομιάς, η οποία αποτελεί μορφή τύχης. Κάτι
ανάλογο, ωστόσο, πάρα πολύ σπάνια συμβαίνει με το
«κεφάλαιο» ως πολιτικό αγαθό.
Σχεδόν πάντα, αντίθετα, το λεγόμενο πολιτικό κεφάλαιο σωρεύεται ως αποτέλεσμα ευθυκρισίας (το
timing ή «εύκαιρον» των πρωτοβουλιών), στοχοπροσήλωσης, σκληρής δουλειάς, πραγματισμού,
οξυδερκών επιλογών, συνθετικής σκέψης, ικανότητας ορθής στάθμισης των δεδομένων του παρόντος
και ανίχνευσης του μέλλοντος που -μαζί με την «ανθρωπομετρική ικανότητα», η οποία οδηγεί σε επιλογές κατάλληλων συνεργατών- χαρακτηρίζουν τους
ικανούς για επιτυχία ηγέτες.
Ωστόσο, αν η «πρωτογενής σώρευση» πολιτικού
κεφαλαίου είναι κάτι δυσχερές και ασφαλώς αξιοθαύμαστο, για να γίνει και κάτι εθνικά επωφελές
χρειάζεται να μην παραμένει σε κάποιο «σεντούκι»
προκειμένου να κερδηθούν οι επόμενες εκλογές.
Πρέπει να επενδύεται, έστω να δαπανάται, για δρομολόγηση τολμηρών μεταρρυθμιστικών πολιτικών
εξαιρετικά χρήσιμων μακροπρόθεσμα για την κοινωνία -ακόμη και ανατρεπτικών πολιτικών στον
βαθμό που επιδιώκουν την εκρίζωση μακροχρόνιων
παθολογιών-, πολιτικών, δηλαδή, τις οποίες θα ήταν
αδύνατον όχι να δρομολογήσουν, αλλά ακόμη και να
σκεφθούν πολιτικοί ηγέτες χωρίς ανάλογη σώρευση
πολιτικού κεφαλαίου.
Μπορεί, όμως, να λεχθεί κάτι τέτοιο ότι συμβαίνει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη;
Σπανίως κοινοβουλευτική κυβέρνηση στον τόπο
μας καθώς και ο ηγέτης της συγκέντρωσαν τόσο και
τέτοιο πολιτικό κεφάλαιο. Πρόκειται για κυβέρνηση
μονοκομματική με αυτοδύναμη, σχετικά άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος είναι και πρωθυπουργός, πραγματικά πανίσχυρος δε, αφού την παρούσα στιγμή κάθε
εκδήλωση αντάρτικου, δηλαδή κάθε εσωκομματική
αμφισβήτηση -σε οποιαδήποτε από τις δύο αυτές
ιδιότητές του- είναι κυριολεκτικά αδιανόητη. (Κάποιες αψιμαχίες του τύπου «με πειρατές δεν κάνεις
διάλογο» μάλλον τα όρια του γραφικού αγγίζουν:
Υπό αυτή την έννοια η κραυγαλέα αποτυχία των προηγούμενων πρωθυπουργών της παράταξης του
προσθέτει κεφάλαιο…) Βρίσκεται ακόμη στο πρώτο
μισό της θεσμικά προβλεπόμενης κυβερνητικής του
θητείας, ενώ έχουν πια εκλείψει από το Σύνταγμά
μας ρυθμίσεις και ορισμοί, παραγωγοί πολιτικής
ανασφάλειας ή αστάθειας, όπως η πρόβλεψη πρόωρης διάλυσης του Κοινοβουλίου λόγω αδυναμίας
ανάδειξης νέου ΠτΔ. Επίσης, όλες ανεξαιρέτως οι
αναρίθμητες δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν μετά
την πρωθυπουργοποίησή του δεν αναδεικνύουν
απλώς την τεράστια υπεροχή του έναντι όλων των
λοιπών πολιτικών αρχηγών, αλλά επίσης -γεγονός
πραγματικά πρωτοφανές- τη διεύρυνση της ήδη σημαντικής διαφοράς από το δεύτερο κόμμα που κατε-

γράφη στις τελευταίες κάλπες. (Εν προκειμένω -και
χωρίς να αμφισβητεί κάποιος πως και ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε κάποιες εθνικά χρήσιμες κινήσεις και ως αντιπολίτευση ανέδειξε ορισμένες ενδιαφέρουσες προτάσεις- ποιος δεν βλέπει τη λειτουργία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ως «χορηγού πολιτικού κεφαλαίου» προς την
κυβέρνηση; Όταν, π.χ., μέσα στον υγειονομικό πόλεμο υπονομεύει οφθαλμοφανώς και πολύμορφα τη
δημόσια υγεία; Ή όταν ο κ. Τσίπρας θεωρεί δικαίωμα και έκφραση δικαιοσύνης «ο καθένας να σπουδάζει στη σχολή επιλογής του»; Κάτι που, βέβαια, θα
δημιουργούσε μείζονα κίνδυνο για όλους τους Έλληνες, άρα προσωπικά και για τον κ. Τσίπρα, τόσο
από την πληθωρική παραγωγή ιατρών ασκούντων τα
καθήκοντά τους ΕΝΑΝΤΙΟΝ του πληθυσμού της χώρας όσο και από την απουσία άλλων επαγγελμάτων
εξαιρετικά χρήσιμων για την ανάπτυξη, την ευημερία αλλά ακόμη και την υγεία της κοινωνίας.)
Τούτων δοθέντων, όμως, μπορεί βάσιμα να υποστηριχθεί ότι όλο αυτό το σωρευμένο τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο αξιοποιείται κατάλληλα και με τόλμη,
προκειμένου να οδηγηθούμε σε ρήξη με όλα εκείνα
τα παρακμιακά στοιχεία που χαρακτήρισαν τη Μεταπολίτευση και λειτουργούν ακόμη σαν βαρίδια στην
απογείωση του τόπου; Ας δούμε το σημερινό και
επίκαιρο θέμα της Ανώτατης Παιδείας.
Οι δομές της, πληθωρικές και εν πολλοίς άχρηστες, συχνά απευθυνόμενες σε φοιτητές αδιάφορους ή/και μη εκπαιδεύσιμους -ξέρει κανείς πόσα
τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, με αντικείμε-

νο τη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων σε κοινωνίες προ της γραφής, έχει η χώρα μας;- δημιουργούνταν για να υπηρετούν όχι τον μορφωτικό ορθολογισμό, αλλά τον παραγοντισμό, τον πελατειασμό
και τον τοπικισμό, οδηγώντας σε αναπόφευκτο εκπεσμό των κριτηρίων επιλογής τόσο των διδασκόντων όσο και των διδασκομένων. Μέσα σε αυτή την
πραγματικότητα η κατάργηση απειροελάχιστων
τμημάτων -εκεί που θα χρειαζόταν συνολική αναχάραξη της τριτοβάθμιας εκπαιδευτικής πολιτικής- είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι συνιστά πλήρη αξιοποίηση του πολιτικού κεφαλαίου της κυβέρνησης; Είναι
δυνατόν η προεξοφλούμενη αντίσταση που θα προβάλλουν οι διάφοροι Τζαβάρες να λειτουργεί ανασχετικά και να περιορίζει τον μεταρρυθμιστικό ζήλο
της; Το ίδιο δεν θα μπορούσε να λεχθεί και για τη
δευτεροβάθμια, όπου θα έπρεπε να δοθεί έμφαση
αντί του ποσοτικού στο ποιοτικό στοιχείο επιλογής
των διδασκόντων; (Λιγότεροι, πολύ καλύτερα αμειβόμενοι, αυστηρά επιλεγόμενοι, διαρκώς αξιολογούμενοι συγκριτικά, με περισσότερους μαθητές ο
καθένας, ώστε η αύξηση των αμοιβών να μην παραγάγει δυσβάστακτο δημοσιονομικό βάρος…) Αλλά
και για την -επίσης μη συνεπαγόμενη τεράστιες δαπάνες- αντιμετώπιση των τρομακτικών δυσλειτουργιών της Δικαιοσύνης δεν θα έπρεπε να γίνονται περισσότερα; Τουλάχιστον να επανέλθει η διάταξη περί
υποχρέωσης της αναβάλλουσας σύνθεσης να δικάζει η ίδια την αναβαλλόμενη υπόθεση, κάτι που αποδεδειγμένα οδηγεί σε τεράστιο περιορισμό των αναβολών, δηλαδή ουσιαστικά της αρνησιδικίας;
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Η δικτατορία του Λουκασένκο
Σ

της

Έβελυν
Παρασκευοπούλου

Δικηγόρος

τις 23 Μαΐου και σε μια εποχή που όλος ο κόσμος παλεύει για την ειρήνη και τη δημοκρατία, ο Λευκορώσος
πρόεδρος Λουκασένκο διέταξε την αναγκαστική προσγείωση πολιτικού αεροσκάφους με τη συνοδεία πολεμικών
αεροσκαφών.
Αυτό συνέβη ενώ πετούσαν πάνω από τον εναέριο χώρο
της Λευκορωσίας οι πιλότοι της πτήσης 4978 της Ryanair.
Εκείνη τη στιγμή έλαβαν προειδοποίηση από τους ελεγκτές
εναέριας κυκλοφορίας ότι υπήρχε πιθανή απειλή ασφάλειας στο αεροσκάφος και ένα μαχητικό στάλθηκε για να συνοδεύσει το Boeing 737-800 στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας. Λίγα λεπτά προτού το αεροπλάνο προσεγγίσει τον
λιθουανικό εναέριο χώρο, το αεροπλάνο έκανε μια απότομη στροφή δεξιά και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του
Μινσκ.
Όλα τα παραπάνω ώστε να πραγματοποιηθεί η σύλληψη
του Λευκορώσου Προτάσεβιτς, ακτιβιστή της αντιπολίτευσης που είχε πραγματοποιήσει τις αντιπολιτευτικές του
δραστηριότητες εναντίον του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο από την εξορία. Ο Προτάσεβιτς συνελήφθη και πλέον
βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για εξτρεμιστικές
ενέργειες, μεταξύ των οποίων η διοργάνωση μαζικών διαδηλώσεων και η υποκίνηση κοινωνικού μίσους.
Η συμφωνία της Ε.Ε. για νέες κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας υπόσχεται να απομονώσει περαιτέρω τη μετασοβιετική χώρα. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας
Αλεξάντερ Λουκασένκο έχει γίνει στόχος διεθνούς οργής

μετά την απόφασή του να χρησιμοποιήσει πολεμικά αεροπλάνα για να εκτρέψει μια πτήση της Ryanair στη χώρα του,
ώστε να κρατήσει έναν δημοσιογράφο της αντιπολίτευσης
και ακτιβιστή.
Λίγες μέρες μετά το περιστατικό μίλησε με βουλευτές
για να υπερασπιστεί δημοσίως την επίταξη του αεροπλάνου, κατηγορώντας την Ευρώπη για παρέμβαση στις υποθέσεις της χώρας του.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε για νέες κυρώσεις
κατά της Λευκορωσίας, ενεργώντας πολύ σωστά για τη δικαίωση πολλών. Επιπλέον, υποσχέθηκε να απαγορεύσει
στην κρατική αεροπορική εταιρεία Belavia πτήσεις στον
εναέριο χώρο της.
Η κίνηση αυτή του προέδρου της Λευκορωσίας δείχνει
ότι είναι πρόθυμος να εντοπίσει και άλλους εξόριστους
ακτιβιστές με κάθε κόστος.
Για να δικαιολογήσει την κίνηση, το υπουργείο Μεταφορών της Λευκορωσίας είπε ότι έλαβε ένα email από τη Χαμάς, που υποστήριζε ότι υπήρχε βόμβα στο αεροπλάνο. Η
Ryanair, μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες
της Ευρώπης, δήλωσε ότι αξιολογεί αν θα συνεχίσει να πετάει πάνω από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας και αναμένει καθοδήγηση από τους ευρωπαϊκούς ρυθμιστές αεροπορικών μεταφορών. Δύο άλλες αεροπορικές εταιρείες,
η Wizz Air Holdings PLC και η AS Air Baltic Corp., δήλωσαν
ότι δεν θα πετούν πλέον πάνω από τη Λευκορωσία.
Ο Λουκασένκο αναμένεται να συναντήσει τον κ. Πούτιν

αργότερα αυτή την εβδομάδα. Η συνάντηση αυτή, βέβαια,
έρχεται σε αντίθεση με τις νέες κυρώσεις που επέβαλαν
στη Λευκορωσία οι ηγέτες της Ε.Ε. Σε μια συνάντηση τη
Δευτέρα κάλεσαν τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες
να αποφύγουν τον λευκορωσικό εναέριο χώρο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε, επίσης, την απελευθέρωση του
Προτάσεβιτς και της φίλης του, η οποία συνελήφθη μαζί
του. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν
καταδίκασε επίσης τις ενέργειες, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον απαιτεί διεθνή έρευνα.
Να σημειωθεί, κατ’ αρχάς, ότι η λογοκρισία τελεί υπό
συνταγματική απαγόρευση και διεθνώς ομοίως αρχής γενομένης από το άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ (1948), όπου εγγυάται την ελευθερία του λόγου από όλες τις μορφές λογοκρισίας, και ακολούθως από τον Θεμελιώδη Νόμο της Βόννης του 1949 με τη λακωνική φράση «Λογοκρισία δεν επιτρέπεται» χωρίς εξαιρέσεις ή άλλους περιορισμούς.
Η διεθνής νομολογία έχει αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα
της ελευθερίας του λόγου και του Τύπου σε μια δημοκρατική κοινωνία. Εν έτει 2021, λοιπόν, και σε εποχές που θριαμβεύει η παγκοσμιοποίηση δεν νοείται να επιτρέπουμε να
συμβαίνουν τέτοιου είδους γεγονότα, όταν, μάλιστα, απειλούνται ζωές, αποκλειστικά και μόνο επειδή έχουν υιοθετήσει αντίθετες απόψεις για ένα καθεστώς το οποίο, ως
γνωστόν, έχει δικτάτορα και όχι πρόεδρο, όπως θέλει να λέγεται ο Λουκασένκο.

Η Ισπανία ζητά 250.000 μετανάστες ετησίως παρά το «ντου» στη Θέουτα
Τ

ο «ντου» τουλάχιστον 8.000 παρανόμων μεταναστών
στον
ισπανικό
θύλακα
της
Θέουτα
(www.lavanguardia.com, 18/5/2021), ο οποίος βρίσκεται στη
Βόρεια Αφρική στα χερσαία σύνορα με το Μαρόκο, επανέφερε στο προσκήνιο το Μεταναστευτικό με ακόμη μεγαλύτερη
ένταση.
Καθώς πλέον αυξάνονται επίσης οι μεταναστευτικές ροές
και προς την Ιταλία, με τη Λαμπεντούζα να δέχεται πριν από
λίγες μέρες περίπου 2.300 παράνομους μετανάστες (www.ilgiornale.it, 12/5/2021), είναι βέβαιο ότι οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου πρέπει να δράσουν συντονισμένα προκειμένου να
επιτύχουν τη διαμόρφωση και εφαρμογή μιας μεταναστευτικής πολιτικής της Ε.Ε., η οποία δεν θα ρίχνει τα βάρη στις χώρες πρώτης εισόδου.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι τόσο στην περίπτωση της Λαμπεντούζα όσο κυρίως στην περίπτωση της Θέουτα η πλειονότητα
των παρανόμων μεταναστών είναι φτωχοί άνεργοι οικονομικοί μετανάστες, οι οποίοι έχουν χτυπηθεί στις χώρες τους από
την ανεργία λόγω πανδημίας και, ως εκ τούτου, βάζουν πλώρη
«για τον παράδεισο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο παρατηρεί κανείς και στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό, όπου,
σύμφωνα με εκτιμήσεις, αναμένονται μέχρι το τέλος του
έτους πάνω από 2.000.000 παράνομοι μετανάστες
(edition.cnn.com, 31/3/2021), με τη συνοριοφυλακή των ΗΠΑ
να έχει συλλάβει τον Φεβρουάριο 100.000 παράνομους μετανάστες (www.voanews.com, 5/3/2021) που είχαν στόχο να εισέλθουν στις ΗΠΑ προκειμένου εκεί να αναζητήσουν το όνειρό τους για καλύτερη ζωή.
Και ενώ οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται πλέον σε

Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο και Ελλάδα, την ίδια στιγμή σε επίπεδο
Ε.Ε. εντείνεται ο διάλογος για τη λήψη μέτρων για την αύξηση
της νόμιμης μετανάστευσης προς την Ε.Ε. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με την Ε.Ε., η μετανάστευση υποτίθεται ότι θα συμβάλει
τόσο στη δήθεν αντιμετώπιση και επίλυση του δημογραφικού
προβλήματος της Ε.Ε. όσο και στη δήθεν ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Έτσι, η ηγεσία της Ε.Ε., αντί να λάβει μέτρα για την ενίσχυση
της ευρωπαϊκής οικογένειας προκειμένου να αντιμετωπιστεί
το δημογραφικό στην Ευρώπη, πιστή στα κελεύσματα της
παγκοσμιοποίησης και του Συμφώνου για το Μαρακές εναποθέτει την επίλυση του δημογραφικού στην Ευρώπη στην
αθρόα μετανάστευση.
Επιπλέον, αντί η ηγεσία της Ε.Ε. να στηρίξει την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. στην επένδυση στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση καθώς και στη δημιουργία αυξημένης ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας στα παραγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα, τελικά για άλλη μια φορά, πιστή στα κελεύσματα του νεοφιλελευθερισμού, στηρίζει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής
οικονομίας στην κινεζοποίηση των μισθών.
Με την ανεργία, λοιπόν, να εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στην
Ευρωζώνη στο 7,6% το 2021 και στο 7% το 2022, σύμφωνα με
την Κομισιόν (ec.europa.eu, 12/5/2021), αν στον αριθμό των
ανέργων προστεθεί και ένας επιπλέον αριθμός εφεδρικού
εργατικού δυναμικού που θα προέρχεται από τη νόμιμη και
παράνομη μετανάστευση, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η επιθυμητή για τους πολυεθνικούς ομίλους κινεζοποίηση των μισθών βρίσκεται πλέον ante portas.

Έτσι, την επομένη της δραματικής επίσκεψής του στη Θέουτα, όπου ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ
διαμήνυσε ότι θα στηρίξει την κυριαρχία της Ισπανίας, στέλνοντας το μήνυμα ότι θα απελαθούν άμεσα όλοι όσοι εισήλθαν
παράνομα σε αυτό τον ισπανικό θύλακα, ο ίδιος σε ειδική εκδήλωση στη Μαδρίτη, παρουσιάζοντας το project των 676 σελίδων για το μέλλον της χώρας του με τον τίτλο «Ισπανία 2050», διαμήνυσε ότι η Μαδρίτη σχεδιάζει να δρομολογήσει
την είσοδο στη χώρα 250.000 μεταναστών κάθε χρόνο μέχρι
το 2050, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό (www.elmundo.es, 20/5/2021).
Και όλα αυτά όταν η ανεργία στην Ισπανία το 2021 θα φτάσει
στο 15,7% από το 15,5% που ήταν το 2020, ενώ το 2022 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 14,4%, σύμφωνα πάντα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν (ec.europa.eu,
12/5/2021).
Το project «Ισπανία - 2050», που προετοιμάστηκε από 100
πανεπιστημιακούς, προβλέπει τους 50 μεγάλους στόχους για
τα επόμενα 30 χρόνια, επισημαίνοντας, πέραν των άλλων, ότι
θεωρεί οπωσδήποτε απαραίτητη την είσοδο στην ισπανική
αγορά εργασίας τουλάχιστον 191.000 μεταναστών κατ’ έτος,
με τον Σάντσες να ανεβάζει το νούμερο αυτό στις 250.000 μετανάστες ετησίως!
Με τον τρόπο αυτόν θα προχωρήσει, κατά τον Σάντσεθ, η
ανταγωνιστικότητα της ισπανικής οικονομίας, δηλαδή στην
πράξη θα κινεζοποιηθούν οι μισθοί λόγω της ως άνω υπερβάλλουσας προσφοράς εργατικού δυναμικού, με αποτέλεσμα
τη μεγαλύτερη απόδοση των κεφαλαίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης που θα εισρεύσουν στην Ισπανία.

του

Νότη Μαριά
Καθηγητής
Θεσμών
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, πρόεδρος
του κόμματος
Ελλάδα
- Ο άλλος δρόμος,
πρώην
Ευρωβουλευτής
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ΜΙΧAΛΗΣ ΚΑΤΡIΝΗΣ
Βουλευτής Ηλείας ΚΙΝ.ΑΛ. και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος

H κυβέρνηση
λειτουργεί υπό
το κράτος πανικού

O

κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝ.ΑΛ. και βουλευτής
Νομού Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ανοίγει τις δραστηριότητες «υπό το
κράτος του πανικού» και πως στο πλαίσιο
της διαχείρισης των μέτρων πρόληψης
υπονόμευσε το κλίμα εμπιστοσύνης με
τους πολίτες. Ασκεί δριμεία κριτική για
τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, ζητά να μπει η Βουλή σε κανονικούς ρυθμούς χωρίς περιοριστικά μέτρα εν όψει
και των κρίσιμων νομοσχεδίων που αναμένεται να κατατεθούν, ενώ δεν αποκλείει τον εκλογικό αιφνιδιασμό το φθινόπωρο. Αναφορικά με τις εσωκομματικές
εξελίξεις στο κόμμα του, λέει με νόημα:
«Τα προβλήματα των πολιτών είναι η προτεραιότητά μας στο Κίνημα Αλλαγής».

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τον
τρόπο με τον οποίο έγινε το άνοιγμα
των δραστηριοτήτων σας και ποιοι είναι οι φόβοι σας για την επόμενη μέρα;
Η κυβέρνηση δημιουργεί την αίσθηση
ότι προχωρά στο άνοιγμα των δραστηριοτήτων υπό το κράτος του πανικού λόγω
της κατάρρευσης των εσόδων. Έχει το
ίδιο πρόβλημα που αντιμετώπισε με το
κλείσιμο των δραστηριοτήτων και με ένα
συνεχόμενο lockdown για επτά μήνες
χωρίς αποτέλεσμα. Η κυβέρνηση δεν
έπεισε και δεν πείθει τους πολίτες ότι ξέρει τι κάνει, ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει στηρίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία ή έχουν σαφή στόχευση, αφού δεν
φαίνεται να υιοθετούνται τα ίδια κριτήρια. Στη διαχείριση των συνεπειών της
πανδημίας απαιτείται κλίμα εμπιστοσύνης με την κοινωνία και τους πολίτες.

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos@gmail.com

Πολύ φοβάμαι ότι το κλίμα αυτό το έχει
ήδη υπονομεύσει η κυβέρνηση.
Όπως όλα δείχνουν, η κυβέρνηση δεν
είναι διατεθειμένη να κάνει οπισθοχώρηση στα εργασιακά. Ποιες είναι οι
ενστάσεις σας επί του νομοσχεδίου
και ποιες οι συνέπειες στον κόσμο της
εργασίας;
Οι μεθοδεύσεις και οι αλλαγές που θέλει να περάσει η κυβέρνηση έχουν αντικοινωνικό χαρακτήρα και ήδη συναντούν
αντιδράσεις. Έφτιαξαν ένα πλαίσιο
άσχετων μεταξύ τους άρθρων μόνο και
μόνο για να προωθήσουν την απελευθέρωση των απολύσεων, τις ατομικές συμβάσεις και τις πρόσθετες ώρες δουλειάς
χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Μιλούν για διευθέτηση του χρόνου εργασίας μεταξύ
εργαζομένου και εργοδότη. Το «όραμα»
του κ. Μητσοτάκη για τον κόσμο της εργασίας συνοψίζεται στο «περισσότερες
ώρες δουλειάς, χαμηλότερες αμοιβές»,
μαζί με την κατάλυση εργασιακών δικαιωμάτων. Η ισχυρή οικονομία δεν χτίζεται χωρίς ευρεία κοινωνική συναίνεση,
χωρίς αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης
για όλους. Αυτό δεν το έχει αντιληφθεί ο
κ. πρωθυπουργός.
Εκτιμάτε ότι υπάρχουν σκοπιμότητες
εκ μέρους της κυβέρνησης, για να
υπάρχει δυσλειτουργία της Βουλής
με πρόσχημα τα μέτρα για τον Covid;

Με τον ίδιο τρόπο που η κυβέρνηση
επικαιροποιεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα, απελευθερώνει δραστηριότητες
και χαλαρώνει τα μέτρα, θα πρέπει να δει
και τις αναγκαίες παρεμβάσεις για να
αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του
Κοινοβουλίου. Μέχρι σήμερα η υγειονομική επιτροπή είχε εισηγηθεί τον περιορισμό του αριθμού των βουλευτών στην
Ολομέλεια και στις Επιτροπές. Εφόσον,
όμως, προχωρά ο εμβολιασμός και οδηγούμαστε σε άνοιγμα δραστηριοτήτων,
που αποφασίζεται με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις εισηγήσεις των
επιστημόνων, όπως φαντάζομαι, θα πρέπει να δούμε και τις αντίστοιχες αλλαγές
που πρέπει να γίνουν στη λειτουργία της
Βουλής. Δεν φαντάζομαι η κυβέρνηση
να θέλει να λειτουργεί διαρκώς με περιοριστικά μέτρα το Κοινοβούλιο, τη στιγμή
που έχουμε μπροστά μας κρίσιμα νομοσχέδια.
Θεωρείτε ότι με το κλίμα αισιοδοξίας
που καλλιεργεί η κυβέρνηση στρώνει
το έδαφος για τη διενέργεια πρόωρων
εκλογών;
Είναι εμφανές ότι η κυβέρνηση έχει
φροντίσει να υπάρχει ένας καθαρός διάδρομος με χρονικό ορίζοντα το φθινόπωρο, μεταθέτοντας όλες τις δύσκολες
και δυσάρεστες αποφάσεις για μετά:
πλειστηριασμοί, δασικοί χάρτες, κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, φορολογικές υποχρεώσεις πανδημίας, αύξηση αντικειμε-

νικών αξιών. Στο μεσοδιάστημα επιδίδεται και σε ένα εμπόριο ελπίδας. Παρά τις
διαβεβαιώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού ότι δεν σκοπεύει να πάει σε
εκλογές, εγώ είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός. Είναι δεδομένο ότι στον σχεδιασμό της κυβέρνησης είναι οι πρόωρες
εκλογές, όσο οι δημοσκοπήσεις είναι
ακόμη ευνοϊκές και όσο δεν έχει αποκαλυφθεί η πολύ δύσκολη κατάσταση στην
πραγματική οικονομία. Μέχρι τότε η κυβέρνηση μπορεί να καλλιεργεί ένα κλίμα
αισιοδοξίας και να «φιλοτεχνεί» μια δική
της, εικονική πραγματικότητα. Την πραγματικότητα, όμως, τη βιώνουν οι πολίτες.
Όσο κλιμακώνεται η ένταση για τις
εσωκομματικές εκλογές στο Κίνημα
Αλλαγής, πιστεύετε ότι αυτό θα έχει
παρενέργειες στο κοινοβουλευτικό
έργο του κόμματος;
Θα σας απαντήσω ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής. Έχουμε ισχυρή παρουσία, καθαρές
θέσεις, είμαστε οι μόνοι που κάνουμε
δομική και ουσιαστική αντιπολίτευση και
καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις
όταν διαφωνούμε. Αυτό δεν πρόκειται να
αλλάξει, αντίθετα το επόμενο διάστημα
θα ενταθούν οι πρωτοβουλίες και η δραστηριότητά μας στο Κοινοβούλιο. Και αυτό γιατί αυτήν τη στιγμή προέχουν τα
προβλήματα των πολιτών, στα οποία πρέπει να δίνουμε λύσεις. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας στο Κίνημα Αλλαγής.

P

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΪΟΥ 2021

Δ

15

OLITICAL

ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Η τελική (;) πρόταση της Γαλλίας για τις νέες φρεγάτες
Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση των νέων φρεγατών, με το Πολεμικό Ναυτικό να εξετάζει τις αναλυτικές
προσφορές που έχει στα χέρια του από τις εταιρείες που
διεκδικούν το πρόγραμμα-μαμούθ για τα ελληνικά εξοπλιστικά δεδομένα των 5 δισ. ευρώ. Την ίδια ώρα, οι Γάλλοι
επανέρχονται παρουσιάζοντας την ανανεωμένη τους πρόταση, που περιλαμβάνει νέα πλοία και εκσυγχρονισμό των
ελληνικών ΜΕΚΟ σε συντομότερο χρόνο και με χαμηλότερο
κόστος.
Πιο συγκεκριμένα, η Group Naval προσφέρει τέσσερις

φρεγάτες FDI HN, με την πρώτη να παραδίδεται στο Πολεμικό Ναυτικό μόλις το 2025. Ως ενδιάμεση λύση παραμένουν
οι δύο φρεγάτες κλάσης Cassard, που θα είναι διαθέσιμες
το 2022, αφού ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισμός τους.
Την αναβάθμιση των τεσσάρων ελληνικών ΜΕΚΟ θα αναλάβουν η Thales και η θυγατρική της Thales Hellas και θα
γίνει σε ελληνικό ναυπηγείο. Οι Γάλλοι, μάλιστα, διαμόρφωσαν και ένα σχέδιο για την Ελληνική Βιομηχανική Συμμετοχή που προβλέπει μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελλάδα για
την κατασκευή των τριών εκ των τεσσάρων FDI σε εγχώριο

ναυπηγείο αλλά και συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στην
υποστήριξη και συντήρηση των πλοίων για τα επόμενα 40
χρόνια.
Σύμφωνα με τη γαλλική πρόταση, οι FDI δύναται να φέρουν εκτοξευτήρες πυραύλων μακρού πλήγματος (Naval
Cruise Missiles), ενώ χάρη στα ψηφιακά συστήματα που
διαθέτουν εγγυώνται μελλοντικές δυνατότητες εξέλιξης
που θα διασφαλίσουν την αντιμετώπιση απειλών, όπως τα
Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη, οι κυβερνοεπιθέσεις, οι
βαλλιστικοί και οι υπερηχητικοί πύραυλοι.

Σόου με… φερετζέ τη μειονότητα

Ε

πικοινωνιακό σόου με ένα τμήμα της
μειονότητας επιχειρεί να στήσει η Άγκυρα, με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου
να φτάνει αύριο στη Θράκη συνοδευόμενος από κουστωδία δημοσιογράφων, διπλωματών και συμβούλων. Τα τουρκικά τηλεοπτικά
δίκτυα ετοιμάζονται να καλύψουν κάθε βήμα
του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, ενώ εκατοντάδες δημοσιογράφοι από τη
γείτονα έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή για την
κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο υπουργών,
που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα.
Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ώστε να μην υπάρξει αιφνιδιασμός στην περίπτωση που ο Τσαβούσογλου επιχειρήσει να απαντήσει σε όσα ειπώθηκαν στην Άγκυρα από τον Νίκο Δένδια. Η
μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της Τουρκίας, πάντως, είναι ενδεικτική της σημασίας
που δίνει η Άγκυρα στη συγκεκριμένη επίσκεψη.
Ο Τσαβούσογλου αναμένεται να φτάσει αεροπορικώς στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί
θα μεταβεί στην Κομοτηνή και στη συνέχεια
στην Ξάνθη. Αν και οι λεπτομέρειες του προγράμματός του δεν έχουν γίνει γνωστές, θεωρείται βέβαιο ότι θα επισκεφτεί το τουρκικό
Προξενείο, όπου θα συναντηθεί με μέλη της
μουσουλμανικής μειονότητας, όπως συμβαίνει
με όλους τους Τούρκους αξιωματούχους που
επισκέπτονται την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Αν και είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο, η Αθήνα δεν αναμένει ιδιαίτερα υψηλούς τόνους από
τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, καθώς βασικό αντικείμενο της επίσκεψής του είναι η προετοιμασία της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στις
14 Ιουνίου, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.
Το πρωί της Δευτέρας ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα γίνει δεκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και στη
συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον Νίκο Δένδια, στην οποία θα συμμετέχουν και οι διπλωματικές αποστολές των δύο χωρών. Θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προβλέπεται να γί-

Δρακόντεια μέτρα από την ΕΛ.ΑΣ. σε Θράκη και «στόχους»
Η «ιδιωτική» επίσκεψη του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη χώρα
μας έχει σημάνει συναγερμό και στην ΕΛ.ΑΣ. -ιδίως στις αστυνομικές διευθύνσεις της Θράκης- όπου αναμένεται να κινηθεί ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών την Κυριακή. Το γεγονός ότι ο κ. Τσαβούσογλου δεν έχει ενημερώσει για το πρόγραμμά του (πού θα μετακινηθεί, ποιους θα συναντήσει) κάνει ακόμη πιο δύσκολο το έργο
των Αρχών, καθώς πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία κάποιο επεισόδιο που θα δώσει «τροφή» για εθνικιστικές κορόνες στην Άγκυρα. Ένας άλλος «πονοκέφαλος» για τους αστυνομικούς είναι αν θα
υπάρξουν μετακινήσεις ατόμων προς τα μέρη που θα παραστεί ο
Μεβλούτ Τσαβούσογλου και αν θα υπάρξουν τυχόν αντισυγκεντρώ-

νουν ερωτήσεις από δημοσιογράφους.
Η Αθήνα τη Δευτέρα θα είναι «αστακός», με
την ΕΛ.ΑΣ. να λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την
ασφάλεια της τουρκικής αποστολής. Τόσο το
ξενοδοχείο όπου θα διανυκτερεύσει ο Μεβλούτ
Τσαβούσογλου στην πρωτεύουσα όσο και οι περιοχές που θα επισκεφτεί σε Θράκη και Αττική
θα έχουν «αποστειρωθεί», ενώ εμφανής θα είναι η παρουσία αστυνομικών για να αποτρέψουν συγκεντρώσεις και πορείες.

Μήνυμα Μητσοτάκη
Λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον
Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην

σεις από ακραίες αντιμουσουλμανικές μειοψηφίες. Καταλαβαίνει
κανείς ότι το τελευταίο που επιθυμεί η ελληνική κυβέρνηση είναι
στιγμιότυπα έντασης στην «ιδιωτική» επίσκεψη του Τούρκου αξιωματούχου. Για αυτό και τα αστυνομικά μέτρα στα σημεία όπου θα
εμφανιστεί ο ΥΠ.ΕΞ. της γείτονος θα είναι δρακόντεια. Τέλος, όσον
αφορά στην επίσκεψη και την παραμονή του στην Αθήνα, τα πράγματα για την ΕΛ.ΑΣ. είναι πολύ πιο ελεγχόμενα, ενώ θα δοθεί και εντολή για πιο έντονη αστυνομική παρουσία γύρω από στόχους τουρκικού «ενδιαφέροντος», όπως η πρεσβεία στη λεωφόρο Βασιλέως
Γεωργίου ή το προξενείο της Θεσσαλονίκης.
Κώστας Παπαδόπουλος

Άγκυρα, την οποία κάλεσε να απέχει από τις
προκλήσεις. «Ο μόνος τρόπος να υπάρξει ουσιαστική προσέγγιση με την Άγκυρα είναι να
τερματιστούν οι προκλήσεις, οι παράνομες κινήσεις και η επιθετική ρητορική. Αυτό είναι το
κλίμα που θα οδηγήσει σε έναν διάλογο για το
ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών», ανέφερε ο
πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση που είχε με
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ στο Μέγαρο Μαξίμου.
Θέματα χαμηλής πολιτικής αλλά και μέτρα
για την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την
Τουρκία θα συζητήσουν σήμερα στην Καβάλα ο
υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκο-

γιάννης και ο Τούρκος ομόλογός του Σεντάτ
Ονάλ. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Προσφυγικό - Μεταναστευτικό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Νίκος Δένδιας με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά στην Αθήνα.

Ο Τσαβούσογλου φτάνει
αύριο στη Θράκη,
συνοδευόμενος από
κουστωδία δημοσιογράφων,
διπλωματών και συμβούλων

P
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΣΗΣ
Υφυπουργός Εξωτερικών

Γ

ια εμπαιγμό των Ελλήνων που διαμένουν στο εξωτερικό κατηγορεί τον
ΣΥΡΙΖΑ, μέσω συνέντευξής του στην
«Political», ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης, σχετικά με την επιλογή του να καταψηφίσει προ ημερών το νομοσχέδιο για την
άρση των περιορισμών κατά την άσκηση του
εκλογικού τους δικαιώματος από τον τόπο διαμονής τους. Ο κ. Βλάσης υπογραμμίζει, επιπροσθέτως, ότι, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, τα προξενεία μας ανά την
υφήλιο προικοδοτήθηκαν με καινοτόμα εργαλεία, ώστε, όπως σημειώνει στη συνέντευξή
του, να μπορεί τις επόμενες ημέρες -σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών- να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή μιας απλουστευμένης διαδικασίας καταγραφής ληξιαρχικών πράξεων
στο εξωτερικό, απευθείας από τον προξενικό υπάλληλο, η οποία θα ολοκληρώνεται, αντί για τρεις έως και
έξι μήνες που συμβαίνει τώρα,
σε λίγες μόνο ώρες.

Πολίτες β’ κατηγορίας
οι απόδημοι για τον ΣΥΡΙΖΑ
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Ανησυχείτε μήπως οι Έλληνες του εξωτερικού σάς «χρεώσουν» ως κυβέρνηση
την αποτυχία να μεταπείσετε τον ΣΥΡΙΖΑ
για την άρση των περιορισμών κατά την
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος
από τον τόπο διαμονής τους, στο πλαίσιο
της συζήτησης του νομοσχεδίου για την
ψήφο των Αποδήμων, το οποίο δεν στήριξαν τα κόμματα της Αριστεράς;
Οι Έλληνες του εξωτερικού έχουν εδώ και
καιρό αντιληφθεί ότι στόχος της κυβέρνησής
μας είναι η χωρίς περιορισμούς συμμετοχή
τους στις εθνικές εκλογές από τον τόπο κατοικίας τους. Αυτός ήταν ο στόχος μας τον Δεκέμβριο του 2019, όταν ψηφίστηκε ο Νόμος
4648/2019. Αυτός ήταν και ο στόχος της πρόσφατης νομοθετικής μας πρωτοβουλίας.
Δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης δεν κατάφεραν να
αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να κοιτάξουν τους απανταχού Έλληνες στα μάτια και
να αναγνωρίσουν το δίκαιο αίτημά τους.
Αυτό που προτείναμε ήταν το λογικό και το
αυτονόητο: Να μπορούν οι Έλληνες του εξωτερικού, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους
εκλογικούς καταλόγους, να συμμετέχουν
στην εκλογική διαδικασία από τον τόπο όπου
διαμένουν. Η πρότασή μας δεν διεύρυνε την
εκλογική βάση και δεν παρείχε δικαίωμα
ψήφου σε ανθρώπους που δεν είχαν ήδη.
Αυτό που προτείναμε ήταν να διευκολυνθούν
οι συμπατριώτες μας στην άσκηση ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός
τους. Προσήλθαμε στη συζήτηση με πνεύμα
ομοψυχίας και ενότητας, όμως ο ΣΥΡΙΖΑ
προτίμησε να προτάξει μικροπολιτικά συμφέροντα, να λειτουργήσει εκτός λογικής και
ευαισθησίας και μάλιστα να απέχει από την
ψηφοφορία! Για ακόμη μία φορά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν να αντιμετωπίσουν
τους Έλληνες του εξωτερικού ως πολίτες β’
κατηγορίας. Όπως καταλαβαίνετε, η ευθύνη
για την εξέλιξη αυτήν έχει ονοματεπώνυμο
και θεωρώ ότι οι απανταχού Έλληνες το
έχουν αντιληφθεί πλήρως.
Για ποιους λόγους απορρίψατε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία τεσσάρων εδρών γεωγραφικά, κατανεμημένων
σε ενιαία λίστα; Εκτιμάτε ότι εξαντλήσατε
όλα τα περιθώρια, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη συναίνεση σε μια
τόσο σημαντική μεταρρύθμιση;
Κοιτάξτε, η προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ φθάνει
στο σημείο του εμπαιγμού προς τους απόδημους. Ειδικά η απαίτηση για μη καταμέτρηση
της ψήφου τους στο τελικό αποτέλεσμα αποτελεί ντροπή. Δημιουργεί ξεκάθαρα πολίτες
δύο ταχυτήτων, αντιμετωπίζει τους απόδημους ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, κατά
παρέκκλιση διατάξεων του ίδιου του Συντάγματος! Από την πλευρά μας, όπως το έθεσε ο
αρμόδιος υπουργός στη Βουλή, ο κ. Μ. Βορί-

στον
Σπύρο Μουρελάτο

mourelatos.sp@gmail.com

δης, θέτουμε δύο βασικές προϋποθέσεις,
στις οποίες, αν συμφωνήσει η αντιπολίτευση,
είμαστε έτοιμοι να σχεδιάσουμε τον νόμο
από κοινού, με στόχο να επιτευχθεί συναίνεση: Πρώτον, η συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως
των Ελλήνων του εξωτερικού, που ήδη έχουν
ικανότητα ψήφου, στην εκλογική διαδικασία
και, δεύτερον, η ισότιμη καταμέτρηση της
ψήφου τους στο συνολικό αποτέλεσμα της
Επικράτειας. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεχθεί αυτές τις
δύο προβλέψεις, είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε και τον τρόπο εκπροσώπησης και τις
εκλογικές περιφέρειες. Η μπάλα είναι αποκλειστικά στο δικό τους γήπεδο.
Ανησυχείτε μήπως η πορεία προς την οικονομική ανάκαμψη, που έχει χαράξει η
κυβέρνηση, εκτραπεί από μια ενδεχόμενη όξυνση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
όπως το προηγούμενο καλοκαίρι; Εκτιμάτε πως η Άγκυρα έχει «συνετιστεί» από τα
«μηνύματα» Ε.Ε. και ΗΠΑ;
Δεν κομίζω κάτι νέο διαπιστώνοντας ότι η
Άγκυρα ανέπτυξε το τελευταίο διάστημα μια
επεκτατική πολιτική, την οποία βάσισε σε παράνομες και αυθαίρετες ενέργειες, οι οποίες
την καθιστούν παράγοντα αποσταθεροποίησης στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο,
η προσέγγιση των δύο χωρών και η ενεργοποίηση διαύλων επικοινωνίας έχουν επιφέρει μια αποκλιμάκωση, η οποία, παρότι δεν
μας κάνει να εφησυχάζουμε, δημιουργεί το
απαραίτητο κλίμα ώστε να αναζητήσουμε λύσεις. Όπως θα γνωρίζετε, μετά την επίσκεψη
του υπουργού Ν. Δένδια στην Τουρκία, σχεδιάζεται η επίσκεψη στην Αθήνα του κ. Τσαβούσογλου στις 31 Μαΐου. Η διπλωματία βρίσκεται, λοιπόν, στο προσκήνιο. Η χώρα μας
προτάσσει τον διάλογο έναντι των απειλών,

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, αν χρειαστεί, δεν
θα υπερασπιστεί αποτελεσματικά τα κυριαρχικά δικαιώματά της. Άλλωστε, στην πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Ν. Δένδια
στην Άγκυρα ενεργοποιήσαμε μια δέσμη θετικών μέτρων, κυρίως οικονομικής φύσεως,
τα οποία στόχο έχουν να δημιουργήσουν κλίμα συνεργειών και κατανόησης.
Στον στρατηγικό σας σχεδιασμό για την
οικονομική ανάκαμψη της μεταπανδημικής ημέρας υπάρχει «θέση» για τους Έλληνες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα κατά τη 10ετία της οικονομικής κρίσης; Με ποιον τρόπο εξετάζετε
να κάνετε πραγματικότητα το braingain;
Ποια η κυβερνητική μέριμνα για τη νέα
γενιά;
Δυστυχώς, ένας μεγάλος αριθμός συμπατριωτών μας εγκατέλειψε την Ελλάδα κατά τη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Οι πολίτες
αυτοί διαθέτουν υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και έτσι η χώρα μας στερείται σήμερα
πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, σε καίριους
τομείς της τεχνολογίας και της παραγωγής.
Μέσα από τη θέσπιση ενός συγκεκριμένου
ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος για επιστροφή στην Ελλάδα, καθώς και μέσα από τα
προγράμματα επενδύσεων και τη δημιουργία
φιλικού προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός φιλοδοξούμε να δώσουμε κίνητρα για
επιστροφή. Επιπλέον, θέλουμε σύντομα η
Ελλάδα να καταστεί ελκυστικός προορισμός
για εργασία και γι’ αυτόν τον σκοπό προσπαθούμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του
πολίτη προς το κράτος και να αναβαθμίσουμε
τις υποδομές μας.
Ύστερα από ενάμιση, πλέον, χρόνο πανδημίας, ποια προβλήματα αντιμετωπίζει η
ελληνική ομογένεια και ποιες πρωτοβουλίες λαμβάνετε για την αντιμετώπισή τους;
Βασική μέριμνα του υπουργείου Εξωτερικών αποτελεί η βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους Ομογενείς μας σε όλο

τον κόσμο, ειδικά αυτό το διάστημα που η
πανδημία έχει δυσχεράνει επικοινωνίες και
μετακινήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, επιλύουμε
ζητήματα τα οποία άπτονται της εύρυθμης
λειτουργίας των προξενικών Αρχών, μέσω
της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας. Όπως, άλλωστε, ορθά
έχει τονίσει ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Πιερρακάκης, η
πανδημία λειτούργησε για τη χώρα μας ως
ψηφιακός επιταχυντής. Σε αυτό το πλαίσιο,
ξεκινά αυτές τις ημέρες, σε συνεργασία με το
υπουργείο Εσωτερικών, η εφαρμογή μιας
απλουστευμένης διαδικασίας καταγραφής
ληξιαρχικών πράξεων στο εξωτερικό, απευθείας από τον προξενικό υπάλληλο, η οποία
θα ολοκληρώνεται αντί για τρεις έως και έξι
μήνες που συμβαίνει τώρα, σε λίγες μόνο
ώρες. Επίσης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες
που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, θέσαμε
σε πιλοτική εφαρμογή την υπηρεσία εικονικής υποβοήθησης (chatbot), η οποία δίδει
αυτοματοποιημένες απαντήσεις σε προξενικά ερωτήματα. Ταυτόχρονα, ενεργοποιήσαμε
πιλοτικά την υπηρεσία MyConsulLive, στα
πρότυπα του myAADElive και MyKEPLive, η
οποία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε Έλληνα
πολίτη, ο οποίος μέχρι σήμερα αναγκαζόταν
να καλύψει μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις και υψηλό κόστος μετακίνησης, να διεκπεραιώσει σε λίγα λεπτά, με τηλεδιάσκεψη,
μια σειρά πράξεων με το προξενείο. Με αυτά
τα έργα ανατρέπουμε μια κατάσταση χρόνων.
Παρέχουμε πλέον στα προξενεία μας καινοτόμα εργαλεία, τα οποία αλλάζουν ριζικά την
εικόνα τους στα μάτια των πολιτών. Τέλος, σε
συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη θα νομοθετήσουμε τη δυνατότητα οι
υπάλληλοι των προξενείων να μπορούν να
μεταβαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές
δικαιοδοσίας τους για την εξυπηρέτηση Ελλήνων στην έκδοση και την ανανέωση των
διαβατηρίων τους.

«

Η χώρα μας προτάσσει τον
διάλογο έναντι των απειλών,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι,
αν χρειαστεί, δεν θα
υπερασπιστεί
αποτελεσματικά τα
κυριαρχικά δικαιώματά της.
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ΛAΖΑΡΟΣ ΤΣΑΒΔΑΡIΔΗΣ

Βουλευτής Ημαθίας της Ν.Δ.

Η ενασχόληση με την πολιτική
κρύβει και… πίκρες

Ε

ν μέσω των θυελλωδών συνεδριάσεων της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής για τον Νίκο Παππά,
όπου συμμετέχει, συναντήσαμε τον
βουλευτή της Ημαθίας της Ν.Δ. Λάζαρο Τσαβδαρίδη και μας ανέλυσε τις εξελίξεις μετά τις
αποκαλύψεις Καλογρίτσα. Ταυτόχρονα, μας
μίλησε και για το προσωπικό στοίχημα που
έχει θέσει για την Ημαθία, για την αγάπη του
για το τένις καθώς και για την αδυναμία που
έχει η κόρη του στον Στέφανο Τσιτσιπά.

Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει
ότι η Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής
θα καταλήξει σε φιάσκο. Ως μέλος της
Προανακριτικής τι απαντάτε;
Όσο κι αν προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να υποβαθμίσει τον ρόλο αλλά και την ουσία της Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση πιθανών σοβαρών αξιόποινων πράξεων του
πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκου Παππά, κατά τους χειρισμούς του στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες το 2016, δεν θα
το κατορθώσει. Και όσο και αν αποπειράται
να μετατρέψει το μαύρο σε άσπρο, δεν πρόκειται να εμποδίσει την ανάδειξη της αλήθειας. Είναι δυστυχώς θλιβερό, ο ίδιος ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να τη
χαρακτηρίζει ως «καθεστωτικό μήνυμα και
διχαστικό αντιπερισπασμό». Και ποιοι μιλά-

στην
Άννα Καραβοκύρη

νε; Αυτοί που έστησαν τη σκευωρία της Novartis διασύροντας άδικα επί χρόνια δέκα πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δύο
πρώην πρωθυπουργούς και δίχως να υπάρχει το παραμικρό στοιχείο εις βάρος τους.
Δηλαδή να περιμένουμε εξελίξεις; Εκτιμάτε ότι θα υπάρξουν ποινικές ευθύνες;
Τα αμείλικτα ερωτήματα, που κάθε μέρα
πληθαίνουν μέσω της εξέτασης των μαρτύρων και των σχετικών καταθέσεων, είναι βέβαιο ότι θα βρουν τις οφειλόμενες απαντήσεις και θα έρθουν στο φως όλες οι πτυχές
μιας υπόθεσης που έχει αφήσει βαθιές σκιές
στην πολιτική ζωή του τόπου μας.
Η Βουλή θα διερευνήσει και θα αξιολογήσει ενδελεχώς – όπως ο νόμος τής δίνει το δικαίωμα– τις νομικές πτυχές ενός ζητήματος
για το οποίο υπάρχουν τουλάχιστον αποχρώσες ενδείξεις για την τέλεση ποινικών αδικημάτων.
Η ΝΔ δεν πρόκειται να αφήσει την πολιτική

ζωή του τόπου να διαβρωθεί για άλλη μία φορά από υποθέσεις, παρερμηνείες, εικασίες
και ανταλλαγή άσφαιρων πυρών, που μόνο
τοξικότητα προσφέρουν σε μία κοινωνία που
έχει ανάγκη να προχωρήσει ενωμένη στη νέα
εποχή.
Ποιο είναι το προσωπικό στοίχημα που
έχετε θέσει για την Ημαθία;
Τα προσωπικά στοιχήματα για τον τόπο μου
είναι δύο. Το πρώτο είναι περισσότερες και
καλύτερες δουλειές και πολλαπλάσιες ευκαιρίες ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή.
Το δεύτερο αποτέλεσε και το κεντρικό προεκλογικό μου σύνθημα. Να βρίσκεται ο κάθε
Ημαθιώτης μέσα στη Βουλή μέσω της αδιάκοπης κοινοβουλευτικής μου δραστηριότητας, η οποία θα αναδεικνύει προβλήματα και
κυρίως θα διεκδικεί γόνιμες λύσεις σε αυτά.
Είναι ένας νομός με αγροτική παραγωγή…
Η Ημαθία είναι ο πρώτος νομός πανελλαδικά σε παραγωγή ροδακίνων και ο δεύτερος
σε παραγωγή μήλων, με σημαντική συμμετοχή της γεωργικής, εμπορικής και επιχειρηματικής της δραστηριότητας στη συνολική οικονομία της χώρας. Είναι παράλληλα, όμως,
ένας νομός με τεράστιο φυσικό, πολιτιστικό
και κυρίως αρχαιολογικό αποτύπωμα αλλά

και ιδιαίτερη γαστρονομική και οινολογική
ταυτότητα, που αξίζει να αναδειχθεί περαιτέρω, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές
επίπεδο. Να γιατί η εστίασή μου είναι να συνδράμω στην προσπάθεια αξιοποίησης όλων
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ημαθίας. Με διεκδικήσεις για τη δημιουργία νέων αγροτικών και εμπορικών υποδομών, για
τη βελτίωση οδικών δικτύων, για τη διεύρυνση τουριστικών και επιχειρηματικών προοπτικών αλλά και για τον πολλαπλασιασμό
του πλέγματος κοινωνικής αλληλεγγύης, έτσι
ώστε να μη μένει κανένας πίσω σε αυτά τα
δύσκολα χρόνια.
Θεωρείτε πως αφήσαμε πλέον πίσω μας
την πανδημία ή πως μπορεί να επιστρέψει
επιθετικά από τον Σεπτέμβρη;
Θεωρώ πώς, παρότι βλέπουμε μία σημαντική αποκλιμάκωση στον αριθμό των κρουσμάτων, στις εισαγωγές στα νοσοκομεία και
στις διασωληνώσεις, η πανδημία είναι ακόμα
εδώ. Θεωρώ επίσης πώς, παρά τη συνειδητοποιημένη καθημερινή συμμετοχή της μέγιστης πλειοψηφίας των πολιτών στο πρόγραμμα των εμβολιασμών, το χτίσιμο του τείχους
ανοσίας δεν έχει ορθωθεί ακόμη στον απαιτούμενο βαθμό, παρότι οι υγειονομικοί μας
εμβολιάζουν πλέον πάνω από 100.000 συμπολίτες μας κάθε μέρα. Χρειάζεται ως εκ τού-
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έτσι ώστε να βελτιώνεσαι ως προσωπικότητα. Αναμνήσεις όπως οι δύσκολες μνημονιακές περίοδοι αλλά και η υπεύθυνη στάση της
ΝΔ κόντρα στον λαϊκισμό και τον κοινωνικό
διχασμό, που κράτησε τη χώρα όρθια, θα
μείνουν βαθιά χαραγμένες μέσα μου και θα
μου διδάσκουν πάντα ότι στην πολιτική το
σωστό δικαιώνεται πάντα, ακόμη και αν
χρειαστεί να περάσει αρκετός χρόνος για να
αποκαλυφθεί και να συνειδητοποιηθεί.

«Ο Κυρ. Μητσοτάκης είναι
ένας σύγχρονος πολιτικός
που επιβάλλεται με την
καθαρότητα, τη σαφήνεια και
την ταχύτητα της σκέψης του,
ενώ o Καραμανλής και o
Σαμαράς είναι δύο μεγάλοι
πολιτικοί, δύο ισχυρές
προσωπικότητες, με βαθιά
αγωνία και έγνοια
για την πατρίδα»
του προσοχή και υπευθυνότητα από όλους
μας, προκειμένου οι αναζωογονητικοί βαθμοί ελευθερίας που προσθέσαμε ως προς
την οικονομική και την κοινωνική ζωή να
διατηρηθούν και να πολλαπλασιαστούν στον
δρόμο προς τη σταδιακή επάνοδο στην κανονικότητα.
Πρόσφατα εμβολιαστήκατε κι εσείς κατά
του κορονοϊού. Νιώσατε δισταγμό ή ανυπομονησία για τον εμβολιασμό;
Δισταγμό σε καμία των περιπτώσεων. Εμπιστεύομαι εξάλλου απόλυτα την επιστήμη
και τις κατευθυντήριες γραμμές των ειδικών
και των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών
της Πολιτείας μας.
Τι νιώσατε;
Αυτό που ένιωσα ήταν μία μεγάλη χαρά,
που επιτέλους έκανα το πρώτο βήμα για να
κερδίσω πίσω τη ζωή μου, να προστατέψω
την υγεία της οικογένειάς μου και των συνανθρώπων μου αλλά και να συμβάλω στην
υγειονομική ασπίδα κατά την πανδημίας, στο
μέτρο που αυτό μου αναλογεί. Σε λίγες ημέρες κάνω και τη δεύτερη δόση και ομολογώ
ότι η προσμονή μου είναι μεγάλη.
Είχατε κάποιο σύμπτωμα ή ενόχληση;
Όχι. Κανένα απολύτως.
Από όσο γνωρίζω, η κόρη σας ακολουθεί
τα χνάρια σας επαγγελματικά, ή καλύτερα
την οικογενειακή παράδοση, και σπουδάζει στη Νομική. Τι τη συμβουλεύετε για
την επαγγελματική της πορεία;
Η κόρη μου ακολουθεί τη δική της αυτόνομη πορεία. Αγαπάει τη νομική επιστήμη, γιατί
έτσι νιώθει η ίδια και χωρίς να έχει οποιαδή-

ποτε πίεση από τους γονείς. Αν και έχω την
κρυφή χαρά ότι σε αυτήν της την επιλογή
έπαιξε ρόλο και το σωστό παράδειγμα που
έβλεπε από εμένα και από τη μητέρα της,
που τη θεωρώ επίσης μία εξαιρετική δικηγόρο, εκτός από εξαιρετική σύζυγο. Τα μόνα
λοιπόν που παραινούμε πάντα την κόρη μας
για την επαγγελματική της πορεία είναι να μη
σταματάει να επικαιροποιεί τις γνώσεις της
και να σέβεται πάντα τόσο τους ανθρώπους
που θα της εμπιστευτούν τις υποθέσεις τους
όσο κυρίως τον ίδιο της τον εαυτό, τη διαίσθησή της, τις αξίες της ζωής της και τις αρχές με τις οποίες μεγάλωσε.
Αληθεύει ότι η μικρή σας κόρη αγαπά το
τένις και θαυμάζει τον Στέφανο Τσιτσιπά;
Αλήθεια είναι. Μάλιστα, κάποια στιγμή τον
συναντήσαμε σε ένα εμπορικό κέντρο στην
Αθήνα πριν από ενάμιση περίπου χρόνο και
όχι μόνο του ζήτησε αυτόγραφο, αλλά του
έκανε και σειρά ερωτήσεων για το τένις και
τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος βιώνει τον
πρωταθλητισμό.
Εσείς τι άποψη έχετε;
Ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποτελεί λαμπρό παράδειγμα για όλους μας, καθώς είναι
ένα νέο παιδί, που, χάρη στην επιμονή, την
αφοσίωση, τη δοτικότητα και τη μεθοδικότητά του, διαπρέπει διεθνώς σε ένα εξαιρετικά
απαιτητικό άθλημα, κάνοντας υπερήφανη
την οικογένειά του και τη χώρα του.
Έχετε κάποιο χόμπι; Πώς περνάτε τον
ελεύθερο χρόνο σας; Παίζετε τένις;
Δυστυχώς, ο ελεύθερος χρόνος μου είναι
ελάχιστος. Εξάλλου, πέρα και πάνω από πο-

λιτικός, είμαι και σύζυγος και γονιός και
προσπαθώ να αφιερώνω όσο το δυνατόν
επαρκή χρόνο στην οικογένειά μου. Παρ’ όλα
αυτά, όποτε ξεκλέβω λίγη ώρα, προτιμώ να
κάνω τζόκινγκ, να παίζω τένις και να διαβάζω βιβλία πολιτικής.
Πώς προέκυψε η ενασχόλησή σας με την
πολιτική;
Η ενασχόληση με την πολιτική για μένα είναι χρέος και ύψιστο καθήκον κάθε συνειδητοποιημένου πολίτη. Από μικρό παιδί είχα
ως σημεία αναφοράς μου τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Κωνσταντίνο
Μητσοτάκη, πορεύτηκα με βάση τις αρχές
που αυτοί δίδαξαν και εύχομαι να συνεχίζω
να το πράττω, όσο ο κόσμος τής Ημαθίας θα
μου δίνει αυτή την εντολή.
Κοινοβουλευτικά είστε εμπειρότατος,
δεδομένου ότι εκλέγεστε για τρίτη φορά
στη Βουλή των Ελλήνων. Από την πρώτη
σας θητεία, από το 2007 έως το 2009, αλλά
και από τη δεύτερη θητεία σας, από το
2012 ως το 2015, τι κρατάτε; Τι αναμνήσεις έχετε;
Πολλή δουλειά, τεράστιες εμπειρίες, εξαιρετικούς συναδέλφους στη Βουλή, πολιτική
ωρίμανση. Η συνειδητοποίηση ότι ο εχθρός
του καλού είναι το καλύτερο, οι χαρές όταν
κατάφερνα να ανοίξω μικρές ή μεγαλύτερες
πόρτες στα κέντρα των αποφάσεων επ’ ωφελεία του τόπου μου, η βαθιά ικανοποίηση
όταν μπορούσα να συμβάλω γόνιμα και
εποικοδομητικά στο κοινοβουλευτικό έργο.
Από εκεί και πέρα, η ενασχόληση με την
πολιτική κρύβει και πίκρες. Που όμως στο
χέρι σου είναι να μάθεις να τις διαχειρίζεσαι,

Τώρα, στην τρίτη θητεία σας, βλέπετε να
έχει αλλάξει το σκηνικό στη Βουλή μετά
και τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ;
Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ γκρέμισε
πολλούς μύθους. Το δήθεν «ηθικό πλεονέκτημα» της Αριστεράς πήγε περίπατο και τα
εύκολα λόγια αποδείχθηκαν τζάμπα μαγκιές
στις πλάτες των Ελλήνων. Η έλευση της ΝΔ
υπό την πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη βάζει στο επίκεντρο τη δυναμική και
εθνικά υπερήφανη πολιτική, την κοστολογημένη και στοιχειοθετημένη αναπτυξιακή
πρόταση, την πλήρη αντιστοίχηση λόγων και
έργων, την επένδυση στην καινοτομία και
στις νέες τεχνολογίες, τις τολμηρές μεταρρυθμίσεις. Αυτές είναι οι επιταγές της κοινωνίας στη νέα εποχή, που υλοποιούνται
σταθερά μέρα με τη ημέρα από την κυβέρνηση της ΝΔ.
Δεδομένου ότι συμμετείχατε στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή και σε
αυτήν του Αντώνη Σαμαρά, ποια στοιχεία
του χαρακτήρα τους έχετε ξεχωρίσει
στους δύο πρώην πρωθυπουργούς;
Δύο μεγάλοι πολιτικοί, δύο ισχυρές προσωπικότητες, εξαιρετικοί ρήτορες, αποφασιστικοί, με βαθιά αγωνία και έγνοια για την πατρίδα και απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης
τους αλλά και των καιρών στους οποίους είχαν το τιμόνι της χώρας. Άφησαν ισχυρό το
αποτύπωμά τους, δικαιώθηκαν από τον χρόνο
στις πολιτικές επιλογές τους, θα έχουν πάντα
την αγάπη του ελληνικού λαού και τον απεριόριστο σεβασμό της διεθνούς κοινότητας.
Και από τον σημερινό πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ποια στοιχεία έχετε
ξεχωρίσει;
Ένας σύγχρονος πολιτικός που επιβάλλεται με την καθαρότητα, τη σαφήνεια και την
ταχύτητα της σκέψης του, την αποτελεσματικότητα του έργου του, τη μεθοδικότητα και τη
διορατικότητά του, την ικανότητά του να
ηγείται ως μαέστρος, μοιράζοντας ρόλους
αλλά και συντονίζοντας μία τιτάνια προσπάθεια σε καιρούς δύσκολους με εξαιρετική
επιτυχία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει φέρει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της διεθνούς πολιτικής, δίνοντας ξανά ειδικό βάρος
στις πρωτοβουλίες της και αποτελώντας οικουμενικό σημείο αναφοράς, ως ηγέτης που
διαχειρίστηκε επιτυχώς σειρά κρίσεων,
όπως η πανδημία και η κρίση στον Έβρο.
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ΣΠΗΛΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τ

ην πεποίθηση ότι είναι στο χέρι
μας να αφήσουμε οριστικά πίσω
μας τον κύκλο των lockdown εκφράζει, μιλώντας στην «Ρ», ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός. Εξαίρει το εμβολιαστικό πρόγραμμα που «τρέχει» και
εκτιμά ότι, όσο αυξάνονται οι εμβολιασμοί, τόσο θα πείθονται και οι πιο επιφυλακτικοί. Εξηγεί, τέλος, πώς θα δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις μετά τις φυσικές
καταστροφές των τελευταίων μηνών για τη
ζωική και τη φυτική παραγωγή, αλλά και
τον σχεδιασμό του υπουργείου για τη διαχείριση των κονδυλίων από τη νέα ΚΑΠ
και το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η άρση των περισσότερων περιορισμών ίσως δίνει σε ορισμένους πολίτες
την αίσθηση ότι έχουμε ξεμπερδέψει.
Είμαστε σε μια τέτοια φάση;
Είμαστε σε αρκετά καλύτερη θέση από
εκείνη που ήμασταν μέχρι πριν από λίγο
καιρό. Αυτό, σε συντριπτικό ποσοστό,
οφείλεται στους εμβολιασμούς, οι οποίοι
«τρέχουν» με πρωτόγνωρους ρυθμούς,
μέσα από μία άψογη διαδικασία, που ουδέποτε είχαμε ξαναζήσει στο παρελθόν.
Ήδη ξεπεράσαμε το «φράγμα» των 5 εκατ.
εμβολίων, ενώ σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 2 εκατ. πολίτες θα έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Η σημασία των εμβολιασμών
αποτυπώνεται στους καθημερινούς μειωμένους δείκτες θνησιμότητας και διασωληνώσεων από τον Covid-19 και στην
εντυπωσιακή ελαχιστοποίηση των εμβολιασμένων πολιτών που νοσούν σοβαρά.
Όλα αυτά είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρα.
Με δεδομένο τον προγραμματισμό του
Σχεδίου «Ελευθερία», μέχρι τα τέλη
Ιουνίου θα έχουμε πετύχει μία ανοσία
της τάξεως του 50% του πληθυσμού και
μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι είμαστε
πια κοντά στην έξοδο από τη «μαύρη

στον
Γιώργο Ευγενίδη
g_evgenidis@yahoo.gr

τρύπα» της πανδημίας.
Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει
ότι πρέπει να εφησυχάσουμε. Ο ιός έχει
αποδείξει ότι είναι ύπουλος, μπορεί να μεταλλάσσεται και εξακολουθεί να κυκλοφορεί ανάμεσά μας, χωρίς να ξεχωρίζει
ηλικίες, φύλο ή άλλα χαρακτηριστικά. Δεν
έχουμε ξεμπερδέψει. Ούτε εμείς, ούτε ο
πλανήτης ολόκληρος. Είμαστε όμως σε
καλό δρόμο και είναι πλέον στο χέρι μας
να αξιοποιήσουμε τα «δώρα» της επιστήμης και με «όπλο» μας την ατομική ευθύνη
να πετύχουμε την απαλλαγή μας από τον
πρωτοφανή εφιάλτη της πανδημίας.
Μπορείτε να πείτε με μεγαλύτερη
ασφάλεια, σε σύγκριση με πέρυσι, ότι
δεν θα χρειαστεί να επαναληφθούν τα
οριζόντια και μακράς διαρκείας lockdowns που είχαμε το προηγούμενο
διάστημα από το φθινόπωρο;
Όπως ήδη σας είπα, το «όπλο» των εμβολίων είναι πανίσχυρο. Η κυβέρνηση
Μητσοτάκη φρόντισε ώστε να μπορούν
όλοι οι ενήλικες να έχουν δωρεάν πρόσβαση στους εμβολιασμούς. Η ανταπόκριση είναι ενθαρρυντική. Είναι στο χέρι μας
να αφήσουμε οριστικά πίσω τα οριζόντια
μέτρα και τα lockdowns, τα οποία έχουν
δυσβάστακτες συνέπειες τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία.
Σας ικανοποιεί η πρόοδος της επιχείρησης «Ελευθερία»; Διότι σε αρκετές
ηλικιακές ομάδες υπάρχουν κενά…
Πράγματι. Ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες
ηλικίες, οι οποίες είναι και πιο ευάλωτες,
η ανταπόκριση δεν είναι η επιθυμητή. Από
την άλλη πλευρά, οι νεότερες γενιές προσέρχονται με χαρά στα εμβολιαστικά κέν-

Στο χέρι μας να αφήσουμε
πίσω τα lockdowns
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τρα για να «πάρουν τη ζωή τους πίσω»,
όπως σωστά λένε. Ευελπιστώ ότι όσο θα
μεγαλώνει ο συνολικός αριθμός των πολιτών που θα σηκώνουν τη σημαία της
«Ελευθερίας», θα πείθονται όλο και περισσότεροι να ακολουθήσουν. Μην ξεχνάτε ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες ξεκίνησαν πρώτες τους εμβολιασμούς και
υπήρχε μία κατανοητή επιφύλαξη, η
οποία συν τω χρόνω ατονεί. Ταυτοχρόνως, πλέον, ξεκινάει και το πρόγραμμα
του εμβολιασμού μιας μεγάλης κατηγορίας πολιτών που έχει αντικειμενικές δυσκολίες να μεταβεί σε εμβολιαστικό κέντρο. Άρα, πάμε πολύ καλά. Και πάμε καλύτερα.
Ο τουρισμός ανοίγει υπό ασφαλείς
συνθήκες; Και μπορεί να χρειαστεί,
όπως και πέρυσι το καλοκαίρι, να
εφαρμοστούν τοπικά περιοριστικά μέτρα σε τουριστικούς προορισμούς, αν
τα πράγματα επιδεινωθούν;
Η ευθύνη αυτή ανήκει στους ειδικούς
και η κυβέρνησή μας έχει αποδείξει ότι
σέβεται και ακολουθεί τις εισηγήσεις της
Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων. Οι ίδιοι οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει
ότι, αν οι συνθήκες το απαιτήσουν, τότε θα

«

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Πότε θα αρχίσει η χώρα μας να διαχειρίζεται νέα κεφάλαια στον πρωτογενή
τομέα από τη νέα ΚΑΠ αλλά και από το
Ταμείο Ανάκαμψης; Ποιες πρωτοβουλίες ετοιμάζετε;
Τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης και
της νέας ΚΑΠ συνιστούν μία μοναδική
ευκαιρία για τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μοντέλου του
αγροτικού τομέα. Από τα 19,5 δισ. ευρώ
της ΚΑΠ, στη μεταβατική περίοδο ήδη
αξιοποιούνται τα περίπου 2 δισ. ευρώ –
ποσά που κατευθύνονται κυρίως στην
ενίσχυση και προσέλκυση νέων αγροτών,
στις βιολογικές καλλιέργειες και στα
σχέδια βελτίωσης.
Το στρατηγικό σχέδιο της χώρας, όσον
αφορά την αξιοποίηση της νέας ΚΑΠ για
την περίοδο 2023-27, βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας και διαβούλευσης, με
στόχο να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του
έτους.
Ταυτοχρόνως, έχει ήδη εγκριθεί το
πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης,
από τους οποίους ο πρωτογενής τομέας
θα ενισχυθεί συνολικά με περισσότερα
από 800 εκατ. ευρώ, που θα ενεργοποιήσουν επιπλέον σημαντικά ιδιωτικά κεφάλαια – πάνω από 2 δις ευρώ– που θα
δράσουν πολλαπλασιαστικά για την οικονομία και την ανάπτυξη.

«Τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης και της νέας
ΚΑΠ συνιστούν μία μοναδική ευκαιρία για τον
αναγκαίο εκσυγχρονισμό του παραγωγικού
μοντέλου του αγροτικού τομέα»

ληφθούν έκτακτα μέτρα τοπικού χαρακτήρα. Όλοι ευχόμαστε να αποφευχθούν,
αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή που θα
κρίνει την αναγκαιότητα ή μη.

Από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε Κορίνθια και Αττική, αλλά και από την κακοκαιρία των χειμερινών μηνών,
υπάρχει αυξημένη ανάγκη για αποζημιώσεις. Πώς και πότε θα καλυφθούν
αυτά τα ποσά;
Το φαινόμενο του επαναλαμβανόμενου
παγετού, που έπληξε φέτος διάφορες περιοχές της χώρας, ήταν πρωτόγνωρο. Η
κυβέρνηση και το ΥΠΑΑΤ από την πρώτη
στιγμή έσκυψαν πάνω από το πρόβλημα
με ευαισθησία και πολιτική βούληση
εξεύρεσης άμεσης λύσης. Βούληση της
κυβέρνησης είναι να αντιμετωπισθούν οι
καταστροφές άμεσα και να χρησιμοποι-

ηθεί κάθε δυνατότητα που δίνουν η ΕΕ, ο
ΕΛΓΑ αλλά και ο κρατικός προϋπολογισμός. Αποτελεί δέσμευση του πρωθυπουργού η αποζημίωση των αγροτών και
με κάθε τρόπο θα το επιτύχουμε. Ήδη
έχω θέσει το θέμα στους συναδέλφους
μου στην ΕΕ, στο Συμβούλιο Υπουργών
Γεωργίας και Αλιείας την Πέμπτη.
Σε ό,τι αφορά τις ζημιές στην αγροτική
παραγωγή από τις πρόσφατες πυρκαγιές
στην Κορινθία, οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ
ξεκίνησαν άμεσα τις διαδικασίες και σήμερα βρίσκονται στο τελικό στάδιο της
καταγραφής. Όλες οι ζημιές στο ζωικό
κεφάλαιο θα αποζημιωθούν πλήρως, ενώ
για το φυτικό κεφάλαιο, και για όσες ζημιές δεν καλύπτονται από την πάγια διαδικασία, θα εξαντληθούν οι δυνατότητες
κάλυψής τους από τον νόμο περί κρατικής αρωγής.

Σε ποιους άξονες θα κατευθυνθούν τα
χρήματα;
Η υλοποίηση θα ξεκινήσει το αμέσως
επόμενο διάστημα και οι πόροι θα κατευθυνθούν σε τέσσερις βασικούς άξονες:
1. Τον μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα μέσω προγραμμάτων για την
καινοτομία και την πράσινη γεωργία, τον
εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα,
τον αγροτουρισμό, την αναδιάρθρωση
καλλιεργειών και τη γενετική βελτίωση.
2. Τα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά
έργα σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.
3. Τον ψηφιακό μετασχηματισμό του
αγροδιατροφικού τομέα.
4. Τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής
των υδατοκαλλιεργειών.
Τα οφέλη θα είναι σημαντικά για το σύνολο της κοινωνίας. Θα δημιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τομέα, θα επιτευχθεί αύξηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής και
των εξαγωγών, ενώ, ταυτόχρονα, τα γεωργικά προϊόντα θα αποκτήσουν επιπλέον προστιθέμενη αξία, επιφέροντας αύξηση του αγροτικού εισοδήματος.
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ε παγωμένη ανάσα παρακολουθεί
ακόμη και σήμερα η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις αναφορικά με την
«κρατική αεροπειρατεία» της 23ης Μαΐου, που
τελέστηκε σε εν πτήσει πολιτικό αεροσκάφος
της Ryanair στον εθνικό εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, κατόπιν εντολής του Λουκασένκο,
και την άμεση αντίδραση κυρίως των ευρωπαϊκών κρατών απέναντι στο περιστατικό με τη λήψη στοχευμένων κυρώσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και από ορισμένες κρατικές εταιρείες αερομεταφορών (Air France,
Finnair, Singapore Airlines). Ο Λευκορώσος
«δικτάτορας» -που βρίσκεται στην εξουσία από
το 1994- όχι απλώς δεν απολογείται για το περιστατικό, αλλά ισχυρίζεται ότι κινήθηκε εντός
του νομικού πλαισίου. Πρόκειται για ένα διεθνές συμβάν που αναβιώνει ορισμένες μνήμες
του παρελθόντος και εγείρει σκέψεις για το
μέλλον.

Αεροπειρατείες του χθες,
του σήμερα και του αύριο…

Οι αεροπειρατείες του ’70
Το φαινόμενο των αεροπειρατειών αναδύθηκε τη δεκαετία του 1960, αλλά βρέθηκε κυριολεκτικά στην ακμή του τη δεκαετία του 1970,
η οποία στιγματίστηκε από πολλαπλά διεθνή
περιστατικά αεροπειρατείας σε τέτοιο βαθμό
που ακόμη και η Ρένα Βλαχοπούλου έπεσε θύμα τους στην ταινία «Η Θεία μου η Χίπισσα». Οι
περισσότερες αεροπειρατείες έγιναν στο πλαίσιο της εξτρεμιστικής εκδοχής του παλαιστινιακού αγώνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί το περιστατικό στο Entebbe το 1976,
κατά το οποίο Παλαιστίνιοι εξτρεμιστές του
Εθνικοαπελευθερωτικού Μετώπου της Παλαιστίνης σε αεροσκάφος με δρομολόγιο Γαλλία Ισραήλ πήραν διά της βίας τον έλεγχο του αεροσκάφους και το οδήγησαν στην Ουγκάντα,
όπου το πλήρωμα και οι επιβάτες κρατήθηκαν
όμηροι και απείλησαν να δολοφονήσουν τους
Ισραηλινούς επιβάτες, στην περίπτωση που το
Ισραήλ δεν απελευθέρωνε 40 Παλαιστίνιους
φυλακισμένους. Τελικά, το Ισραήλ πραγματοποίησε μυστική επιχείρηση απελευθέρωσης
των ομήρων με επιτυχία.
Ένα δεύτερο περιστατικό αφορά στην αεροπειρατεία στη Λάρνακα το 1978, η οποία ξεκίνησε με τη δολοφονία του γενικού γραμματέα
του Κινήματος Αφρο-Ασιατικής Αλληλεγγύης
(AAPSO), του Αιγύπτιου Γιουσέφ ελ Σεμπάι,
από στελέχη εξτρεμιστικών παλαιστινιακών
οργανώσεων, που θεωρούσαν ότι έχει προδώσει τον αγώνα Παλαιστίνης για Απελευθέρωση.
Οι τρομοκράτες για να διαφύγουν κράτησαν
ομήρους και ζήτησαν να τους δοθεί αεροσκάφος για να δραπετεύσουν. Οι κυπριακές Αρχές
τούς παραχώρησαν αεροσκάφος και αναχώρησαν, όμως αναγκάστηκαν να επιστρέψουν,
καθώς κανένα αραβικό κράτος δεν τους επέτρεπε την προσγείωση (Λιβύη, Υεμένη, Αλγέρι).
Οι αεροπειρατές αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, όπου και
συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις με την κυ-

ΓΝΩΜΗ

τελευταίες κατηγορίες ανήκουν και οι
πριακή κυβέρνηση. Στο μεταξύ, η
περιπτώσεις «κρατικής αεροπειραΑίγυπτος ενημέρωσε ότι θα αποτείας». Η εμπλοκή του προέδρου
στείλει τον τότε υφυπουργό ΕξωτεΛουκασένκο δεν αποτελεί παγκόσμια
ρικών -και μετέπειτα γενικό γραμπρωτοτυπία στα χρονικά των αεροματέα στον ΟΗΕ- Μπούτρος Μπούπειρατειών. Αντιθέτως, περιστατικά
τρος Γκάλι στη Λάρνακα για να συμαεροπειρατειών με κρατικό χαρακτήμετέχει σε διαπραγματεύσεις, όμως
ρα ή εμπλοκή κράτους έχει σημειτελικά το μεταγωγικό C-130 μετέφεωθεί σε πολλές σελίδες της παγκόρε ειδικευμένους στρατιώτες ενόσμιας ιστορίας.
πλων δυνάμεων Αιγύπτου, οι οποίοι του
διενήργησαν επίθεση. Ο κυπριακός Ευάγγελου
Στην ακραία τους εκδοχή οι «κραΠαρρά
στρατός αιφνιδιάστηκε και άνοιξε
τικές αεροπειρατείες» τελούνταν
πυρ στοχεύοντας τους Αιγυπτίους, Υποψήφιος
από τα κράτη κατά τρόπο απροκάλυοι περισσότεροι εκ των οποίων έχα- διδάκτωρ
πτο. Τέτοια είναι η περίπτωση της
σαν τη ζωή τους. Τελικά οι αεροπει- Διεθνούς Δικαίου, αεροπειρατείας στην Άκρα το 1966,
ρατές -οι οποίοι είχαν κλειστεί στο Νομική Σχολή
όπου οι ένοπλες δυνάμεις της Γκάνα
αεροσκάφος τη στιγμή της ανταλλα- ΕΚΠΑ
πήραν τον έλεγχο του αεροσκάφους
γής πυρών- συνελήφθησαν.
που επέβαιναν 19 κρατικοί αξιωμαΟι αεροπειρατείες συνεχίστηκαν και τις δετούχοι της Γουινέας -συμπεριλαμβανομένου
καετίες του 1980 και 1990 με φθίνουσα πορεία,
του υπουργού Εξωτερικών- με αίτημα την
με αποκορύφωμα, όμως, την αεροπειρατεία
απελευθέρωση 100 πολιτών της που βρίτης 11ης Σεπτεμβρίου, που οδήγησε στην πτώσκονταν φυλακισμένοι στη Γουινέα.
ση των Δίδυμων Πύργων στη Νέα Υόρκη.
Πιο συχνό ήταν το φαινόμενο αεροπειρατεί-

Ο κρατικός ή μη χαρακτήρας
μιας αεροπειρατείας
Τα κίνητρα που οδηγούν σε μια τέτοια αποτρόπαιη πράξη μπορούν να ομαδοποιηθούν σε
τέσσερις κατηγορίες: α) προσωπικά κίνητρα
(εγκληματικότητα, ασταθής ψυχολογική κατάσταση, παράφορος έρωτας ή οικογενειακή
επανένωση), β) αεροπειρατεία για χορήγηση
πολιτικού ασύλου, γ) αεροπειρατεία για την
κράτηση ομήρων και δ) αεροπειρατεία για πολιτικούς λόγους.
Ευλόγως θα διαπίστωνε κανείς ότι στις δύο

ας υπό τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την
εντολή κράτους και την τέλεσή της από αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών του. Σε τέτοιες πρακτικές κατέφυγαν σε ορισμένες περιπτώσεις και οι αποικιοκρατικές δυνάμεις κατά
τα πρώτα χρόνια της αποαποικιοποίησης της
Αφρικής, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν την επιρροή τους στις νεότευκτες πολιτικές ηγεσίες. To 1955 Γάλλοι πράκτορες σχεδίασαν αεροπειρατεία για να συλλάβουν τον ηγέτη
της Αλγερινής Αντίστασης Ahmed Ben Bella
και άλλα στελέχη του Εθνικοαπελευθερωτικού
Μετώπου της Αλγερίας, τους οποίους οδήγη-

σαν στη φυλακή. Στις 30 Ιουνίου 1967, για παράδειγμα, πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών
της Γαλλίας προέβησαν σε αεροπειρατεία για
να συλλάβουν τον πρωθυπουργό του Κονγκό
Moïse Tshombe. Παρόμοια περίπτωση και η
χειρότερη αεροπορική καταστροφή στην ιστορία της Βρετανίας, η υπόθεση της βομβιστικής
επίθεσης σε αεροσκάφος της Pan Am πάνω
από το Λόκερμπι της Σκοτίας το 1988, για την
οποία ο Καντάφι ανέλαβε την ευθύνη και αποζημίωσε τις οικογένειες των θυμάτων μόλις το
2003, μετά τη διεθνή κατακραυγή, την επιβολή
κυρώσεων και τη διεξαγωγή δικαστικού αγώνα
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Βέβαια,
στην περίπτωση του Lockerbie η έκρηξη του
αεροσκάφους έγινε με βομβιστικό μηχανισμό
που βρισκόταν εντός του αεροσκάφους, όμως
ο χειριστής ήταν εκτός και συνεπώς δεν μιλάμε
για αεροπειρατεία.
Πολιτικά ήταν και τα κίνητρα όλων των αεροπειρατειών που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο των
αραβοϊσραηλινών διενέξεων, όχι μόνο το επεισόδιο στο Entebbe και τη Λάρνακα, αλλά και το
περιστατικό της αεροπειρατείας της Χεζμπολάχ σε αεροσκάφος που επέβαιναν μέλη των
ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ το 1985. Σε αυτή
την περίπτωση, όμως, η αεροπειρατεία δεν
ήταν κρατική, αλλά σχεδιάστηκε και διοργανώθηκε από μη κρατικούς δρώντες (εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, τρομοκρατικές οργανώσεις, παραστρατιωτικά δίκτυα), δίχως να
ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από ορισμένο κράτος.

Το περιστατικό της Λευκορωσίας
Η εξαναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους της Ryanair στο Μινσκ, παρουσία στρατιωτικών αεροσκαφών της Λευκορωσίας, αποτελεί μια κρατική ενέργεια που, εργαλειοποιώντας τον τρόμο, επιδιώκει πολιτικά οφέλη. Εν
προκειμένω, ο πολιτικός στόχος, για τον οποίο
εξέθεσε περί τις 170 ζωές σε κίνδυνο ο Λουκασένκο, ήταν η σύλληψη του αντιφρονούντος
Προτάσεβιτς, ο οποίος κατηγορείται για τρομοκρατία και υποκίνηση διαδηλώσεων.
Μεταπολεμικά, λοιπόν, κυβερνήσεις κρατών
και ηγετικές ομάδες μη κρατικών δρώντων
προέβαιναν σε τρομοκρατικές ενέργειες στον
εναέριο χώρο -και όχι μόνο- για να εκβιάσουν
ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Μήπως αυτός είναι
και ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν έχει βρεθεί κοινώς αποδεκτός ορισμός της έννοιας της
«τρομοκρατίας» στο Διεθνές Δίκαιο; Αν η
απάντηση είναι θετική, τότε θα συνεχίσουμε να
ζούμε υπό τον φόβο «κρατικών αεροπειρατειών» και στο μέλλον…
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Ανοίγουν τα γυμναστήρια

Τ

ην απόφαση για επαναλειτουργία των γυμναστηρίων με το εγκεκριμένο υγειονομικό πρωτόκολλο από τη Δευτέρα 31 Μαΐου
ανακοίνωσε και επίσημα χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Σημείωσε
πως θα ανακοινωθούν κάποιες αλλαγές
στο πρωτόκολλο σε σχέση με συγκεκριμένους τύπους ασκήσεων, κατά τις όποιες
δεν είναι δυνατή η χρήση μάσκας.
Επίσης, ανακοίνωσε ότι αποφασίστηκε
η χρήση των γηπέδων 5x5 και των γηπέδων μπάσκετ σε υπαίθρους χώρους από
τη Δευτέρα 31 Μαΐου, από ερασιτέχνες
αθλούμενους. Ακόμη, γνωστοποίησε τη
μείωση στο 25% της τηλεργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε πως:
• Η τηλεργασία και στον δημόσιο και στον
ιδιωτικό τομέα μειώνεται στο 25% του
προσωπικού.
• Από την προσεχή Δευτέρα επαναλειτουργούν με αυστηρά πρωτόκολλα τα γυμναστήρια.
• Από την προσεχή Δευτέρα ξεκινά η χρήση των γηπέδων 5x5 και των γηπέδων
μπάσκετ σε υπαίθριους χώρους από ερασιτέχνες αθλούμενους.
• Από την 1η Ιουνίου επιτρέπονται οι αθλητικές οργανώσεις εκτός σταδίων έως 300
άτομα, με μπλοκ ανά 50 άτομα, χωρίς απονομές, χωρίς θεατές και με χρήση μάσκας.
• Οι εκλογές και οι εκλογοαπολογιστικές
συνεδριάσεις θα μπορούν να γίνονται διά
ζώσης, εάν τα μέλη δεν ξεπερνούν τα 150.
• Επιτρέπεται η διενέργεια μαθημάτων
θεωρητικής εκπαίδευσης και πιστοποιητικών και θεωρητικών εξετάσεων.
Ακόμη, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε
πως από τη Δευτέρα ενεργοποιείται ένα
νέο εργαλείο στη διαχείριση της πανδη-

ΕΜΑ: «Ναι» στο
Pfizer για τα παιδιά
12-15 ετών

μίας. Πρόκειται για το covid19.gov.gr, στο
οποίο θα μπορούν όλοι να παρακολουθούν τέσσερις κρίσιμους δείκτες:
• Τον δείκτη θετικότητας.
• Τον αριθμό των κρουσμάτων ανά
100.000.
• Την πορεία των κρουσμάτων.
• Τον εμβολιασμό του πληθυσμού ανά περιοχή.
Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για κάποιες περιοχές που προκαλούν ανησυχία.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους Δήμους
Ρόδου, Μυτιλήνης, Τροιζηνίας, Χανίων και
την Περιφερειακή Ενότητα Σύρου.

Ξέσπασμα για τη μουσική
Λογικές «αντάρτικου» είναι εξαιρετικά
επικίνδυνες, ανέφερε ο Νίκος Χαρδαλιάς,

όσον αφορά στις πληροφορίες ότι πολλοί
επιχειρηματίες της εστίασης ετοιμάζονται
να ανοίξουν τη μουσική στα μαγαζιά τους,
παρά τη σχετική απαγόρευση. Όπως είπε
ο ίδιος, «υπάρχουν νόμοι οι οποίοι θα
εφαρμοστούν».
Μάλιστα, ο υφυπουργός, σε έντονο
ύφος, απάντησε σε όσους σχολιάζουν
πως «ο κορονοϊός κολλάει με τη μουσική». Όπως εξήγησε, η μουσική «προφανώς δεν κολλάει», αλλά αυξάνει το ρίσκο
μετάδοσης του ιού.

Μειώνεται στο 25% η τηλεργασία
σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα «Καμπανάκι» για πέντε περιοχές

«Πράσινο φως» για τη χρήση του
εμβολίου της Pfizer για παιδιά από
12 ετών και άνω έδωσε χθες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων
(ΕΜΑ), ανοίγοντας τον δρόμο για
την εκκίνηση των εμβολιασμών
στην ηλικιακή ομάδα 12-15 ετών
στην Ε.Ε. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογες αποφάσεις έχουν ήδη λάβει οι
αρμόδιες Αρχές σε ΗΠΑ και Καναδά. Ο ΕΜΑ συνιστά τη χρήση του
εμβολίου Comirnaty των PfizerBiontech σε παιδιά ηλικίας από 12
έως 15 ετών, όπως και σε άτομα
ηλικίας 16 ετών και άνω. Χορηγείται ως δύο ενέσεις στους μυς του
βραχίονα, σε απόσταση τουλάχιστον τριών εβδομάδων. Η απόφαση
του ΕΜΑ έρχεται εβδομάδες μετά
την εκκίνηση των διαδικασιών
αξιολόγησης για επέκταση της
χρήσης του εν λόγω εμβολίου,
ώστε να συμπεριληφθούν και τα
παιδιά μεταξύ 12 και 15 ετών, καθώς ήδη χορηγείται σε εφήβους
από 16 χρόνων και άνω στην Ε.Ε.
Πρόκειται για πόρισμα το οποίο
ανέμεναν πολλές χώρες της Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προκειμένου να ξεκινήσει η
χορήγηση των εμβολίων στις συγκεκριμένες ηλικίες. Ο EMA τονίζει
ότι παρακολουθεί συνεχώς την
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου εμβολίου,
τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Σταθερός ρυθμός αποσυμπίεσης στις ΜΕΘ - Μείωση των κρουσμάτων
Αέρα αισιοδοξίας έχουν δώσει το τελευταίο διάστημα
από τη μία η μεγάλη προσέλευση των πολιτών στα εμβολιαστικά κέντρα, προκειμένου να «θωρακιστούν» από τον
κορονοϊό, και από την άλλη η σταθερή αποσυμπίεση η
οποία παρατηρείται στα νοσοκομεία της χώρας. Η μείωση
των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ αλλά και των εισαγωγών
δίνει τις απαραίτητες «ανάσες» στο ΕΣΥ, ύστερα από μια
ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό το ότι τις
τελευταίες εβδομάδες ο αριθμός των ατόμων που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ μειώθηκε κατά 13%.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νό-

σου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.585,
εκ των οποίων έξι εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 40, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 11.995.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 521, ενώ οι νέες εισαγωγές Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 231.
Στο μεταξύ, κίνητρα για τους ιατρούς των δομών του
Εθνικού Συστήματος Υγείας που θα υπηρετούν στη νησιωτική Ελλάδα και στις ακριτικές περιοχές ανακοίνωσε ο

υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, από τη Σύρο, όπου
χθες πραγματοποίησε επίσκεψη. Όπως δήλωσε ο κ. Κικίλιας, το πρόγραμμα κινήτρων θα υλοποιηθεί με νομοσχέδιο το οποίο θα συζητηθεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και
τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο υπουργός Υγείας επισήμανε ότι το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει οικονομικά, φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα καθώς και εκπαιδευτικά
κίνητρα για τις οικογένειες των ιατρών που θα υπηρετούν
στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως και μοριοδότηση και
αναβάθμιση σε ό,τι έχει να κάνει με τον βαθμό ενός ιατρού
στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
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Με self tests και
οι εξετάσεις στα ΑΕΙ

Μ

ε υποχρεωτικά self tests θα
θεσίας σχετικά με την προστασία των προπροσέρχονται φοιτητές και Γράφει η
σωπικών δεδομένων.
Εύη Πανταζοπούλου
μέλη ΔΕΠ στην εαρινή εξεταΣτη συνέχεια, η εκάστοτε Σύγκλητος
στική, εφόσον το Ίδρυμα αποοφείλει να αναρτήσει το πρόγραμμα της εαφασίσει να πραγματοποιηθεί διά ζώσης. Υπενθυμίζεται ρινής εξεταστικής στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», περιγράφοντας αναότι το υπουργείο Παιδείας έχει δώσει το δικαίωμα στα λυτικά τον τρόπο και τα μέσα της εξ αποστάσεως αξιολόπανεπιστήμια να επιλέξουν, κατά περίπτωση και ανάλογα γησης των φοιτητών για τα μαθήματα των προγραμμάτων
με τα επιδημιολογικά δεδομένα ανά περιοχή, αν θα διε- σπουδών α’ και β’ κύκλου και την πολιτική που θα ακοξαχθεί η εαρινή εξεταστική διά ζώσης ή εξ αποστάσεως.
λουθηθεί για την τήρηση, τη συλλογή και την επεξεργαΌπως διευκρινίζει το υπουργείο, η εαρινή εξεταστική σία των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν σχετικής εισήδεν μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα από τις 7 Ιουνίου, ενώ γησης του υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομέη ημερομηνία καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης νων.
κάθε Τμήματος και με τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου
Επιπλέον, πρέπει να αναφέρονται στη σχετική απόφατου πανεπιστημίου.
ση οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται το αδιάβλητο
Οδηγίες για τις εξ αποστάσεως
και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ
Για όσα πανεπιστημιακά τμήματα κρίνουν ότι πρέπει να αποστάσεως αξιολόγησης. Είναι, τέλος, υποχρεωτικό να
πραγματοποιηθεί η εξεταστική εξ αποστάσεως, βασική οριστεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την απαπροϋπόθεση είναι να διασφαλίζονται το αδιάβλητο και η ρέγκλιτη εφαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης των εξεαξιοπιστία διενέργειας της προφορικής ή της γραπτής ταζόμενων φοιτητών. Αυτός μπορεί να είναι ο πρύτανης ή
εξέτασης με τη χρήση των κατάλληλων μέσων, καθώς ένας από τους αντιπρυτάνεις συνολικά για όλα τα προκαι η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομο- γράμματα σπουδών ή ο κοσμήτορας κάθε Σχολής.

«Άρωμα» Dior στο Καλλιμάρμαρο
Μετά το ΚΑΣ, που έδωσε το «πράσινο φως
τον Οίκο Dior για φωτογράφιση και κινηματογράφηση σε μνημεία όπως η Ακρόπολη, το
Ηρώδειο και ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ήρθε και η άδεια για την επίδειξη στο Καλλιμάρμαρο.
Το «ναι» στην προσωρινή παραχώρηση του
Παναθηναϊκού Σταδίου για τη διοργάνωση της
εκδήλωσης «DIOR CELEBRATES GREECE»,
την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, κατά την οποία θα
παρουσιαστεί η συλλογή ρούχων «Cruise 2021»
του γαλλικού Οίκου Dior, έδωσαν αργά το βράδυ της Πέμπτης ομόφωνα τα μέλη του Κεντρι-

κού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ).
Τα μέλη του ΚΣΝΜ ενέκριναν, επίσης, τη χορήγηση άδειας φωτογράφισης, κινηματογράφησης και αεροκινηματογράφησης καθώς και
απευθείας αναμετάδοσης της εκδήλωσης και
ανάρτησής της στο Διαδίκτυο, στον επίσημο
ιστοχώρο του Οίκου Dior. Υπενθυμίζεται ότι την
περασμένη Τρίτη το ΚΑΣ έδωσε ομόφωνα το
«πράσινο φως» στο αίτημα του οίκου για φωτογράφιση και κινηματογράφηση σε αρχαιολογικούς χώρους, δηλαδή στην Ακρόπολη (μόνο
φωτογράφιση), στο Ηρώδειο, στην Αρχαία Αγορά, στο Σούνιο και στην Αρχαία Νεμέα.

Ρεκόρ στις παραιτήσεις
δασκάλων για σύνταξη
Για όσα πανεπιστημιακά τμήματα κρίνουν ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί η εξεταστική εξ αποστάσεως, βασική προϋπόθεση είναι να διασφαλίζονται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία διενέργειας
της προφορικής ή της γραπτής εξέτασης με τη χρήση των κατάλληλων μέσων, καθώς και η ορθή εφαρμογή της ενωσιακής και
εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών
δεδομένων. Στη συνέχεια, η εκάστοτε Σύγκλητος οφείλει να
αναρτήσει το πρόγραμμα της εαρινής εξεταστικής στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», περιγράφοντας αναλυτικά τον τρόπο και τα μέσα της εξ
αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών για τα μαθήματα των
προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου και την πολιτική που θα
ακολουθηθεί για την τήρηση, τη συλλογή και την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Επιπλέον, πρέπει να αναφέρονται στη σχετική απόφαση οι ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που θα εφαρμοστούν ενιαία, έτσι
ώστε να εξασφαλίζονται το αδιάβλητο και η αξιοπιστία της διενέργειας της εξέτασης με μέσα εξ αποστάσεως αξιολόγησης. Είναι, τέλος, υποχρεωτικό να οριστεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση και την απαρέγκλιτη εφαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης των εξεταζόμενων φοιτητών. Αυτός μπορεί να είναι ο πρύτανης ή ένας από τους αντιπρυτάνεις συνολικά για όλα τα προγράμματα σπουδών ή ο κοσμήτορας κάθε Σχολής.
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Ομολόγησε
ληστεία ύστερα
από 25 χρόνια
Χρειάστηκε να περάσουν 25 ολόκληρα χρόνια. Ωστόσο, κάλλιο αργά παρά ποτέ! Ένας 48χρονος
Κρητικός εμφανίστηκε πριν από
λίγες μέρες σε αστυνομικό τμήμα
της Ανατολικής Κρήτης και ομολόγησε ότι είχε διαπράξει ληστεία σε
τραπεζικό κατάστημα στην Αλικαρνασσό, το 1996. Ο άνδρας -που
τότε ήταν φοιτητής- είχε καταφέρει να αποσπάσει από την ταμία της
τράπεζας το ποσό των 450.000
δραχμών.
Σύμφωνα με το cretalive, ύστερα
από 25 χρόνια, ο 48χρονος ένιωσε
ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου
για να ζητήσει συγγνώμη με τον
τρόπο του και να επιστρέψει μέσω
της Αστυνομίας στην τράπεζα το
ποσό των 1.330 ευρώ, όσα δηλαδή
και τα χρήματα που είχε αποσπάσει τότε. Ο ίδιος φέρεται να εξήγησε στους αστυνομικούς τους λόγους που τον οδήγησαν να προβεί
σε αυτήν την ομολογία, τόσα χρόνια μετά.
Για τη συγκεκριμένη ληστεία του
1996, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές είχαν ταυτοποιήσει ως εμπλεκόμενο ένα άλλο
άτομο, το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία συμμετοχή!

Μπαράζ διαρρήξεων
με λεία-μαμούθ

Μ

παράζ καταγγελιών για
διαρρήξεις σε σπίτια και
καταστήματα, σε κάθε γωνιά της Αττικής, δέχονται τα
τελευταία 24ωρα οι αστυνομικές υπηρεσίες. Εάν, μάλιστα, ισχύουν τα όσα υποστήριξε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας μια 73χρονη γυναίκα από τους Αμπελοκήπους, τότε ανάμεσα σε αυτές είναι και η διάρρηξη της χρονιάς, με λεία
2.000.000 ευρώ!
Όπως κατήγγειλε η ηλικιωμένη γυναίκα, οικογενειακά κειμήλια -η αξία των
οποίων προσδιορίζεται από την ίδια σε
2.000.000 ευρώ- έβγαλαν... φτερά, καθώς άγνωστοι διέρρηξαν την αποθήκη
που διαθέτει στην πολυκατοικία όπου
διαμένει στους Αμπελοκήπους. Η
73χρονη είχε κρύψει τον οικογενειακό
θησαυρό στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς, όπως φέρεται να ανέφερε στους
αστυνομικούς, θεώρησε ότι δεν θα σκεφτεί κανείς να ψάξει εκεί. Ωστόσο, στην
πράξη αποδείχτηκε ότι έκανε λάθος, καθώς διαρρήκτες παραβίασαν την πόρτα
της αποθήκης και άρπαξαν τα κοσμήματα της ηλικιωμένης. Στο σημείο βρέθηκε
κλιμάκιο της Σήμανσης για να πάρει δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ διαπιστώθηκε ότι οι διαρρήκτες είχαν παραβιάσει
κι άλλες πόρτες αποθηκών. Οι έρευνες
της ΕΛ.ΑΣ. στρέφονται προς κάθε κατεύθυνση, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο οι κακοποιοί να είχαν «εσωτερική
πληροφόρηση».
Την ίδια ώρα, στην περιοχή του Βύρωνα ένας 61χρονος, που όμως κατοικεί
σχεδόν μόνιμα στη Σάμο, ενημερώθηκε
από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας
όπου έμενε η μητέρα του ότι άγνωστοι
έχουν παραβιάσει την πίσω είσοδο του

ισόγειου διαμερίσματος. Ο 61χρονος
πήρε το πρώτο αεροπλάνο και ήρθε στην
Αθήνα, όπου μαζί με τους αστυνομικούς
της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. είδε ότι στο σπίτι είχαν μπει διαρρήκτες. Κατά δήλωσή του,
υπήρχαν κρυμμένα κοσμήματα συνολικής αξίας 300.000 ευρώ και μετρητά
150.000 ευρώ, παρότι το σπίτι ήταν ακατοίκητο εδώ και σχεδόν έναν χρόνο και ο
ίδιος βρίσκονταν στη Σάμο.
Στην περιοχή του Παπάγου, άγνωστοι
διαρρήκτες παραβίασαν την είσοδο διαμερίσματος στον 4ο όροφο πολυκατοικίας και έφυγαν «φορτωμένοι» με ένα
χρηματοκιβώτιο που περιείχε, σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, χρηματικό ποσό της τάξεως των 150.000 ευρώ καθώς και κοσμήματα.
Τέλος, διάρρηξη είχαμε και σε δύο
καταστήματα, ένα στην Αργυρούπολη
και ένα στην Ελευσίνα. Στην πρώτη περίπτωση, κατάστημα με αθλητικά ρούχα
και παπούτσια το οποίο ανήκει σε παλαίμαχο ποδοσφαιριστή έγινε στόχος σπείρας, που λίγες ώρες αργότερα εξαρθρώθηκε. Οι τρεις διαρρήκτες άρπαξαν
εμπορεύματα αξίας 10.000 ευρώ. Στη
δεύτερη περίπτωση στόχος έγινε κατάστημα οπτικών από «εισβολέα» με πρόβλημα βάδισης, αλλά ιδιαίτερη ικανότητα στη διάρρηξη κλειδαριάς!

Μια 73χρονη από τους
Αμπελοκήπους κατήγγειλε
ότι της έκλεψαν οικογενειακά
κειμήλια αξίας
2.000.000 ευρώ…

EΛΛΑΔΑ
Συναγερμός
για δύο πυρκαγιές

Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα
στην Πυροσβεστική, αφού εκδηλώθηκε
πυρκαγιά στο χωριό Βίτολη του Δήμου Μακρακώμης, στη Φθιώτιδα, απειλώντας και
σπίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν τρακτέρ φορτωμένο
με μπάλες ζωοτροφών στην πλατφόρμα
πήρε φωτιά, χωρίς να το συνειδητοποιήσει
εγκαίρως ο οδηγός του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα από τη διασταύρωση της Παλαιοβράχας και μέχρι 100 μέτρα πριν από τη
Βίτολη να σκορπάει φλόγες στο πρανές,
που γρήγορα μεταδόθηκε σε ελιές και δασική έκταση.
Σύμφωνα με το lamiarepot, στο σημείο
βρέθηκαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές
δυνάμεις και μέσα του Δήμου Μακρακώμης, ενώ η Αστυνομία σταμάτησε την κυκλοφορία στην εθνική οδό Λαμίας - Καρπενησίου, στο ύψος του χωριού. Η φωτιά
ήταν διάσπαρτη σε πάρα πολλά σημεία, ενώ
πρόλαβε σε σύντομο χρονικό διάστημα και
έκαψε δεκάδες κολώνες της ΔΕΗ. Αυτό
που ανησυχούσε τους πυροσβέστες ήταν οι
ισχυροί άνεμοι που έπνεαν χθες το απόγευμα στην περιοχή.
Παράλληλα, μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε
περίπου την ίδια ώρα χθες, κοντά στα
Ίσθμια Κορινθίας. Μάλιστα, οι κάτοικοι του
οικισμού Κάβου Ισθμίας έλαβαν οδηγίες να
εκκενώσουν τα σπίτια τους. Σύμφωνα με
πληροφορίες η, φωτιά ξεκίνησε παραπλεύρως του δρόμου Κορίνθου - Επιδαύρου, κοντά σε δασική έκταση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης πήραν αρχικά μέρος 13
οχήματα με 35 πυροσβέστες, μια ομάδα
πεζοπόρου και τρία αεροσκάφη. Σύμφωνα
με το korinthostv.gr, η ΠΕΟ Ισθμού - Επιδαύρου έκλεισε και για τα δύο ρεύματα, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.
Στις δύο αυτές επικίνδυνες πυρκαγιές
αναφέρθηκε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων
Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την ενημέρωση για
τον κορονοϊό στο υπουργείο Υγείας. Μάλιστα, αμέσως μετά την ενημέρωση, μετέβη
στο κέντρο επιχειρήσεων, για να ενημερωθεί για τα δύο αυτά πύρινα μέτωπα.
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Λειψοί

Στο νησί η πρώην βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας
Τα έργα του Δήμου Λειψών, που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη
δημιουργία Καταφυγίου Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου, κέντρισαν
το ενδιαφέρον της πρώην βασίλισσας Σοφίας της Ισπανίας.
Προς τούτο, η πρώην πριγκίπισσα της Ελλάδας θα επισκεφτεί
μεθαύριο Δευτέρα το γραφικό νησί. Σημειώνεται ότι το καινοτόμο έργο του Καταφυγίου Θαλάσσιας Ζωής Αιγαίου, όταν
ολοκληρωθεί, θα λειτουργεί παράλληλα ως κέντρο περίθαλψης για θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες, ως χώρος μόνιμης
φιλοξενίας για δελφίνια που ελευθερώνονται από την αιχμαλωσία, καθώς και ως ερευνητικό κέντρο παράκτιας οικολογίας για ερευνητικές δραστηριότητες. Το έργο-σταθμός για
την οικολογία στηρίζεται ενεργά από τον Δήμο Λειψών και
υλοποιείται από το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγους και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην οικολογική θωράκιση του Αιγαίου.

Αθήνα

Επετειακή συναυλία για τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση

Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία Δήμου Αθηναίων επιστρέφουν δυναμικά και διαδικτυακά από τη σκηνή του δημοτικού θεάτρου «Ολύμπια». Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) παρουσιάζει από την εμβληματική σκηνή του «Ολύμπια», Δημοτικό
Μουσικό θέατρο «Μαρία Κάλλας», την επετειακή συναυλία
της Συμφωνικής Ορχήστρας και της Χορωδίας Δήμου Αθηναίων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος «Την γην μου σύ ενθυμήθηκες, ω Ελευθερία» (Από τη δέκατη ωδή του Α. Κάλβου: «Ο Ωκεανός»). Η
πρεμιέρα έγινε χθες Παρασκευή.

Βόλος

Εμβολιασμός για αποφυγή
τοπικού lockdown
Έκκληση στους δημότες του να εμβολιαστούν το ταχύτερο
δυνατόν προκειμένου να αποφύγουν ένα νέο lockdown,
που θα ήταν κοινωνικά και οικονομικά καταστροφικό, απηύθυνε ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Η έκκληση
προέκυψε έπειτα από συνάντηση που είχε ο δήμαρχος με
τον γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά εξαιτίας του
επιβαρυμένου ιικού φορτίου στα λύματα αλλά και των διψήφιων αριθμών σε κρούσματα καθημερινά που παρατηρούνται στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

!

ΟΤΑ

Οι δήμοι με
κατασκηνώσεις
κρατικού
προγράμματος

Με Κοινή Απόφαση των υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας - Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών ορίζονται: 1) Ο τρόπος
διοίκησης των παιδικών εξοχών - κατασκηνώσεων, οι αρμοδιότητες του Δ.Σ., οι όροι
λειτουργίας, οι διαδικασίες συμμετοχής, το
αναγκαίο προσωπικό, τα προσόντα στελεχών και του λοιπού προσωπικού, το κόστος
σίτισης, ο προγραμματισμός και ο έλεγχος
λειτουργίας. 2) Ο προϋπολογισμός για το
τρέχον έτος ύψους 3.410.000 ευρώ. 3) Οι
δήμοι που θα προετοιμάσουν τις Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος» είναι οι
Δήμοι Πεντέλης, Τροιζηνίας - Μεθάνων,
Μαραθώνος, Λαυρεωτικής, Αμφιλοχίας,
Γρεβενών, Προσοτσάνης, Παγγαίου, Θάσου,
Αλεξανδρούπολης, Χερσονήσου, Χανίων,
Βόλβης, Θερμαϊκού, Πολύγυρου, Σερρών,
Λίμνης Πλαστήρα, Αγιάς Βόλου, Καλαμπάκας, Κεντρικής Κέρκυρας, Σικυωνίων, Καλαμάτας, Σάμου, Χίου, Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου, Αριστοτέλη, Θέρμου, Μυτιλήνης.

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Χρηματοδότηση έκθεσης
«Ρωμαϊκή Κομοτηνή»

Η περιοδική έκθεση του «Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής» με τίτλο «Ρωμαϊκή Κομοτηνή» και η έκθεση της
όλης Συλλογής του Μουσείου θα χρηματοδοτηθούν από το
ΕΣΠΑ της Περιφέρειας με 655.000 ευρώ, σύμφωνα με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου. Η έκθεση
«Ρωμαϊκή Κομοτηνή» θα παρουσιάσει ευρήματα της ρωμαϊκής περιόδου της Εγνατίας Οδού (τα οδόσημα που τοποθετούσαν οι ρωμαϊκές Αρχές ανά χίλια βήματα σε σημαντικούς
εμπορικούς δρόμους), μαρμάρινη σαρκοφάγο κ.ά. Παράλληλα, θα διεξαχθεί ειδική ημερίδα με θέμα τις σαρκοφάγους
και τις ταφικές πρακτικές των ρωμαϊκών χρόνων στην Αιγαιακή Θράκη και την Πολιτιστική Διαδρομή της Αρχαίας Εγνατίας Οδού.

Θεσσαλονίκη

Στο δημαρχείο ειδικός χώρος
«Βρεφικής Φροντίδας»
Ειδικό χώρο «Βρεφικής Φροντίδας - Θηλασμού» διαθέτει
από χθες το δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Ο εν λόγω χώρος κατασκευάστηκε με δωρεά από το Κέντρο Αποκατάστασης και
Αποθεραπείας Θεσσαλονίκης «Αναγέννηση Α.Ε.». Στην τελετή παραλαβής ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας επισήμανε
ότι «με μικρά πράγματα δείχνουμε την ευαισθησία μας απέναντι στις μητέρες, στις γυναίκες και προβάλλουμε τη σπουδαιότητα του μητρικού θηλασμού». Ταυτόχρονα, ο κ. Ζέρβας
προέτρεψε να δημιουργηθούν αντίστοιχες υποδομές και σε
άλλους χώρους, όπου υπάρχει προσέλευση κοινού.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποιος δήμαρχος πολύ μεγάλου δήμου της Αττικής, που
από τη μία πλευρά βρέχεται
από θάλασσα, έχει προκαλέσει ξεσηκωμό με τον μη σχεδιασμό του για την εφαρμογή
τη δίχρονης προσχολικής
αγωγής στην πόλη του; Η
«φαεινή ιδέα» να βάλει αίθουσες-κοντέινερ μέσα σε
πάρκο κατάφερε να ξεσηκώσει αυτούς που έχουν παιδιά,
τους γείτονες και περίοικους
και, φυσικά, σύσσωμη την
αντιπολίτευση.

Χρηματοδοτήσεις
έργων

Η εξέλιξη των έργων που έχουν προταθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» αλλά και γενικότερα θέματα θεσμικού ενδιαφέροντος
ήταν το αντικείμενο της συνάντησης
που είχε η δήμαρχος Νέας Ιωνίας Δέσποινα Θωμαΐδου με τον αναπληρωτή
υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα. Η
δήμαρχος, μεταξύ άλλων, διαβεβαίωσε τον υπουργό ότι ο δήμος θα είναι
παρών στη διεκδίκηση πόρων για την
πόλη και την αναπτυξιακή της πορεία.
Από την πλευρά του, ο κ. Πέτσας έδειξε πρόθυμος να ενισχύσει έμπρακτα
τον δήμο αλλά και τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης σε θέματα της αρμοδιότητάς του.

Ένωσαν τις δυνάμεις
Πατούλης και Χαρδαλιάς

Η

ανάγκη λήψης άμεσων
προληπτικών έργων πυροπροστασίας και ιδίως
καθαρισμών της εύφλεκτης
ύλης από τους ελεύθερους χώρους που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τους δήμους της
Αττικής ήταν από τα βασικά θέματα της συνάντησης του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη με τον υφυπουργό
Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά.
Οι δύο άνδρες, που έχουν τεράστια πείρα
και από τους δύο βαθμούς Αυτοδιοίκησης,
επιβεβαίωσαν ότι Πολιτική Προστασία και Περιφέρεια Αττικής βρίσκονται ενεργά στο
πλευρό των δήμων, προκειμένου να συνδράμουν με κάθε διαθέσιμο μέσο στην τόσο απαραίτητη και έγκαιρη ολοκλήρωση των προληπτικών έργων πυροπροστασίας. Υπενθυμίζεται ότι από τις 10 Μαΐου έντεκα δήμοι της Αττικής έχουν κηρυχθεί σε Κατάσταση Ειδικής
Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να διευκολυνθούν οι δημοτικές Αρχές και να δρομολογήσουν άμεσα έργα που
αφορούν σε μείωση του κινδύνου εκδήλωσης
πυρκαγιάς σε 18 περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας.
Όπως επισήμανε ο υφυπουργός, «σε αγαστή συνεργασία και με τον αναπληρωτή
υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα είμαστε

δίπλα στους δήμους της Αττικής και στα δασαρχεία μας, καθώς μετά το πέρασμα της
“Μήδειας” τον χειμώνα καλούνται τώρα ως
αρμόδιοι φορείς να προχωρήσουν γρήγορα
στους καθαρισμούς συσσωρευμένων κλαδιών και υπολειμμάτων που μπορούν να αποτελέσουν εστία εκδήλωσης και μετάδοσης
πυρκαγιάς». Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης τόνισε
ότι «ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και πέραν του
θεσμικού πλαισίου των αρμοδιοτήτων μας, ως
Περιφέρεια Αττικής θα συνεπικουρήσουμε
τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τους
δήμους και τα δασαρχεία προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και
πυροπροστασίας».

Επίβλεψη κατασκευών του νέου γηπέδου της ΑΕΚ
Αυτοψία στα έργα που υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται από
την περιφέρεια στη Νέα Φιλαδέλφεια προκειμένου να στηρίξουν τη
λειτουργία του νέου γηπέδου της
ΑΕΚ έκανε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Σε αυτό το
πλαίσιο είχε συνάντηση με τον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ ΑΕΚ Δημήτρη Μελισσανίδη και τον δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας
Χαλκηδόνας Γιάννη Βούρο, με
τους οποίους συζήτησε τόσο την
πορεία υλοποίησης των έργων όσο και μια σειρά από παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες να υλοποιηθούν προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα. Αναφορά έγινε και στην επικείμενη προγραμματική
σύμβαση μεταξύ της περιφέρειας και της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, που έχει προταθεί για την προμήθεια
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία του γηπέδου, προϋπολογισμού
14.274.193,50 ευρώ. Τόσο ο κ. Μελισσανίδης όσο και ο κ. Βούρος εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους
στον περιφερειάρχη για τη συμβολή του να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς το έργο.

Εκπρόσωπος της
ΚΕΔΕ ο Μελετίου
Ο δήμαρχος Ασπροπύργου Νίκος
Μελετίου ορίστηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας, έπειτα από πρόταση
του προέδρου της Δημήτρη Παπαστεργίου, ως τακτικός εκπρόσωπος
της ΚΕΔΕ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Ηνωμένων Πόλεων και Τοπικών
Αρχών (World Organization of United
Cities and Local Governments - UCLG). Ο κ. Μελετίου, αφού ευχαρίστησε το Σώμα, τόνισε ότι «δεσμεύομαι και εγώ, λοιπόν, να εκπροσωπήσω, να υπερασπιστώ και να ενισχύσω
τη φωνή των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων της χώρας, περιφρουρώντας τις ελπίδες, τα όνειρα
και τις φιλοδοξίες μας και αναζητώντας ένα μέλλον διακυβέρνησης, όπου
τα ιδανικά μας θα αποτελέσουν μια
ζωντανή πραγματικότητα».

«Τρέχουν»
για τα χρήματα
Την άμεση καταγραφή των έργων
και των ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί για την άμεση αντιμετώπιση του Covid-19 ζητά από τους δήμους και τις περιφέρειες το
υπουργείο Εσωτερικών με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιό του.
Όπως επισημαίνεται, η καταγραφή
γίνεται στο πλαίσιο της έγκρισης
του αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση για αξιοποίηση πόρων από
το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις παρεμβάσεις
που μπορούν να χρηματοδοτηθούν
περιλαμβάνονται η ιατρική βοήθεια, το κόστος λειτουργίας υποδομών υγειονομικής περίθαλψης,
εργαστηριακές αναλύσεις, εξοπλισμός προσωπικής προστασίας
αλλά και όλες οι παρεμβάσεις για
ειδική βοήθεια στον πληθυσμό και
σε ευάλωτες ομάδες.
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Παραμυθούπολη
στη Γλυφάδα
Μια πλατεία-έκπληξη επιφύλασσε ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου στους
κατοίκους της πόλης, που πλέον θα έχουν στη
διάθεσή τους μια… παραμυθούπολη. Ένα ξύλινο κάστρο, κούνια-έκπληξη για όλη την παρέα, χελώνες αλλά και τραμπάλες και τσουλήθρες και κούνιες όλων των ειδών φτιαγμένες με ποιοτικά υλικά συνθέτουν έναν παραμυθένιο χώρο που κατέλαβε δεσπόζουσα θέση στην κάτω πλευρά της πλατείας Μακεδονίας. Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος, είναι άλλη μία εξαιρετική επιλογή άθλησης και διασκέδασης για τα παιδιά και, ταυτόχρονα, ένας
χώρος όπου οι γονείς απολαμβάνουν την παραμονή τους, κάτω από τις πέργκολες.

Ω

ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βόρεια
της Αθήνας, έχει
«χτυπήσει συναγερμός» για τα οικονομικά στοιχεία
του; Η αντιπολίτευση «ανακάλυψε»
ότι μέσα σε έναν χρόνο μειώθηκε
το αποθεματικό του δήμου κατά 1
εκατομμύριο ευρώ και πλέον, χωρίς να έχει γίνει καμία σημαντική
επένδυση ή έργο, και ξεσήκωσε
τον κόσμο ζητώντας απαντήσεις για
το πού πήγαν τα χρήματα… Θα δοθούν απαντήσεις ή θα «κρυφτούν»
πίσω από τη δικαιολογία της πανδημίας;

Ανακαλέστε
Μεγάλο εκνευρισμό προκάλεσε στους περιφερειάρχες μια ραδιοφωνική δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλη Βαθρακογιάννη, με
αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στα Γεράνεια όρη, που παρουσίαζε την αρμοδιότητα
των αντιπυρικών ζωνών να ανήκει στις περιφέρειες της χώρας. Με απόφαση του
προέδρου της ΕΝΠΕ Απόστολου Τζιτζικώστα, συνήλθε αμέσως το ΔΣ της Ένωσης
Περιφερειών και εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ξεκαθάριζε πως οι αντιπυρικές ζώνες είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Δασαρχείων, τα οποία υπάγονται
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και όχι στις περιφέρειες. Παρέθεσαν μάλιστα τις
ανάλογες υπουργικές αποφάσεις που ορίζουν ότι η αρμοδιότητα καθαρισμού,
βελτίωσης και διάνοιξης δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών, με σκοπό την
αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών, είναι αποκλειστική ευθύνη των
Δασαρχείων, τα οποία υπάγονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Μάλιστα, η ΕΝΠΕ ζήτησε την άμεση ανάκληση της δήλωσης όπως και την έκδοση ανακοίνωσης,
με την οποία θα αποκαθίσταται δημοσίως η αλήθεια.

Χαμηλό τίμημα

Βουνό τα κλαδιά στην Κηφισιά

Ο

Δήμος Κηφισιάς και τα βουνά από κλαδιά και κορμούς δέντρων που συσσωρεύονται σε δρόμους, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους φαίνεται ότι ήταν
η βασική αφορμή για την έκτακτη τηλεδιάσκεψη υπό την προεδρία του πρωθυπουργού πριν από μερικές μέρες. Βλέπετε, έφτασε στα αυτιά κυβερνητικών παραγόντων ότι, παρά τα κονδύλια που έχουν δοθεί στους δήμους για την αποκατάσταση των συνεπειών της κακοκαιρίας «Μήδεια», ο δήμαρχος Κηφισιάς δεν έχει
κάνει σχεδόν τίποτα, με αποτέλεσμα στο καταπράσινο προάστιο να συσσωρεύονται
ξερά κλαδιά και ο κίνδυνος για πυρκαγιά να είναι τεράστιος. Το μήνυμα στη σύσκεψη ήταν σαφές… Πάρτε τα χρήματα και μαζέψτε τα, γιατί υπάρχει κίνδυνος λόγω τεράστιας αμέλειας. Τώρα ο δήμαρχος θα πρέπει να τρέξει, αν και δεν θα είναι εύκολο,
γιατί, με τη συμπεριφορά του ίδιου και των συνεργατών του απέναντι στους εργαζομένους του δήμου, δεν θα του είναι εύκολο να τους ενεργοποιήσει…

Ποιος είναι ο «γαλάζιος» δήμαρχος, από τους πιο έμπειρους της παράταξης, που αντιδρά στην αλλαγή του εκλογικού
νόμου για… οικονομικούς λόγους; Με κάθε ευκαιρία δείχνει να ενοχλείται ιδιαίτερα από την εμμονή του υπουργείου
Εσωτερικών να αυξήσει σε μεγάλο ποσοστό τα παράβολα των υποψηφίων, σαν να μη γνωρίζουν, όπως υποστηρίζει, ότι
τα περισσότερα τα πληρώνουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι.

Επιχείρηση
«Καθαρές Ακτές»
Με την πιο εκτεταμένη και ολοκληρωμένη δράση
των τελευταίων ετών για τον καθαρισμό της ακτογραμμής και της θαλάσσιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου από πλαστικά απορρίμματα, επιλέγει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να τιμήσει φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
(5 Ιουνίου). Η επιχείρηση «Καθαρές Ακτές, Καθαρός Θερμαϊκός» στοχεύει στην αποκατάσταση
του περιβάλλοντος σε προστατευόμενους από
διεθνείς συνθήκες υγροβιοτόπους και περιοχές
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, τη διευκόλυνση
των μυδοκαλλιεργητών στην άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, αλλά και την
ασφαλή διαχείριση των απορριμμάτων, με την
αξιοποίηση των καλών πρακτικών της κυκλικής
οικονομίας.

Κάθετα αντίθετοι στα διόδια
Σταθερά αντίθετη στην επιβολή νέων διοδίων στα διοικητικά της όρια
παραμένει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπως εμφατικά εκφράστηκε και κατά την έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την αποτροπή εγκατάστασης μετωπικών διοδίων στην Εθνική οδό Σχηματαρίου-Χαλκίδας. Στη σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε ο περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, συμμετείχαν και εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επιβολή διοδίων όλοι οι βουλευτές της περιοχής, δήμαρχοι και λοιποί αυτοδιοικητικοί, καθώς και ο Μητροπολίτης Χαλκίδας Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων Χρυσόστομος και επικεφαλής
επαγγελματικών και κοινωνικών δομών. Μάλιστα, συμφωνήθηκε να
κοινοποιηθεί στα συναρμόδια υπουργεία κοινό ψήφισμα, με στόχο την
αναστολή κάθε σχεδιασμού εγκατάστασης σταθμού διοδίων και την
τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης, κατά το μέρος που αφορά
την πρόβλεψη λειτουργίας του σταθμού διοδίων στην Εθνική οδό Σχηματαρίου-Χαλκίδας.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης
έχει βρεθεί τον τελευταίο καιρό ο δήμαρχος Αργυρούπολης-Ελληνικού
Γιάννης Κωνσταντάτος, με αφορμή το
μίσθωμα ενός δημοτικού κτιρίου στο
Ελληνικό, το «Μαρίνειο», το οποίο θεωρούν πολύ χαμηλό, επειδή βρίσκεται κοντά στην επένδυση του Ελληνικού. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει εμμέσως πλην σαφώς ότι η δημοτική
αρχή σκόπιμα αδιαφόρησε για την
κατάσταση του ακινήτου, ώστε να
υποβαθμιστεί και έτσι να νοικιαστεί
με πολύ χαμηλό τίμημα, ενώ αφήνουν
υπονοούμενα και για τις επιλογές που
έγιναν… Από την πλευρά του, ο δήμαρχος τους θυμίζει ότι είχαν γίνει
τρεις διαγωνισμοί, οι οποίοι είχαν κηρυχθεί άγονοι ενώ για την κατάσταση
του κτιρίου, που χρήζει ιδιαίτερων
επισκευών, κάνει σαφές ότι θα τις
επιβαρυνθεί ο επιχειρηματίας που
πλειοδότησε.

Επιστρέφουν οι παλιές
αλάνες στον Πειραιά
Πιλοτικό πρόγραμμα «Alana Project» υλοποιεί ο δήμος του Πειραιά, σε συνεργασία με την
ακαδημία του Ολυμπιακού. Στόχος του δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη και της ομάδας
του Ολυμπιακού είναι να επιστρέψει το ποδόσφαιρο στην πιο αγνή του μορφή, στις αλάνες
και στα σχολικά προαύλια του Πειραιά. Το
«Alana Project» δίνει την ευκαιρία στα παιδιά
να εκφραστούν μέσω της διαδραστικότητας
του παιχνιδιού και να έρθουν πιο κοντά το ένα
στο άλλο, αναπτύσσοντας τις κοινωνικές τους
δεξιότητες. Στο πρόγραμμα θα λάβουν μέρος
παιδιά από την Ακαδημία του Ολυμπιακού ηλικίας 9-13 ετών, με στόχο να συμμετάσχουν στο
μέλλον παιδιά από όλον τον Πειραιά.
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΓΙAΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡOΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου

Η μετάβασή μας
στη νέα εποχή
έχει ξεκινήσει
«Ω

ς Δημοτική Αρχή παραλάβαμε τον πήχη ψηλά και
θέλουμε να τον πάμε ακόμα ψηλότερα», τόνισε, μιλώντας στην «Ρ», ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος. Ο δήμαρχος αναφέρθηκε στα «καυτά» θέματα που
απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
όπως είναι η ανακύκλωση και η ασφάλεια,
καθώς και στον προγραμματισμό του για το
επόμενο διάστημα, επισημαίνοντας πως «η
μετάβαση του Παλαιού Φαλήρου στη νέα
εποχή έχει ξεκινήσει».

Ποιες ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου για το φλέγον ζήτημα
της ανακύκλωσης και της εναλλακτικής
διαχείρισης απορριμμάτων;
Το θέμα της ανάπτυξης της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας ως Δημοτικής
Αρχής, καθώς τόσο εγώ προσωπικά όσο
και το σύνολο της Φαληρικής κοινωνίας πιστεύουμε βαθύτατα στη σημασία της και
στην αξία της. Η Ελλάδα φιγουράρει στις
τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της
Ευρώπης στους συγκεκριμένους τομείς
και απέχει παρασάγγας από την επίτευξη
των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων. Σήμερα, το ποσοστό ανακύκλωσης αστικών
αποβλήτων στη χώρα μας ανέρχεται μόνο
στο 20%, ενώ το υπόλοιπο 80% οδηγείται σε
ταφή. Και η εικόνα αυτή επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο, καθώς έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο, τον οποίο πρέπει να καλύψουμε με άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, στο
Παλαιό Φάληρο, έχουμε αρχίσει να λειτουργούμε ρεύματα ανακύκλωσης που
δεν είχαμε, ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η
προσπάθεια γίνεται οργανωμένα, με σχέδιο και μέθοδο. Και πάντα αφού προηγηθούν η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση
του κόσμου. Μόνο με τους πολίτες αρω-

στον
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com

γούς και συμμάχους, μπορεί να πετύχει η
κάθε δράση και σίγουρα αυτό ισχύει πολύ
περισσότερο και για την ανακύκλωση. Στοχευμένα, λοιπόν, ήδη δουλεύουμε τα βιοαπόβλητα από μεγάλους παραγωγούς, εκεί
όπου υπάρχει και ο μεγαλύτερος όγκος,
όπως σούπερ-μάρκετ, παντοπωλεία και
λαϊκές αγορές, και στη συνέχεια θα πάμε
και στα νοικοκυριά. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, την ανταπόκριση των εμπλεκομένων, την ποσότητα
και την ποιότητα καθώς και το καθαρό βιοαπόβλητο που έχουμε ήδη διαχειριστεί.
Αυτό οφείλεται στην ποιοτική δουλειά που
έχει γίνει από τις υπηρεσίες της καθαριότητας και του πρασίνου του δήμου μας, οι
οποίες οργανωμένα και μεθοδικά έχουν
ενημερώσει και τον τελευταίο υπάλληλο
των επιχειρήσεων και των μαγαζιών που
συμμετέχουν. Με αποτέλεσμα το παραγόμενο κομποστ να είναι εξαιρετικής ποιότητας, κάτι άλλωστε που αποτελεί και τον
στόχο της δράσης. Τα οφέλη είναι περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά και ήδη
είναι εμφανή.
Ποια έργα υποδομής έχει ανάγκη ο δήμος σας; Ποια είναι σε εξέλιξη και ποια
έχετε προγραμματίσει;
Όλη αυτή την περίοδο, παράλληλα με την
πανδημία, μαζί με τους συνεργάτες μου
και το τεχνικό επιτελείο του δήμου δουλέψαμε συστηματικά, για να σχεδιάσουμε
και να ωριμάσουμε έργα, να φτιάξουμε τις
σχετικές μελέτες και να είμαστε έτοιμοι για
σημαντικές παρεμβάσεις που θα προσδώσουν ουσιαστική προστιθέμενη αξία στην

πόλη. Κάτι που δεν ήταν εύκολο, καθώς ο
συγκεντρωτισμός, η ανυπέρβλητη γραφειοκρατία και η έλλειψη προετοιμασίας δυσκόλευαν σημαντικά την όλη προσπάθεια.
Θέλοντας να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση και χωρίς λογική βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα και έργων μιας χρήσης, αλλάξαμε
αυτό το μείγμα πολιτικών και πάμε πλέον
σε έργα ουσίας και βιώσιμης ανάπτυξης.
Στόχος μας είναι το μεγάλο υπόγειο parking που θα δημιουργηθεί στην παραλιακή
ζώνη στο πάρκο του Φλοίσβου και θα ανακουφίσει όλη την παραλιακή ζώνη, ενώ
βασική μας προτεραιότητα είναι η ανακαίνιση και ο εξωραϊσμός του κτιρίου του
Φλοίσβου, μετατρέποντάς το σε πόλο έλξης για τους δημότες αλλά και για τους επισκέπτες. Συζητάμε επίσης για ένα δεύτερο
κολυμβητήριο με μηδενικό ενεργειακό
αποτύπωμα, προχωράμε μέσω του «Φιλόδημος ΙΙ» την ανακαίνιση των αθλητικών
μας υποδομών και, τέλος, μέσα στο καλοκαίρι θα αρχίσει η μεγάλη παρέμβασή μας
για την αναβάθμιση της παραλίας μας. Και
φυσικά έχουμε και το βλέμμα μας στραμμένο στην ηλεκτροκίνηση, στην αναβάθμιση της δημοτικής συγκοινωνίας, στην αντικατάσταση του δημοτικού φωτισμού με led
και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, χωρίς
ποτέ να ξεχνάμε την καθημερινότητα του
δημότη.
Η «αθηναϊκή Ριβιέρα» βρίσκεται στο
επίκεντρο μεγάλων αναπτυξιακών σχεδιασμών. Όπως η επένδυση του Ελληνικού, αλλά και η ενοποίηση και ανάπλαση ολόκληρου του παραλιακού μετώπου. Ποια είναι η θέση του δήμου σας
για αυτά τα δύο ζητήματα και πώς μπορεί αυτός να ωφεληθεί;
Για να υλοποιηθεί γρήγορα το όραμα για
την «αθηναϊκή Ριβιέρα», πέρα από τα μεγάλα έργα που έχουν δρομολογηθεί και τα
οποία πιστεύω ότι τώρα, που βγαίνουμε

από την καραντίνα, πλέον θα πάρουν
μπρος, χρειάζεται διαδημοτική συνεργασία και συνέργεια μεταξύ των όμορων δήμων αλλά και με την Περιφέρεια. Επίσης,
αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που δίνονται για σχεδιασμό και χρηματοδότηση
μέσω προγραμμάτων όπως το «Αντώνης
Τρίτσης» και το «Φιλόδημος ΙΙ», καθώς και
των ανάλογων ευρωπαϊκών. Σε αυτό το
πλαίσιο, αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες και
στοχεύουμε στο κομμάτι του τουρισμού,
του ναυταθλητισμού και του πολιτισμού,
αναδεικνύοντας το παραθαλάσσιο μέτωπο
της πόλης μας και προσφέροντάς το στους
κατοίκους μας και στους επισκέπτες μας
καθαρό, λειτουργικό και ασφαλές.
Πώς οραματίζεστε τον Δήμο Παλαιού
Φαλήρου στο τέλος της δημοτικής περιόδου;
Ως Δημοτική Αρχή παραλάβαμε τον πήχη ψηλά και θέλουμε να τον πάμε ακόμα
ψηλότερα. Είμαστε ένας δήμος ευλογημένος από τον Θεό. Με πλούσιο φυσικό κάλλος και ταυτόχρονα τόσο κοντά στο κέντρο
της Αθήνας και του Πειραιά. Οραματιζόμαστε και καθημερινά μοχθούμε, για ένα
μοντέλο αειφόρου βιώσιμης και ήπιας
ανάπτυξης προς όφελος των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών μας. Μια ανάπτυξη
που να ωφελεί ταυτόχρονα τον άνθρωπο
και το περιβάλλον. Με διαφάνεια στη χρήση των πόρων, στη λήψη των αποφάσεων
και την παροχή των υπηρεσιών και με μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των πολιτικών μας. Θεωρώ ότι
πλέον στο Παλαιό Φάληρο αυτό το έχουμε
κατακτήσει όλοι μαζί. Δήμος, φορείς, κοινότητα. Και, πλέον, η μετάβαση της πόλης
στην νέα εποχή έχει ξεκινήσει. Με μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και σχεδιασμό, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που
μας παρουσιάζεται, στοχεύοντας σε μια
πόλη ανθρώπινη και σύγχρονη.
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ΦΡΑΝΣΙΣ ΦΟΥΚΟΥΓΙΑΜΑ

Καμπανάκι από έναν
διανοητή: Η δημοκρατία
κινδυνεύει από την πανδημία

Π

ολλοί τον αποκάλεσαν φιλόσοφο.
Άλλοι, εξέχοντα διανοητή. Όπως κι
αν τον ονομάσουμε, ο Φράνσις Φουκουγιάμα έχει βάλει τη δική του
σφραγίδα στην πολιτική διανόηση μετά το τέλος
του Ψυχρού Πολέμου. Ήταν τότε, στα πρώτα
χρόνια μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής
Ένωσης (1992), που το εμβληματικό του βιβλίο
«Το τέλος της Ιστορίας και ο τελευταίος άνθρωπος» καθόρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο των πολιτικών αναζητήσεων της
εποχής εκείνης.

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Ο Φουκουγιάμα γεννήθηκε τον Οκτώβριο του
1952 στην περιοχή Χάιντ Παρκ του Σικάγου, στο
Ιλινόις των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο παππούς
του εγκατέλειψε το 1905 την Ιαπωνία, μεσούντος του Ρωσοϊαπωνικού Πολέμου, και εγκαταστάθηκε στο δυτικό τμήμα των ΗΠΑ, όπου άνοιξε εμπορικό κατάστημα. Ο πατέρας του, Γιοσίο
Φουκουγιάμα, έγινε διδάκτωρ Κοινωνικών
Επιστημών και Κοινωνιολογίας στο Σικάγο. Η
μητέρα του Φράνσις, Τοσίκο Καβάτα, γεννήθηκε στο Κιότο της Ιαπωνίας και ήταν κόρη του
πρώτου προέδρου του Πανεπιστημίου της Οσάκα. Παρ’ όλα αυτά, ο Φράνσις δεν είχε σχέσεις
με την Ιαπωνία και δεν έμαθε Ιαπωνικά.
Σπούδασε Κλασικές Τέχνες και στη συνέχεια
Πολιτική Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ.
Παρακολούθησε μεταπτυχιακά τμήματα Συγ-

κριτικής Λογοτεχνίας στο Γέιλ και μετά, υπό την
καθοδήγηση του Σάμιουελ Χάντιγκτον, έλαβε το
διδακτορικό του από το Χάρβαρντ για την εργασία του σχετικά με τις σοβιετικές απειλές στη
Μέση Ανατολή. Ο Φουκουγιάμα υπήρξε κεντρικός πολιτικός σύμβουλος του προέδρου των
ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν.

Σκέψεις με παγκόσμιο ενδιαφέρον
Το βιβλίο του για το «τέλος της ιστορίας»
αποτέλεσε για πολλά χρόνια το κεντρικό διακύβευμα των πολιτικών αναζητήσεων σε όλη τη
Δύση, καθώς υποστήριξε ότι η φιλελεύθερη
δημοκρατία είναι το ακροτελεύτιο σημείο ιδεολογικής εξέλιξης της ανθρωπότητας, αφού έχει
απαλλαγεί από τις θεμελιώδεις εσωτερικές αντιφάσεις όλων των άλλων πολιτικών συστημάτων. Οι οπαδοί της σκέψης του θεώρησαν το βιβλίο ως το σκαλοπάτι για την επόμενη φάση της
ανθρώπινης πορείας μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.
Οι αντίπαλοί του είπαν ότι το βιβλίο αποτελεί «το
ευαγγέλιο του νεοφιλελευθερισμού».
Το επόμενο κομβικό πόνημα του Φουκουγιάμα ήρθε το 2014, όταν έγραψε ότι οι αμερικανικοί
θεσμοί βρίσκονται σε παρακμή, καθώς ισχυρές
ομάδες συμφερόντων καταλαμβάνουν προοδευτικά το κράτος. Δύο χρόνια αργότερα οι εξελίξεις
τον δικαίωσαν, όταν πρόεδρος στις ΗΠΑ εξελέγη
ο Ντόναλντ Τραμπ, ένα άτομο εκτός του πολιτικού
κόσμου της χώρας, που ανήκε σε ομάδες συμφερόντων. Μετά την εκλογή Τραμπ, ο Φουκουγιάμα γράφει το βιβλίο του «Ταυτότητα», με το
οποίο ουσιαστικά εισάγει στην Πολιτική Επιστήμη την αναζήτηση των «identity politics». Φέτος,
πριν από λίγες ημέρες, τάραξε για μία ακόμα φορά τα νερά, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου
για τη Δημοκρατία: «Κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τον κορονοϊό για να επεκτείνουν τις εκτελεστικές τους εξουσίες, περιορίζοντας στην πράξη
τις ελευθερίες των πολιτών σε καιρούς υγειονομικής έκτακτης ανάγκης - μια απώλεια που δεν
θα είναι προσωρινή…».
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«Πόλεμος» ΗΠΑ - Κίνας
για την προέλευση
του νέου κορονοϊού

Κ

Street Journal», σύμφωνα με
λιμακώνεται επικίνΓράφει ο
το οποίο τρεις ερευνητές του
δυνα η αντιπαράθεση
Διαμαντής Σεϊτανίδης
Εργαστηρίου Ιολογίας στη
Ηνωμένων Πολιτειών
Γουχάν εμφάνισαν συμπτώκαι Κίνας σχετικά με
ματα που παραπέμπουν ευτην προέλευση του νέου κοροseitanidisd@gmail.com
θέως σε μόλυνση από τον κονοϊού, η οποία προκάλεσε την
ρονοϊό. Η εκπρόσωπος του
πανδημία. Ουάσιγκτον και Πεκίνο ανταλλάσσουν κατηγορίες και λεκτικές αψιμαχίες Λευκού Οίκου, σχολιάζοντας δημοσίευμα, υπογράμμιγια το ποια από τις δύο χώρες ευθύνεται γι’ αυτήν την σε ότι «θα συνεχίσουμε να πιέζουμε την Κίνα, ώστε να
συμμετάσχει σε μια πλήρη, διαφανή και στηριγμένη σε
παγκόσμια δοκιμασία.
Ήδη ο Τζο Μπάιντεν έδωσε περιθώριο 90 ημερών αποδείξεις διεθνή έρευνα».
Σε αυτήν την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο
στη CIA για να του παραδώσει πλήρη έκθεση σχετικά με
τα αίτια εμφάνισης του θανατηφόρου ιού - και ειδικό- υπερδυνάμεων, ακούγεται σαν… παραφωνία η προχθεσινή αποκάλυψη του κορυφαίου επιδημιολόγου των
τερα εάν προήλθε από την Κίνα.
Το Πεκίνο αντέδρασε αμέσως στις «θεωρίες συνω- ΗΠΑ Άντονι Φάουτσι, ότι η Ουάσιγκτον χρηματοδοτούμοσίας» της Ουάσιγκτον, όπως είπε, για τη φημολογία σε επί πέντε χρόνια τις έρευνες στη Γουχάν, στις οποίες
ότι ο ιός προήλθε από κάποιο εργαστηριακό λάθος είχε ερευνηθεί η επίδραση ζώων και ειδικότερα νυχτεστη Γουχάν, και κάλεσε τις ΗΠΑ να φανερώσουν τα δι- ρίδων στον άνθρωπο για τη μετάδοση του ιού.
Στο παιχνίδι της ανεύρεσης των αιτίων του νέου κοκά τους μυστικά. Ο Ζάο Λιτζιάν, εκπρόσωπος Τύπου
του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ανέφερε σε ρονοϊού μπαίνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
δηλώσεις του ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν σε όλο τον κόσμο (ΠΟΥ), επιστήμονες του οποίου ετοιμάζουν πρόταση
περί τα 200 βιολογικά εργαστήρια. Και πρόσθεσε ότι, προς τον γενικό διευθυντή του, Τέντρος Γκεμπρεγεγια να υπάρξει διαφάνεια, πρέπει και σε αυτά να σούς, για μια σειρά μελετών που σκοπό θα έχουν τη
υπάρξει ανεμπόδιστη πρόσβαση των ερευνητών για ανεύρεση της απάντησης στο ερώτημα για την προτην προέλευση του κορονοϊού. «Το εργαστήριο “Φορτ έλευση το ιού, χωρίς όμως να τίθενται χρονικά περιθώΝτέτρικ” διαθέτει στοιχεία του προγράμματος βιολο- ρια στην ολοκλήρωση αυτών των μελετών. Παράλληλα,
γικής άμυνας της χώρας», πρόσθεσε ο Λιτζιάν και ζή- η Ουάσιγκτον κάλεσε τον ΠΟΥ να προχωρήσει σε νέες
τησε ελεύθερη πρόσβαση των ερευνητών σε όλους μελέτες, αλλά αυτήν τη φορά με απρόσκοπτη πρόσβαση σε στοιχεία και δείγματα που θα ληφθούν από την
τους χώρους του.
Λάδι στη φωτιά έριξε ένα δημοσίευμα της «Wall Κίνα, ώστε να υπάρξει τεκμηριωμένο πόρισμα.

Η εμμονή του Ερντογάν: Ύστερα από
27 χρόνια άνοιξε τζαμί στην πλατεία Ταξίμ
Ένα τέμενος έλειπε από την
πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης και αυτό το εγκαινίασε χθες ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
πραγματοποιώντας, όπως είπε, ένα όνειρο που είχε από το
1994. Στην πασίγνωστη πλατεία βρισκόταν μόνο το Μνημείο της Δημοκρατίας, έργο το
Μουσταφά Κεμάλ, που έδειχνε τον κοσμικό χαρακτήρα
του τουρκικού κράτους. Στα εγκαίνια ο Ερντογάν υπήρξε εξόχως προκλητικός: «Κάνω αυτό το δώρο για την
568η επέτειο της κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης»,

είπε, χωρίς όμως να θυμίσει
ότι ήταν η επέτειος των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του
2013, με επίκεντρο την πλατεία
Ταξίμ. Παράλληλα, η «Σαμπάχ»
έγραψε ότι η Άγκυρα βρήκε
νέα κοιτάσματα πετρελαίου,
στη νοτιοανατολική επαρχία
Ντιγιαρμπακίρ και στη βορειοδυτική επαρχία Κιρκλαρελί.
Την ίδια ώρα, ο γνωστός μαφιόζος Σεντάτ Πεκέρ συνεχίζει
να «λιθοβολεί» με τα βίντεό του την κυβέρνηση, δηλώνοντας: «Θα γίνω ο μεγαλύτερος διάβολος» για την
τουρκική πολιτική ηγεσία.

Πρίγκιπας Φίλιππος: Άφησε μέρος της
περιουσίας του σε τρεις βοηθούς του
Κανέναν δεν άφησε παραπονεμένο στη διαθήκη του ο
πρίγκιπας Φίλιππος, σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ,
που άφησε την τελευταία του πνοή τον περασμένο μήνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν, η προσωπική
του περιουσία, την οποία οι εκτιμήσεις ανεβάζουν σε περίπου 42 εκατ. δολάρια, καταλείπεται κυρίως στη σύζυγό
του, βασίλισσα Ελισάβετ. Ωστόσο, ένα μέρος πηγαίνει και
σε άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ακόμα και στον
«άσωτο» εγγονό του πρίγκιπα Χάρι. Το ενδιαφέρον είναι
ότι αφήνει ένα μέρος της περιουσίας του και σε τρεις συνεργάτες του, που δεν ανήκουν στην οικογένειά του: Στη
διαθήκη του περιλαμβάνονται επίσης ο γραμματέας του
Άρτσι Μίλερ, ο βοηθός του Ουίλιαμ Χέντερσον και ο «βαλές» (προσωπικός υπηρέτης) του Στέφεν Νιντογιάντλο.

P

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΪΟΥ 2021

Χ

32

OLITICAL

ΡΗΜΑ

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου η καταβολή
Μέχρι χθες, μπορούσαν οι εργαζόμενοι - δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας και είναι
εργαζόμενοι σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις να υποβάλουν αιτήσεις στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να
λάβουν το επίδομα των 534 ευρώ για τον μήνα Μάιο.
Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο
του Ιονίου.
Υπενθυμίζεται πως το επίδομα των 534 ευρώ θα λάβουν όσοι εργαζόμενοι επιχειρήσεων εργάζονται
εβδομαδιαίως τουλάχιστον 16 ώρες και των οποίων οι
συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή.

Επίσης, σε αναστολή μπορούν να θέτουν συμβάσεις
οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών

πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν υποκείμενες σε
ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν άνοιξαν
υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την
31η Δεκεμβρίου 2020 και, για να είναι επιλέξιμες,
πρέπει επίσης να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές
δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και να μην
παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την
περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου
2020, σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019
έως 31 Δεκεμβρίου 2019.

Επίδομα παιδιού:
Τη Δευτέρα
η δεύτερη δόση

Σ

τις 31 Μαΐου θα καταβληθεί
η δεύτερη δόση του επιδόματος παιδιού, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων να έχει κλείσει προσωρινά,
όπως άλλωστε συμβαίνει πριν από κάθε νέα πληρωμή.
Σημειώνεται ότι, με την υποβολή
των φορολογικών δηλώσεων για το
έτος 2020, που θα γίνει μέσα στο 2021,
θα υπάρξει επανυπολογισμός του επιδόματος παιδιού που δικαιούται ο δικαιούχος.

Δικαιούχοι
Εν τω μεταξύ, αυξήσεις στο επίδομα
παιδιού θα δουν φέτος δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι, λόγω των μειωμένων
εισοδημάτων που είχαν το 2020, εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων
από την πανδημία.
Επίσης, για πρώτη φορά θα πάρουν
επίδομα και οικογένειες που αποκλείονταν της παροχής αυτής στο παρελθόν, επειδή είχαν υψηλότερο εισόδημα από αυτό που προέβλεπε κάθε κατηγορία.
Τα αυξημένα ποσά θα αφορούν περίπου σε 160.000 υφιστάμενους δικαιούχους και κατά κύριο λόγο οικογένειες με 2 ή 3 παιδιά.
Οι αυξήσεις θα φανούν στην πληρωμή του Μαΐου και του Ιουλίου, που θα

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

έχουν ως προϋπόθεση να υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις του
2021, στις οποίες θα αποτυπωθεί η
μείωση εισοδημάτων του 2020.

Εισοδηματικά κριτήρια - ποσά
Ο προσδιορισμός των δικαιούχων
του επιδόματος παιδιού γίνεται με εισοδηματικά κριτήρια ως εξής:
• Πρώτη κατηγορία έως 6.000 ευρώ.
• Δεύτερη κατηγορία 6.001-10.000
ευρώ.
• Τρίτη κατηγορία 10.001- 15.000 ευρώ.
• Το ποσό του επιδόματος εξαρτάται
από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και αφορά:
• Για την πρώτη κατηγορία, 70 ευρώ
ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον 70 ευρώ για το δεύτερο
και άλλα 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και για κάθε επιπλέον των τρίων
παιδιών.
• Για τη δεύτερη κατηγορία, 42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο παιδί, επιπλέον 42 ευρώ για το δεύτερο και 84

Ποιοι θα επιστρέψουν χρήματα
Υπάρχουν και οι δικαιούχοι που μπορεί τώρα που υποβάλλουν την αίτηση για το επίδομα παιδιού Α21 να λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 2019, όμως, όταν θα υποβληθούν οι φορολογικές δηλώσεις για
τα εισοδήματα του 2020, θα αναγκαστούν να επιστρέψουν πίσω τα
χρήματα, εφόσον το εισόδημα ξεπερνά τα όρια εισοδήματος.
ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε
εξαρτώμενο τέκνο.
• Για την τρίτη κατηγορία 28 ευρώ
τον μήνα για το πρώτο παιδί, επιπλέον
28 ευρώ για το δεύτερο και επιπλέον
56 ευρώ για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Ρεκόρ δικαιούχων - Αυξήσεις
θα δουν φέτος δεκάδες χιλιάδες
φορολογούμενοι λόγω
των μειωμένων εισοδημάτων
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Νέος διοικητής στον
ΕΦΚΑ ο Π. Δουφεξής,
στο ΤΑΙΠΕΔ
ο Σταμπουλίδης
Νέος διοικητής
του ΕΦΚΑ αναλαμβάνει το μέχρι
πρότινος μέλος
του Διοικητικού
Συμβουλίου του
φορέα Παναγιώτης Δουφεξής
(φωτό), κατόπιν
της επιθυμίας τού μέχρι σήμερα διοικητή Χρήστου Χάλαρη να μετακινηθεί σε
άλλη θέση ευθύνης. Ο κ. Χάλαρης ήταν
επικεφαλής του ΕΦΚΑ από το καλοκαίρι
του 2019, όπως και ο αντικαταστάτης του
ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο κ. Δουφεξής, ο οποίος είναι οικονομολόγος, κατείχε τη θέση του διευθυντή
του γραφείου του υπουργού Εργασίας
Κωστή Χατζηδάκη αλλά και του προκατόχου του, Γιάννη Βρούτση. Εξάλλου,
σύμφωνα με πληροφορίες, μετακινείται
από τη θέση του γενικού γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή
ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης, καθώς θα
αναλάβει τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ.

Εντός 15 ημερών
η προσκόμιση
δικαιολογητικών
στην Εφορία
Χρονικό διάστημα 15 ημερών έχουν στη
διάθεσή τους οι φορολογούμενοι από τη
στιγμή που θα ειδοποιηθούν από την
Εφορία για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν σχετικά με
τις απαλλαγές που δικαιούνται. Αυτό διευκρινίζεται από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων εν όψει της κατάθεσης των φορολογικών δηλώσεων αλλά
και των δηλώσεων που ήδη υποβλήθηκαν από προχθές το απόγευμα. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος
απώλειας των απαλλαγών και του όποιου φορολογικού οφέλους, ενώ θα επιβάλλεται και πρόστιμο 100 ευρώ. Αν κατά τους αυτόματους ελέγχους της Εφορίας στις ηλεκτρονικές φορολογικές
δηλώσεις διαπιστωθούν ύποπτες ή ανακριβείς αναγραφές στους κωδικούς, τότε οι φορολογούμενοι θα λάβουν στον
προσωπικό τους λογαριασμό στο Taxis
σχετικό μήνυμα προκειμένου να καταθέσουν τα δικαιολογητικά.

«Ζεστά» 16 εκατ. ευρώ σε…
γυμναστήρια, παιδότοπους

Ε

ως και 18.000 ευρώ θα λάβουν
οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων από το πρόγραμμα
επανεκκίνησης και χρηματοδότησης των
δαπανών λειτουργίας.
Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει τη
Δευτέρα 31 Μαΐου, ενώ το πρόγραμμα
απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων για την κάλυψη των δαπανών επανεκκίνησης και έχει προϋπολογισμό 16
εκατ. ευρώ. Ως καταληκτική ημερομηνία
των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει οριστεί
η Τετάρτη 28 Ιουλίου, ενώ ανάλογα με
την εξέλιξή του δεν αποκλείεται να δοθεί
παράταση προκειμένου να καλυφθούν
όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
Η χρηματοδότηση θα γίνει με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού και προορίζεται
για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων
λειτουργικών δαπανών και ειδικότερα
για περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης. Στόχος του
προγράμματος είναι η παροχή ρευστότητας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανό να αυξηθεί ο προϋπολογισμός, αν χρειαστεί να καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων που θα αξιολογηθούν

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

θετικά. Ο δυνητικός ωφελούμενος θα
μπορεί να καταθέσει μία αίτηση ανά
ΑΦΜ, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ),
στη διεύθυνση www.ependyseis.gr και
πρέπει να ανήκει στους εξής Κωδικούς
Αριθμούς Δραστηριότητας: 93.13.10.01
(Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών, αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα
κ.λπ.), 93.13.10.02 (Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής,
93.11.10.04, υπηρεσίες πίστας καρτ) και
93.29.19.05 (Υπηρεσίες παιδότοπου).
Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι
υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία του
φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019 (οικονομικό έτος 2020) και το τελικό ύψος
καθορίζεται με βάση του κωδικούς 581
(παροχές σε εργαζομένους), 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) και 587 (αποσβέσεις). Στο άθροισμα που προκύπτει
και το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος των

συνολικών εξόδων των επιχειρήσεων
αυτών εφαρμόζεται οριζόντιο ποσοστό
25%. Εκτός των παραπάνω προϋποθέσεων, οι δυνητικά δικαιούχοι της χρηματοδότησης πρέπει να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, να έχουν
κάνει έναρξη εργασιών πριν από την
1/1/2020, να διαθέτουν επαγγελματική
έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να μην έχουν αποκλειστεί λόγω της επιβολής προστίμου
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Επίσης, το συνολικό άθροισμα των
ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587
του φορολογικού εντύπου Ε3 του 2019
πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των
4.000 ευρώ.

Έως και 18.000 ευρώ
η χρηματοδότηση για
την επανεκκίνηση
των επιχειρήσεων από
την επόμενη εβδομάδα

P
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Lamda Development: Υπογραφές
για το Ελληνικό μέσα στον Ιούνιο

Μ

έσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να κλείσει η οικονομική συμφωνία
για το Ελληνικό, όπως ανέφερε η διοίκηση της Lamda Development, στο
πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Αναφορικά με τις εκκρεμότητες που απομένουν, όπως τονίστηκε, είναι η
έκδοση της απόφασης του ΣτΕ για την τρίτη προσφυγή,
που θα είναι και η τελευταία. Όσον αφορά στα προαπαιτούμενα, όπως τονίστηκε εκκρεμούν η έγκριση
του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την παραχώρηση της
άδειας καζίνου στην κοινοπραξία Mohegan - ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ αλλά και η έκδοση άδειας καζίνου από το
υπουργείο Οικονομικών. Τέλος, αναφορικά με την πορεία των εμπορικών της κέντρων, τα οποία δέχτηκαν
ένα ισχυρό πλήγμα από την πανδημία, πλέον φαίνεται
να υπάρχει σταδιακή ανάκαμψη των πωλήσεων των
καταστημάτων, ενώ και οι ρυθμοί της επισκεψιμότητας είναι αυξητικοί.

Η δημιουργία του Διεθνούς Κέντρου Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Καινοτομίας στο νησί της Σύρου υπογράφηκε χθες από τον παγκόσμιο κολοσσό της πληροφορικής Cisco, σε συνεργασία με την Onex Neorion Shipyards, στόχος του οποίου είναι να παρέχει στις επιχειρήσεις μια ευρεία σειρά τεχνολογικών εργαλείων για την
ενίσχυση τόσο της οικονομικής όσο και της περιβαλλοντολογικής βιωσιμότητάς τους. Δεδομένης της μεγάλης
τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της ηγετικής θέσης της
Ελλάδας στον κλάδο της Ναυτιλίας και συνειδητοποιώντας ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον ναυτιλιακό τομέα υστερεί, εν συγκρίσει με άλλους, η Cisco και η Ονεχ
με χαρά καλωσόρισαν την απόφαση της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου να συμμετέχει, μέσω του Αναπτυξιακού
της Οργανισμού «Κ2 Α.Ε.», ως συνιδρύτρια και αρωγός
στην υλοποίηση του εν λόγω Κέντρου.

SKY express: Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη
ελληνική αεροπορική εταιρεία

Στη γαλλική Worldline περνάει το 92,5% της Cardlink
Τη υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά του
92,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Cardlink του Ομίλου Quest
ανακοίνωσε ο γαλλικός Όμιλος πληρωμών και ηλεκτρονικών
συναλλαγών Worldline. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, το 7,5% της Cardlink θα το διατηρήσει ο διευθύνων σύμβουλος της Cardlink Γιώργος Δρυμιώτης, ο οποίος και θα παραμείνει στο τιμόνι της εταιρείας. Η συναλλαγή αναμένεται να κλείσει
το δεύτερο εξάμηνο του 2021, ενώ, βάσει των όρων της συμφωνίας, η αξία της επιχείρησης διαμορφώνεται στα 155 εκατ. ευρώ.
«H ηγετική θέση της Cardlink, σε συνδυασμό με την παγκόσμια
ισχύ, την κορυφαία τεχνολογία και την εξειδίκευση στον τομέα
των πληρωμών της Woldline, θα επιτρέψει στην εταιρεία να αναπτύσσει τον κύκλο εργασιών της με διψήφια ποσοστά τα επόμενα χρόνια», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Worldline.

Στην τουρκική Dardanel περνά η Kallimanis
Η Dardanel Önentaş αποφάσισε να αγοράσει την εταιρεία κατεψυγμένων ψαριών Kallimanis, μία από τις κορυφαίες
στην Ελλάδα, αναφέρει η εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, σχεδιάζει να αγοράσει 62,3 εκατ.
ευρώ χρέους που έχει η ελληνική εταιρεία στις τράπεζες, καταβάλλοντας 6
εκατ. ευρώ, και στη συνέχεια να υποβάλει αίτηση στα ελληνικά δικαστήρια με
βάση τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα, όπως
αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Onex, Cisco και Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
για το Κέντρο Θαλάσσιας Τεχνολογίας

Σε μια περίοδο που το πτητικό έργο συρρικνώνεται διεθνώς, η SKY express επεκτείνεται συστηματικά, αθροίζοντας σήμερα συνολικά 43 εθνικούς και διεθνείς προορισμούς. Όπως τονίζει η κυρία Βασιλική Χριστίδη, γενική διευθύντρια του Ομίλου IOGR, «εργαζόμαστε συστηματικά
ώστε να αξιοποιήσουμε το momentum και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η διεθνής τάση του remote work. Η
τουριστική περίοδος που ξεκινά βρίσκει τη SKY express
σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε να συμβάλει στην αναζωογόνηση της οικονομίας και του τουρισμού».

Όμιλος Ηρακλής: Στηρίζει
τη φοιτητική ομάδα «Κένταυρος»
Ο Όμιλος Ηρακλής υλοποιεί «Έναν άθλο ακόμα για
τους Νέους» και στηρίζει τη φοιτητική ομάδα «Κένταυρος» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποδεικνύοντας
στην πράξη για ακόμη μία φορά ότι πιστεύει και επενδύει στη νέα γενιά. Ουσιαστικά, η Ηρακλής προχωρά στη
χορηγία του απαραίτητου τεχνολογικού και μηχανικού
εξοπλισμού για τη συστηματική μελέτη και τη βελτιστοποίηση του μονοθέσιου αυτοκινήτου καθώς και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή
των επιμέρους τμημάτων του, από τους 50 φοιτητές του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας που αποτελούν την ομάδα «Κένταυρος».

ΙΝΣΕΤΕ: Οι δράσεις για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό του τουρισμού
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού τουρισμού
μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την υιοθέτηση ενός Στρατηγικού Οδικού Χάρτη που περιλαμβάνει την εφαρμογή μιας
σειράς πρωτοβουλιών, αναγνωρίζοντας πέντε βασικούς
πυλώνες δράσης, και να επιταχυνθεί με την παράλληλη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου υποστήριξης των
επιχειρήσεων προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτά είναι τα
βασικά συμπεράσματα της μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ και της Accenture, με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Τουρισμού - Στρατηγικός Οδικός Χάρτης». Οι πέντε
πυλώνες συνοψίζονται στη δημιουργία ενός Data Hub ψηφιακού κόμβου δεδομένων, στη συγκρότηση ψηφιακής
ταυτότητας, στην ανάπτυξη έξυπνων προορισμών και επιχειρήσεων και στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.
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Ικτίνος: Εξαπλάσια κέρδη
τριμήνου - Δίνει προμέρισμα

Gas Petroleum και Θερμόιλ
δημιουργούν πρότυπο
ενεργειακό κέντρο

Η

Θερμόιλ, μέσω της θυγατρικής της, Gas Petroleum,
προετοιμάζει στην περιοχή των Θρακομακεδόνων το
Πρότυπο Ενεργειακό της Κέντρο, με υποδομές που θα
υποστηρίξουν την τροφοδοσία σε πετρέλαιο, βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, υγραέριο αλλά και εγκαταστάσεις που θα επιτρέπουν τη φόρτιση ηλεκτροκινούμενων οχημάτων, όπως αναφέρει ανακοίνωση. Η νέα πρωτοβουλία, η
οποία εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο ανάπτυξης της εταιρείας που έχει δρομολογηθεί με ένταση το τελευταίο διάστημα,
αναμένεται να διευρύνει συνολικά τη θέση της επιχείρησης
στην ελληνική αγορά, ειδικά και με τη σχεδιαζόμενη αναβάθμιση της πολιτικής franchise που ολοκληρώνει αυτήν την περίοδο. Το Πρότυπο Ενεργειακό Κέντρο θα λειτουργεί επί
24ώρου βάσεως, επτά μέρες την εβδομάδα και θα παρέχει
υπηρεσίες τόσο χονδρικής πώλησης καυσίμων όσο και λιανικής, για την εξυπηρέτηση αυτοκινητιστών, διαχειριστών πολυκατοικιών, πρατηρίων κ.λπ.

Elpedison: Αύξηση κερδοφορίας
Ενίσχυση της λειτουργικής της κερδοφορίας παρουσίασε η Elpedison κατά το πρώτο τρίμηνο, με τα EBITDA να ανέρχονται στα 23 εκατ. ευρώ - ένα ποσό που
«μεταφράζεται» σε αύξηση κατά 37%, συγκριτικά με
το πρώτο τρίμηνο του 2020, όταν είχε διαμορφωθεί σε
17 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρθηκε χθες στο conference call για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου
τριμήνου των ΕΛ.ΠΕ., τα οποία κατέχουν το 50% της
εταιρείας, η άνοδος αυτή αποδίδεται κατ’ αρχάς στην
πρόσφατη αναβάθμιση της μονάδας στη Θεσσαλονίκη, χάρη στην οποία βελτιώθηκε η απόδοσή της. Στην
αύξηση συνέβαλαν επίσης η ενίσχυση των όγκων
προμήθειας της λιανικής αγοράς καθώς και η εκμετάλλευση ευκαιριών εμπορίας φυσικού αερίου.

Eurobank: Μείωση NPEs,
εξαγορές στο εξωτερικό,
αύξηση χρηματοδοτήσεων
Η μείωση των NPEs, η οποία βρίσκεται ήδη σε
φάση υλοποίησης, η ενίσχυση της κερδοφορίας και της παρουσίας της στις αγορές όπου
διατηρεί θυγατρικές αλλά και η αυξημένη
συμμετοχή της στις δανειοδοτήσεις που θα
φέρουν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν τους βασικούς άξονες της στρατηγικής
της Eurobank, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας, στη τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές. Ο κ. Καραβίας
σημείωσε πως η Eurobank εντός των επόμενων εβδομάδων θα αιτηθεί για ένταξη στον
«Ηρακλή 2», με στόχο μέχρι τα τέλη Ιουλίου
2021 να λάβει τις προσφορές για τους mezzanine τίτλους, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του 2021
να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Κρι - Κρι: Στα 2,82 εκατ. ευρώ
τα κέρδη μετά φόρων
Αυξημένος κατά 4% ήταν ο κύκλος εργασιών
της βιομηχανίας γάλακτος Κρι - Κρι το πρώτο τρίμηνο του 2021, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 28,56
εκατ. ευρώ έναντι 27,45 εκατ. ευρώ το 2020. Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα
λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 4,53
εκατ. ευρώ, έναντι 4,48 εκατ. ευρώ το 2020. Τα
κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,55 εκατ. ευρώ,
έναντι 3,55 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα καθαρά
κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,82 εκατ.
ευρώ, έναντι 2,67 εκατ. ευρώ το 2020.

Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εργασιών και αυξανόμενη κερδοφορία εμφανίζει φέτος ο Όμιλος
της εισηγμένης εταιρείας μαρμάρων Ικτίνος, που
έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του στο real estate και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 9,2 εκατ.
ευρώ στο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 16,6%. Τα
EBITDA υπερδιπλασιάστηκαν (+122%) στα 3,3 εκατ.
ευρώ, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη προ φόρων εξαπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 1,9
εκατ. ευρώ. Η υψηλή κερδοφορία και η ρευστότητα
που διαθέτει ο όμιλος επιτρέπουν τη διανομή προμερίσματος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης. Η
σχετική απόφαση θα επισημοποιηθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα.

Attica Bank: Δεν πωλείται!
Η Attica Bank, σε συνέχεια της προηγούμενης
ανακοίνωσής της, υπογραμμίζει σε νέα της ότι
«δημοσιεύματα που αναφέρονται σε απορρόφηση της τράπεζας από έτερα πιστωτικά ιδρύματα
στην Ελλάδα είναι απολύτως αβάσιμα και δεν
υφίσταται καμία τέτοια διαδικασία ή πληροφόρηση». Σημειώνεται ότι «ανάλογη ανακοίνωση διάψευσης προς το επενδυτικό κοινό έχει εκδώσει
στις 26/5/2021 και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος», αναφέρει η Attica Bank. Και προσθέτει: «Η
τράπεζα έχει ενημερώσει για το πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού κάλυψης της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης στην από 29/4/2021
ανακοίνωσή της και έχει επισημάνει ότι θα ενημερώσει άμεσα εκ νέου το επενδυτικό κοινό με τη
λήψη των αποφάσεων που αφορούν στις διαδικασίες του μηχανισμού DTC και στις προθεσμίες
ενάσκησης των σχετικών δικαιωμάτων».

Δεν περιλαμβάνεται η Νίκας στην
εξαγορά της Chipita από τη Mondelez
Η Π.Γ. Νίκας ΑΒΕΕ, σε συνέχεια ερωτήματος της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δηλώνει τα ακόλουθα:
α) Η Π.Γ. Νίκας δεν περιλαμβάνεται στην εξαγορά
της Chipita ABEE από τη Mondelez International
που ανακοινώθηκε την Τετάρτη 26 Μαΐου. β) Όπως
αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση της Mondelez
International και της Chipita A.E., η ολοκλήρωση
της ως άνω εξαγοράς εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από
την έγκριση των αρμόδιων Αρχών ανταγωνισμού.
Συνεπώς, δεν μπορεί να προβλεφθεί το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συναλλαγής αυτής.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΜΑΪΟΥ 2021

Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Hyundai i10 1,2 Auto με 84 ίππους

POLITICAL AUTO

Η

νέα γενιά του Hyundai i10 αποτελεί ένα
μεγάλο στοίχημα για την κορεατική αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς οι περισσότεροι κατασκευαστές αποχωρούν από τη
συγκεκριμένη κατηγορία αυτοκινήτων και στρέφονται στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία εξαιτίας των
εκπομπών CO2. Μάλιστα, η Hyundai για να κάνει ακόμη πιο ανταγωνιστικό το νέο i10 κατάφερε να κατασκευάσει ένα «μεγαλύτερο» αυτοκίνητο, χωρίς,
όμως, να αυξηθεί δυσανάλογα η τιμή του.
Η τιμή εκκίνησης του νέου Hyundai i10 ορίστηκε
στις 11.190 ευρώ και αφορά στη έκδοση Fresh με τον
κινητήρα 1 λίτρου και απόδοσης 67 ίππων, ενώ η έκδοση της δοκιμής μας με το αυτόματο κιβώτιο και τον
κινητήρα απόδοσης 84 ίππων ανεβαίνει στις 12.740
ευρώ και διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλισμό.
Όσον αφορά στα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, ανάλογα με τον εξοπλισμό αλλάζουν οι εκπομπές CO2 και
κυμαίνονται από 122 έως 138 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρα με αποτέλεσμα τα τέλη είτε να είναι μηδενικά είτε να ανέρχονται σε έως 88,32 ευρώ.
Στα παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογίσετε την
πενταετή εργοστασιακή εγγύηση της Hyundai χωρίς
όριο διανυθέντων χιλιόμετρων, τα πέντε χρόνια δωρεάν οδικής βοήθειας και τα πέντε έτη δωρεάν ετήσιου τεχνικού ελέγχου και σίγουρα θα έχετε ένα αυτοκίνητο που δεν θα σας προβληματίσει σε τίποτα, τουλάχιστον για τα πρώτα πέντε χρόνια!

Δυναμικός σχεδιασμός
Το νεότερο μοντέλο στην i-range της εταιρείας διαθέτει νέο δυναμικό σχεδιασμό, ολοκληρωμένο πακέτο συνδεσιμότητας, καθώς και προηγμένα συστήμα-

τα ασφαλείας. Η εξωτερική του σχεδίαση αναδεικνύει τον νεανικό του χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας
ταυτόχρονα εξαιρετική άνεση, ώστε να υποστηρίξει
όλους τους χρήστες στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Ο δυναμικός και μοντέρνος σχεδιασμός του
ολοκαίνουργιου i10 αναδεικνύει την αντίθεση μεταξύ
των μαλακών επιφανειών και των επιθετικών γραμμών. Η πιο φαρδιά μπροστινή μάσκα του νέου i10 εκφράζει έναν σπορ χαρακτήρα, ενσωματώνοντας τα
στρογγυλά φώτα ημέρας LED που προσδίδουν μια
εκλεπτυσμένη κυψελοειδή δομή. Στο πίσω μέρος
δύο οριζόντιες πτυχώσεις διασπούν τις μαλακές επιφάνειες και διαπερνούν τα πίσω φωτιστικά μέσα.

Νεανικό εσωτερικό
Η ολική ανασχεδίαση του αμαξώματος αναβαθμίζει τους χώρους επιβατών του νέου i10 σε κατηγορία
B από super-mini. Το εσωτερικό του νέου i10 προσφέρει νεανική αίσθηση χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη
χρηστικότητα. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία του
εσωτερικού χώρου είναι το επιπλέον πλάτος του οχήματος. Χάρη στο μεγαλύτερο μεταξόνιό του το νέο i10
αποτελεί ένα πενταθέσιο μοντέλο, διαθέτοντας πλήρως ανασχεδιασμένο χώρο για τους επιβάτες. Ο 252
λίτρων χώρος αποσκευών του αυτοκινήτου αποτελεί
έναν από τους καλύτερους χώρους αποσκευών στην
κατηγορία του.
Το Hyundai i10 της δοκιμής μας κινούνταν από τον
γνωστό τετρακύλινδρο MPi 1.2 λίτρου βενζινοκινητήρα με ιπποδύναμη 84 ίππων και ροπή 118 Nm. Η κίνηση μεταφερόταν στον εμπρόσθιο άξονα μέσω ενός
αυτόματου κιβωτίου με πέντε σχέσεις, που κατά την
άποψή μας θα μπορούσε να διαθέτει μια επιπλέον

σχέση και να μην είναι η 5η ταχύτητα ως overdrive. Το
σύστημα Idle Stop and Go (ISG) είναι ένα standard
χαρακτηριστικό του κινητήρα που συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, των χαμηλότερων
εκπομπών CO2 και της μεγαλύτερης απόδοσης. Αναφορικά με την κατανάλωση, ο κατασκευαστής ανακοινώνει 4,7 λίτρα/100 χλμ., ωστόσο κατά τη διάρκεια
της δοκιμής μας το trip computer του αυτοκινήτου
ανέγραφε ότι η μέση κατανάλωση κυμάνθηκε σε 5,8
λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα.

Ευέλικτο και άνετο
Το Hyundai i10 σίγουρα δεν θα αφήσει αδιάφορο
τον οδηγό του και θα του προκαλέσει ευχάριστα συναισθήματα από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα. Μάλιστα, η πολιτισμένη λειτουργία του κινητήρα αλλά και
τα αποθέματα ροπής όταν ανέβουν λίγο οι στροφές
του κινητήρα αποτελούν ευχάριστη έκπληξη για τον
οδηγό, ωστόσο οι γρήγορες αλλαγές στο κιβώτιο θέλουν εξοικείωση…
Στο εθνικό οδικό δίκτυο το Hyundai i10 θα κινηθεί
με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί το φυσικό περιβάλλον του αυτοκινήτου. Αν τώρα κινηθεί κανείς σε κάποιο επαρχιακό οδικό δίκτυο με στροφές, το Hyundai i10 θα αποδείξει ότι διαθέτει ένα άμεσο σύστημα διεύθυνσης
και η χειροκίνητη λειτουργία του αυτόματου κιβωτίου
θα βοηθήσει στις μεγάλες αναβάσεις.
Μέσα στην πόλη το Hyundai i10 ξεδιπλώνει τις αρετές του και απέδειξε ότι είναι ένα ευέλικτο, σβέλτο
και άκρως οικονομικό αυτοκίνητο, ενώ η ύπαρξη του
αυτόματου κιβωτίου αποτελεί σύμμαχο του οδηγού
στα μποτιλιαρίσματα.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες ζητούν επιπλέον φόρους στα καύσιμα
Επιπλέον φόρους στα καύσιμα προτείνουν οι κατασκευαστές αυτοκινήτων
στην Ευρώπη για να αναπτυχθεί γρήγορα η ηλεκτροκίνηση και οι καταναλωτές
να στραφούν στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
καθώς η χρήση των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης θα γίνει
ασύμφορη. Μάλιστα, τα υψηλότερα

στελέχη κατασκευαστών αυτοκινήτων
καλούν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να
επιβάλουν πρόσθετους φόρους στα
οχήματα βενζίνης και πετρελαίου, τα
οποία ρυπαίνουν ως ένα επιπλέον μέσο
για να βοηθήσουν τη γρήγορη ανάπτυξη
της ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον, τονίζουν ότι η επιβάρυνση για τα οχήματα

με κινητήρες εσωτερικής καύσης μπορεί, επίσης, να επιβληθεί μέσω νέων
διοδίων στους αυτοκινητόδρομους, αν
δεν θέλουν να επιβάλουν νέους φόρους
στα καύσιμα.
«Πρέπει να φορολογήσουμε τους ρύπους στην αντλία καυσίμων», δήλωσε ο
Markus Duesmann, επικεφαλής της

Audi AG, ενώ ο Herbert Diess, CEO της
VW, έχει ζητήσει από καιρό να αυξηθεί
ο φόρος εκπομπών CO2, λέγοντας ότι τα
25 ευρώ ανά τόνο εκπομπών άνθρακα
που ισχύει στη Γερμανία είναι πολύ λίγα, προτείνοντας η Γερμανία να αυξήσει
τον συγκεκριμένο φόρο στα 100 ευρώ,
όπως συμβαίνει στη Σουηδία…
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Πρόστιμο ΕΣΡ

Digea: αποζημίωση

Επαναβεβαίωσε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης πρόστιμο για τηλεπαιχνίδι που είχε επιβληθεί το 2015 στο Μακεδονία TV, η απόφαση του
οποίου εξέπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Στις αρχές του έτους το ΕΣΡ επανέφερε την υπόθεση χρηματικής κύρωσης για το παιχνίδι «Quiz
Make-R». Από την πλευρά της εταιρείας επαναλήφθηκε το επιχείρημα ότι δεν είχε ευθύνη, καθώς το τηλεπαιχνίδι ήταν εξωτερικής συνεργαζόμενης εταιρείας, το οποίο, όμως, δεν έγινε αποδεκτό από τα μέλη του ΕΣΡ. Το πρόστιμο που επιβλήθηκε εκ νέου ανέρχεται στις 50.000 ευρώ.

Το θέμα της επιδότησης του ιδιώτη παρόχου της Digea έφθασε στη Βουλή για μία ακόμη φορά με την ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μάριος Κάτσης προς τον υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη. Σύμφωνα με
την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ως απόρροια της σύμβασης παραχώρησης του συνόλου των τηλεοπτικών συχνοτήτων το 2014 το κράτος θα αποζημιώσει την Digea εξαιτίας της απώλειας της μίας από τις τέσσερις ψηφιακές συχνότητες που είχε, η οποία δόθηκε για την
ανάπτυξη των υπηρεσιών 5G από την κινητή τηλεφωνία. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν έχουν προχωρήσει στην επένδυση αλλαγής του ψηφιακού σήματος σε DVB-T2, σε αντίθεση με όλες τις
χώρες της Ευρώπης.

Το φθινόπωρο η ΕΡΤ 2
Το δεύτερο κανάλι της ΕΡΤ χρειάζεται ενίσχυση
εξαιτίας των χαμηλών ποσοστών του. Για τον λόγο
αυτό θα επανασχεδιαστεί από την αρχή και θα
αναζητηθεί από την αγορά πρόσωπο που θα το
αναλάβει. Θα υπάρξει ζωντανό πρόγραμμα, ενώ
θα διατηρηθούν η πολιτιστική ζώνη και η ενότητα
του κινηματογράφου.

Ψηλά ο ΣΚΑΪ
Λήξη
Τέλος η παρουσιάστρια Νίκη
Λυμπεράκη από το Open με
τη λήξη της χρονιάς. Όλα
σήμερα αυτό δείχνουν.
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Διατηρείται η αύξηση ποσοστού τηλεθέασης για τους περιφερειακούς σταθμούς και τη συνδρομητική τηλεόραση για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στη μέτρηση της Nielsen με ποσοστό που φτάνει το 23,2%, ενώ τα ιδιωτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας έλαβαν το 67%. Ο ΣΚΑΪ διατήρησε την πρωτιά
με 16%, ενώ αυξημένο ήταν το ποσοστό του ΑΝΤ1, στο 14,8%,
αλλά και του Alpha, που έφτασε στο 10%. Αντιθέτως, το Star
σημείωσε νέα πτώση, στο 10,6%. Το Open, επίσης, συνεχίζει
να προηγείται του Mega με ποσοστό 7,2% έναντι 6,8%, ενώ το
Μακεδονία ΤV κατέγραψε ποσοστό 1,6%. Στα ίδια ποσοστά περίπου είναι τα κρατικά κανάλια.

EDIA

Ζημίες για
ΑNTENNA Group
Ζημίες προ φόρων ύψους 6.836.379 ευρώ εμφάνισε το 2019 η εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ Group έναντι ζημιών ύψους 1.310.550 ευρώ το 2018. Ο τζίρος
της εταιρείας και τα δύο έτη ήταν μηδενικός. Το
σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της
εταιρείας αυξήθηκε σε 15.466.843 ευρώ το 2019
από 14.148.603 ευρώ το 2019.

Euronews επέκταση
Έτοιμο για εκπομπή στη βουλγαρική γλώσσα
είναι το Euronews, καθώς υπογράφηκε συμφωνία με το Europa TV για την εκπομπή του
Euronews Bulgaria το προσεχές διάστημα ως
θυγατρικής του διεθνούς ειδησεογραφικού
δικτύου. Η έκδοση του Euronews στην αγγλική γλώσσα είναι ήδη διαθέσιμη στο ένα τρίτο
των νοικοκυριών στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία είναι ο τρίτος σταθμός στην επέκταση του
δικτύου στη Νότια Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
Εκπέμπει ήδη από τον Νοέμβριο του 2019 το
Euronews Albania, τον Σεπτέμβριο του 2020
άρχισε να εκπέμπει το Euronews Georgia,
ενώ το καλοκαίρι αναμένεται η εκπομπή του
Euronews Serbia και μέχρι το τέλος του 2021
του Euronews Romania.

Κίνδυνος
Οι διαφωνίες μεταξύ παραγωγού και σκηνοθέτη
για την παραγωγή της σειράς εποχής «Music
Hall» για λογαριασμό της ΕΡΤ κινδυνεύουν να
την τινάξουν στον αέρα. Πρόκειται για ένα από
τα μεγαλύτερα εγχειρήματα μυθοπλασίας των
τελευταίων ετών, στο οποίο θα βρουν εργασία
1.639 άτομα όλων των ειδικοτήτων, όπως ηθοποιοί, μουσικοί, τεχνικοί, χορευτές κ.ά.

ΕΙΙΡΑ - ΕΔΕΜ
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς για
τους καλλιτέχνες που εκπροσωπεί ο φορέας συλλογικής διαχείρισης για τα έτη 2018 μέχρι και 2021.

Τέλος το Θέμα FM

Σε συζητήσεις με επιχειρηματία βρίσκεται η ιδιοκτησία του Θέμα FM 104,6 για τη μετέπειτα πορεία
του σταθμού μετά την αναστολή της ενημέρωσης.
Η συζήτηση περιλαμβάνει και την αλλαγή του χαρακτήρα του σταθμού σε μουσικό.

Οι όμιλοι
Σε επίπεδο ομίλων, Alpha και Star έχουν το
20,6%, ενώ ΑΝΤ1 και Μακεδονία TV το 16,4%.

Ανακατανομή
Σε ανακατανομή των κονδυλίων που θα απαιτηθούν για την αγορά νέων
ψηφιακών πομπών για την ψηφιακή τηλεόραση της ΕΡΤ προχώρησε η
διοίκηση της εταιρείας. Η προμήθεια των νέων ψηφιακών πομπών, που
βρίσκεται προς έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μετακινείται για
το 2022, έχει συνολική δαπάνη 3.127.000 ευρώ.

Το κεντρικό δελτίο
Πολύ καλές εντυπώσεις έχει αφήσει ο παρουσιαστής του δελτίου του Σαββατοκύριακου Ηλίας Σιακαντάρης, ο οποίος παίζει δυνατά για παρουσιαστής στο κεντρικό δελτίο
της ΕΡΤ από το φθινόπωρο.

P
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Επενδύσεις πολλών
δισ. σε πράσινο φόντο

του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

Η

συνέντευξη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα
έχει ως εξής:

Με αφορμή το πρόσφατο χτύπημα των
χάκερ με ransomware σε αγωγό καυσίμων στις ΗΠΑ, υπάρχει κάποιο σχέδιο
για συντονισμό του ΥΠΕΝ με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή άλλες
υπηρεσίες για την αντιμετώπιση παρόμοιων επιθέσεων σε δίκτυα, αγωγούς
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας-καυσίμων, αλλά και σε επιχειρήσεις ενέργειας;
Η θωράκιση των ενεργειακών υποδομών
απέναντι σε κάθε παράγοντα κινδύνου αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. Στις μελέτες επικινδυνότητας που εκπονούνται για
την εδραίωση της ενεργειακής ασφάλειας,
έχουν ήδη ενταχθεί και αξιολογούνται σενάρια κυβερνοαπειλών. Διενεργούνται επίσης
ασκήσεις διαχείρισης πολυπαραγοντικών
κρίσεων, στις οποίες συμμετέχουν οι ενεργειακοί φορείς, με προσομοιώσεις πραγματικών συνθηκών. Γενικότερα, η διαμόρφωση
μιας συγκροτημένης πολιτικής για την αποτροπή και τη διαχείριση κυβερνοεπιθέσεων
στον ενεργειακό τομέα αποτελεί πεδίο συνεργασίας μας με το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Από το 2018, η χώρα μας

έχει ενσωματώσει στο εθνικό Δίκαιο την
Κοινοτική Οδηγία (NIS) για την ασφάλεια
των δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων, η οποία μάλιστα αναθεωρήθηκε πρόσφατα. Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας
εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2020 την ψηφιακή στρατηγική της χώρας έως το 2025,
ώστε να επιτευχθεί ένα υψηλό, κοινό επίπεδο ασφαλείας για ένα φάσμα κρίσιμων τομέων, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας.
Έχουν προσδιοριστεί συνολικά 70 κρίσιμες
υποδομές, μεταξύ των οποίων τα δίκτυα
ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και
υδάτων. Οι διαχειριστές των δικτύων οφείλουν να αναπτύξουν ολοκληρωμένη στρατηγική κυβερνοασφάλειας και παρακολουθούμε την πορεία τους σε αυτή την κατεύθυνση. Στο προσεχές διάστημα, η Εθνική
Αρχή Κυβερνοασφάλειας θα καθορίσει τις
διαδικασίες και τις αρμοδιότητες για τις επιμέρους υποδομές και τους εμπλεκόμενους
φορείς.
Παρουσιάσατε τον προηγούμενο μήνα
στους επικεφαλής των διπλωματικών
αποστολών στην Ελλάδα τους βασικούς
άξονες της πολιτικής για τον ενεργειακό
μετασχηματισμό – την προστασία του περιβάλλοντος και τη μετάβαση σε ένα παραγωγικό μοντέλο χαμηλού ανθρακικού
αποτυπώματος, με δράσεις που εστιάζουν στην καινοτομία και το ψηφιακό περιβάλλον. Μπορείτε να μας δώσετε σε
αριθμούς μια εικόνα;
Στόχος μας είναι οι τομείς της ενέργειας
και του περιβάλλοντος να αποτελέσουν ση-

μαντικούς πυλώνες ανάπτυξης τα επόμενα
έτη. Ενημέρωσα τους επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών για τα οφέλη που
θα προκύψουν από τις επενδύσεις ύψους 44
δισ. ευρώ που θα υλοποιηθούν την επόμενη
δεκαετία, όπως προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο
για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το
οποίο είναι από τα πλέον ολοκληρωμένα
στην Ευρώπη. Μεταξύ των επενδύσεων αυτών είναι έργα ύψους 9 δισ. ευρώ για την
ανάπτυξη ΑΠΕ και περισσότερα από 10 δισ.
ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών
του ηλεκτρικού συστήματος. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: έργα διασύνδεσης των
νησιών, ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας και ανάπτυξη νέων
θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής –
κεντρικών μονάδων αποθήκευσης. Αναφέρθηκα, επίσης, στις 21 πράσινες δράσεις
που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο
Ανάκαμψης, όπως και στις εκτεταμένες πα-

ρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση
κτιρίων. Για τον λόγο αυτόν θα κινητοποιήσουμε έως και 5 δισ. ευρώ, μαζί με τη μόχλευση, την επόμενη πενταετία. Μία από τις
βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησής
μας, για την οποία έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Εκτός από το επιτυχημένο πρόγραμμα «Κινούμαι ηλεκτρικά», που είναι σε εξέλιξη, 220 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν
από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον εξηλεκτρισμό του στόλου των ΟΤΑ και για τη δημιουργία περισσότερων από 8.500 σημείων
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την
Επικράτεια. Παρουσίασα στις διπλωματικές
αποστολές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες
για την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας για νέα έργα ΑΠΕ (θα γίνεται ψηφιακά) και τα φιλόδοξα σχέδιά μας για τη μετάβαση των νησιών μας σε καθεστώς κλιματι-

Υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας:
Στόχος μας οι τομείς της ενέργειας περιβάλλοντος να αποτελέσουν σημαντικούς
πυλώνες ανάπτυξης τα επόμενα έτη.
Τις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται
να ξεκινήσουμε και δράσεις μέσω του
Πράσινου Ταμείου για τη στήριξη μικρομεσαίων
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
σε τομείς με μεγάλη εξάρτηση από τον λιγνίτη
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Μειώσεις
κόστους
Στις 24 Μαΐου άνοιξε η ψηφιακή
πλατφόρμα του ΔΑΠΕΕΠ για την
υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο
μειωμένο καθεστώς ΕΤΜΕΑΡ, για
τις επιχειρήσεις του τουριστικού
κλάδου που έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα από την υγειονομική
κρίση. Επίσης δίνουμε δεύτερη
ευκαιρία σε 180.000 αγρότες και
σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις να
έχουν έκπτωση στις χρεώσεις
του ΕΤΜΕΑΡ, με αναδρομική ισχύ
από την 01/01/2019. Σημαντικό
ρόλο στη μείωση του ενεργειακού
κόστους για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα διαδραματίσουν και οι νέοι κύκλοι
του “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”».

κής ουδετερότητας. Είμαστε υπερήφανοι για
την παγκόσμια πρωτοβουλία μας, που αφορά την προστασία των μνημείων πολιτιστικής
κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την οποία παρουσίασε ο
πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το
Κλίμα στη Νέα Υόρκη, τον Σεπτέμβριο του
2019.
Το master plan για Δίκαιη Αναπτυξιακή
Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών υπόσχεται την προάσπιση της απασχόλησης
και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης. Υπάρχει πρόνοια για εγχώρια
ανάπτυξη και παραγωγική δραστηριότητα σε μηχανολογικό εξοπλισμό, που θα
υποστηρίζει το μοντέλο αυτό;
Η Ελλάδα, με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα είναι η
πρώτη χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη των
«27» που θα απεξαρτηθεί από τον ρυπογόνο
λιγνίτη. Και είναι η πρώτη που εκπόνησε
ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση
των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της μεγάλης μεταρρύθμισης της απολιγνιτοποίησης. Συνολικά,
τα κεφάλαια που θα κινητοποιηθούν για τη
μετάβαση σε ένα νέο, βιώσιμο παραγωγικό
μοντέλο στις λιγνιτικές περιοχές θα ανέλθουν σε περίπου 5 δισ. ευρώ. Για την αξιοποίηση των πόρων, η Συντονιστική Επιτροπή
Δίκαιης Μετάβασης συντάσσει Αναλυτικά
Εδαφικά Σχέδια για τις λιγνιτικές περιοχές
και για τα νησιά υπό διασύνδεση. Τα Σχέδια
θα υποβληθούν μαζί με το νέο ΕΣΠΑ (20212027). Παράλληλα, εκπονούνται σχέδια για

την κατάρτιση Ειδικού Καθεστώτος Ενισχύσεων/Κινήτρων, σε συνεννόηση με την DGCOMP (Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Επιτροπής), προκειμένου να υπάρξει ένα γενναιόδωρο πλαίσιο κινήτρων που θα προσελκύσει επενδύσεις. Τις επόμενες εβδομάδες
αναμένεται να ξεκινήσουμε δράσεις μέσω
του Πράσινου Ταμείου για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς με μεγάλη εξάρτηση από
τον λιγνίτη, όπως το πρόγραμμα ύψους 10
εκατομμυρίων ευρώ που απευθύνεται σε
υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
που παρέχουν υπηρεσίες άμεσα ή έμμεσα
προς τη ΔΕΗ, στις περιοχές Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης. Το πρόγραμμα στηρίζει και ενισχύει τις επιχειρήσεις αυτές, προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα προϊόντα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις εκτελούμενες εργασίες τους, με στόχο τη σταδιακή απεξάρτησή
τους από τη ΔΕΗ και συνολικά από τις λιγνιτικές δραστηριότητες, σε βάθος πενταετίας.
Η επιχορήγηση κάθε επενδυτικού σχεδίου
κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ
και προβλέπει και χρηματοδότηση για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού.
Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το
ρεύμα στην Ελλάδα είναι ακόμα ακριβό.
Εσείς έχετε πει ότι η εξασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας με ανταγωνιστικές τιμές για την κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες
της κυβέρνησης. Πόσο κοντά είμαστε σε
αυτή την πραγματικότητα;

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), που βασίστηκε σε
στοιχεία της Eurostat, το τελικό κόστος ρεύματος για τους οικιακούς καταναλωτές
ανήλθε το 2019 στην Ελλάδα σε 157
ευρώ/MWh, έναντι 216 ευρώ/MWh του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σε ορισμένες χώρες
μάλιστα, όπως τη Δανία και τη Γερμανία, το
τελικό κόστος ρεύματος προσεγγίζει τα 300
ευρώ/MWh. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην
ένατη θέση στη λίστα με τις χαμηλότερες τιμές ρεύματος μεταξύ συνολικά 29 κρατώνμελών της ΕΕ και της Νορβηγίας, που συμμετείχαν στη μελέτη. Η ελληνική αγορά
ενέργειας (λιανική και χονδρική) έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία έτη, δεδομένου ότι
πλέον υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί προμηθευτές που προσφέρουν πληθώρα προϊόντων και συνδυαστικών πακέτων, καλύπτοντας τις εξατομικευμένες ανάγκες των
καταναλωτών. Επιπλέον, για τη διατήρηση
του κόστους σε προσιτά επίπεδα δίνουμε
έμφαση στα ευάλωτα νοικοκυριά, τον πρωτογενή τομέα και τις επιχειρήσεις. Με απόφαση που υπογράψαμε με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών τον περασμένο Φεβρουάριο, επεκτείναμε τη ρύθμιση
που αφορά την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευάλωτα νοικοκυριά, που
αποδεδειγμένα αδυνατούν να εξοφλήσουν
τους λογαριασμούς τους. Σύντομα θα ανακοινώσουμε τα νέα προγράμματα, στα οποία
σκοπεύουμε να δώσουμε προτεραιότητα σε
πολυμελείς οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ποια είναι τα οφέλη που αναμένετε ότι θα
αποκομίσουν το κράτος και το κοινωνικό
σύνολο από τις ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων ενέργειας; Πώς βλέπετε τους
προβληματισμούς της αντιπολίτευσης ότι
θα οδηγηθούμε σε μονοπωλιακές καταστάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα;
Η ελληνική αγορά ενέργειας εξελίσσεται
με γοργούς ρυθμούς σε πλήρως ανταγωνιστική και ελεύθερη με ξεκάθαρους κανόνες,
στην οποία μπορεί να δραστηριοποιηθεί επί
ίσοις όροις όποιος το επιθυμεί. Παράδειγμα
η ΔΕΗ, που αποτελεί πλέον μια σύγχρονη εισηγμένη εταιρεία, απέχοντας πάρα πολύ
από το παλιό κρατικό μονοπώλιο. Θεματοφύλακας της ορθής λειτουργίας του ανταγωνισμού είναι η ΡΑΕ, η οποία καθορίζει τους
όρους για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις
στην αγορά, αξιολογώντας τις επενδύσεις
για την προστασία των συμφερόντων Δημοσίου και καταναλωτών. Οι αποκρατικοποιήσεις των εταιρειών ενέργειας θα έχουν σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη: θα αναβαθμίσουν τις δυνατότητες των ενεργειακών
επιχειρήσεων, προσφέροντας τεχνογνωσία
και νέα κεφάλαια που θα διατεθούν για
επενδύσεις. Με αποτέλεσμα: την αναβάθμιση και των παρεχόμενων υπηρεσιών, με μεγάλους κερδισμένους τους καταναλωτές.
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν
να αναγνωριστούν οι ιδιαιτερότητες των
Ενεργειακών Κοινοτήτων και να υπάρξει
διαχωρισμός μεταξύ των (ΕΚΟΙΝ) και των
ιδιωτών επενδυτών, ώστε να μην υποχρεωθούν από το 2022 να συμμετέχουν σε
ανταγωνιστικές διαδικασίες μαζί τους.
Θα υπάρξει κάποια εξέλιξη πάνω στο ζήτημα αυτό;
Σκοπεύουμε να στηρίξουμε τις υγιείς
Ενεργειακές Κοινότητες, ειδικά εκείνες
στις οποίες συμμετέχει μεγάλος αριθμός
πολιτών και ΟΤΑ. Θέλουμε να τις προστατέψουμε από φαινόμενα άνισου ανταγωνισμού και να τις επιδοτήσουμε πάντα με σεβασμό στο ισχύον ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά
πρώτα πρέπει να προχωρήσουμε στη σύστασή τους. Για αυτό έχουμε δημιουργήσει
μια άτυπη ομάδα εργασίας εντός του
υπουργείου, η οποία σε συνεργασία με τις
Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και με τη
REScoop μελετά πώς θα αναμορφώσουν
το πλαίσιο των ΕΚΟΙΝ, για να μην έχουμε
τις στρεβλώσεις του παρελθόντος. Και εξετάζει: Τι ισχύει για τον θεσμό των ΕΚΟΙΝ σε
άλλες ευρωπαϊκές xώρες, την παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή των πολιτών και
τα εργαλεία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για τη χρηματοδότησή τους.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

CHAMPIONS LEAGUE

Τελικός-σκάκι για το «ιερό δισκοπότηρο»
Ο

τελικός του Champions League απόψε (22.00, Cosmote TV,
ΕΡΤ) στο Ντραγκάο του Πόρτο
ανάμεσα σε δύο αγγλικές ομάδες, τη
Μάντσεστερ Σίτι και την Τσέλσι, άρχισε… νωρίτερα. Με άπειρο ξύλο στους
δρόμους του Πόρτο από τους οπαδούς
των δύο ομάδων και συλλήψεις από
την Αστυνομία. Ό,τι δεν μπορούν να
κάνουν στην Αγγλία οι οπαδοί λόγω
των αυστηρών ποινικών κυρώσεων,
το κάνουν εκτός της πατρίδας τους,
καθώς βρίσκουν ελεύθερο πεδίο. Κι
έπεται συνέχεια μετά το παιχνίδι από
τους 12.000 Άγγλους που θα βρίσκονται στην κερκίδα.
Στο Πόρτο πιθανότατα θα γίνει ο τελευταίος τελικός με τη σημερινή μορφή με τις νοκ άουτ φάσεις, καθότι ο
πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέ-

φεριν προανήγγειλε σύστημα… μπάσκετ με Final-4 από την προσεχή σεζόν. Για μεγαλύτερο ενδιαφέρον και
περισσότερα έσοδα, φυσικά, που είναι και το ζητούμενο.
Εντός τερέν η Μάντσεστερ Σίτι είναι
μια ομάδα-δημιούργημα ενός ηλεκτρονικού εγκεφάλου, του Καταλανού Πεπ Γκουαρντιόλα. Σπάνια χάνει.
Καταφέρνει και απενεργοποιεί πνευματικά τον αντίπαλο με εκατοντάδες
πάσες, δόγμα που ξεκίνησε από την
Μπαρτσελόνα, με την υψηλή επιστασία του αείμνηστου Γιόχαν Κρόιφ.
Απέναντί του είναι ο Γερμανός Τόμας Τούχελ, κάτι σαν τον μεγαλύτερο
σκακιστή όλων των εποχών, του Γκάρι
Κασπάροφ, ο οποίος για μία κίνηση
έχασε από τον υπολογιστή της ΙΒΜ
στο «ντέρμπι του αιώνα». Στο πρό-

σφατο μεταξύ τους παιχνίδι στο πρωτάθλημα η Τσέλσι του Τούχελ νίκησε
2-1 τη Σίτι μέσα στο Μάντσεστερ. «Ο
Τούχελ έχει έναν τρόπο να απενεργοποιεί την ομάδα μου», παραδέχεται ο
Πεπ. Όπως γίνεται αντιληπτό, το ποδόσφαιρο πλέον δεν είναι ένα ρομαντικό παιχνίδι, αλλά μια «δουλειά».
Άλλωστε, οι Γερμανοί προπονητές και
ποδοσφαιριστές, χρόνια τώρα, δεν
έλεγαν ποτέ «πάμε να παίξουμε» παρά «πάμε να δουλέψουμε».
Από τα αστέρια που θα παραταχθούν
στο χορτάρι ξεχωρίζει η ηγετική φυσιογνωμία του Βέλγου Κέβιν ντε
Μπρόινε. Τον λένε και «μίστερ
ασίστ». Σπάνιο ποδοσφαιρικό υβρίδιο. Κοντά του έχει τον νεαρό Φιλ
Φόντε, ο οποίος είναι «αέρινος» με
την μπάλα στα πόδια και χωρίς αυτήν,

τον σκόρερ Μαχρέζ, τον Μπερνάρντο
Σίλβα κ.ά. Φυσικά, στην άμυνα η Σίτι
έχει τον καλύτερο αμυντικό της Premier League, τον Πορτογάλο Ρούμπεν Ντίαζ.
Η Τσέλσι έχει και αυτή τον δικό
της… Ντε Μπρόινε, τον Μέισον Μάουντ, σπάνια ράτσα ποδοσφαιριστή.
Εκεί είναι και το καλύτερο «τρεχαντήρι» της Αγγλίας, ο Γάλλος Νικολό
Καντέ, και ο Αμερικανός Πούλισικ.
Και έχει έναν γκολκίπερ, τον Γάλλο
Εντουάρντ Μεντί, ο οποίος κράτησε
σε 19 ματς ανέπαφη την εστία του στο
πρωτάθλημα. Κύριο χαρακτηριστικό
και των δύο φιναλίστ το ότι είναι δύο
αγγλικές ομάδες χωρίς Άγγλους παίκτες! Στον τελικό θα ξεκινήσει ένας
από κάθε ομάδα. Ο Φόντεν και ο Μάουντ…
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Το γεύμα που «σφράγισε» την επιστροφή

E

να γεύμα με τον Ρικ Πιτίνο
ήταν αρκετό για να πειστεί ο
Βασίλης Σπανούλης να επιστρέψει στην Εθνική ομάδα
ύστερα από έξι ολόκληρα χρόνια. Θα είναι παρών στην προετοιμασία της Εθνικής εν όψει του Προολυμπιακού στον
Καναδά. Δεν θα είναι τα αδέρφια Αντετοκούνμπο λόγω των υποχρεώσεών τους
στο ΝΒΑ. Ο ομοσπονδιακός προπονητής
μίλησε με τον Έλληνα γκαρντ, του εξήγησε το πλάνο του για την Εθνική ομάδα
και στη συνέχεια οι δύο άνδρες έδωσαν
τα χέρια για να πορευτούν μαζί εν όψει
του Προολυμπιακού της Βικτόρια με
στόχο την πρόκριση στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο. Ο Σπανούλης, 39 ετών,
φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα με το
εθνόσημο στα 17 του χρόνια.

SPORTS
Δεν πάει Τόκιο ο Τζόκοβιτς
Ο Νο1 τενίστας στον κόσμο, ο Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς, τόνισε ότι δεν θα πάει στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο, αν δεν επιτραπεί η είσοδος θεατών στα γήπεδα. Οι λοιμωξιολόγοι στην Ιαπωνία απέκλεισαν τέτοιο ενδεχόμενο. Με την άποψη του Τζόκοβιτς συντάχθηκαν και άλλα μεγάλα ονόματα του
τένις, όπως οι Σερένα Ουίλιαμς, Ράφαελ Ναδάλ, Ρότζερ Φέντερερ, Ναόμι Οσάκα και Κέι Νισικόρι.

Διπλή θρόμβωση ο Κλόζε
Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική
Γερμανίας το 2014 Μίρο
Κλόζε έπαθε δύο θρομβώσεις στα πόδια του. Ο
42χρονος Κλόζε δήλωσε:
«Όλα ξεκίνησαν πριν από
περίπου τρεις εβδομάδες. Ξαφνικά είχα έναν
έντονο πόνο στο πόδι
μου, που με έκανε να μην
μπορώ να περπατήσω καθόλου. Αρχικά νόμιζα ότι
ήταν ένα νεύρο ή κάτι τέτοιο. Η διάγνωση ήταν λίγο
σοκ για εμένα. Τώρα πρέπει να σκεφτώ την υγεία
μου, που είναι η προτεραιότητά μου. Τέθηκα αμέσως
σε θεραπείες με φάρμακα και φορούσα ειδικές κάλτσες. Οι γιατροί ήταν ξεκάθαροι: αυτό δεν πρέπει να
το πάρω ελαφρά». Και κατέληξε: «Τώρα πρέπει μόνο
να ξεκουραστώ. Καθόλου χτυπήματα, δεν τρέχω, δεν
μπορώ να κολυμπήσω και, πάνω απ’ όλα, δεν μπορώ
να παίξω ποδόσφαιρο». Ακύρωσε τη συμφωνία του
να αναλάβει τη Φορτούνα Ντίσελντορφ.

Πάει για
«σκούπα»
ο Γιάννης

«Πυρετός» στο μέτωπο
των μεταγραφών

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς σε νίκη 113-84 επί των Χιτ μέσα στο Μαϊάμι και πλέον απέχει
μόλις μία από την πρόκριση στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας και στο πιθανό συναπάντημα με τους
Μπρούκλιν Νετς. Σημείωσε 17 πόντους με 5/7 βολές, 6/10 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 17 ριμπάουντ, 5 ασίστ
και 1 κλέψιμο σε 33 λεπτά συμμετοχής. Ο Μίντλετον είχε 22 πόντους και ο Χόλιντεϊ 19 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Στα μαλακά ο Ζλάταν
Στα μαλακά έπεσε ο διεθνής Σουηδός άσος Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Το πειθαρχικό όργανο της UEFA τού επέβαλε απλώς πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ για την παραβίαση του κανονισμού και στη Μίλαν ποινή 25.000 ευρώ. Ο Ζλάταν είναι μέτοχος σε στοιχηματικές εταιρείες, κάτι που απαγορεύει ρητά ο πειθαρχικός κώδικας
της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας. Έτσι ο Ζλάταν, αν
αποθεραπευτεί, θα παίξει στο Euro 2020.

Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον 30χρονο Βραζιλιάνο σέντερ φορ Τικίνιο, ο οποίος έρχεται αύριο
στην Αθήνα, ενώ διαπραγματεύεται με τον 25χρονο
Σενεγαλέζο ακραίο επιθετικό Ελασάν Ενταό της
τουρκικής Φατίχ Καραγκιουμπούκ. Η ΑΕΚ θέλει να
φέρει πίσω για τρίτη φορά τον Σέρχιο Αραούχο, ενώ
μιλάει και με τον 25χρονο Βραζιλιάνο στόπερ Ροντριγκάο της Ζιλ Βιθέντε. Η τουρκική Αλανιασπόρ ενδιαφέρεται για τον Μιχάλη Μπακάκη της ΑΕΚ.

Μπάχαλο στις
εκλογές της ΕΟΚ
Σε μια αποθέωση του παραλογισμού στην Ελλάδα, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι λόγω των μέτρων της πανδημίας δεν θα γίνουν με φυσική παρουσία
οι εκλογές της ομοσπονδίας μπάσκετ, που
είναι προγραμματισμένες για αύριο Κυριακή στο γήπεδο της Λεωφόρου. Η προσωρινή διοίκηση της Ομοσπονδίας, ωστόσο, ανακοίνωσε μετά
την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά! Την προεδρία διεκδικούν οι Άγγελος Παπανικολάου, Βαγγέλης Λιόλιος και Παναγιώτης Φασούλας.
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• Η Βάνα Μπάρμπα επιμένει και προκαλεί. «Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι
αθώος, εγώ αυτό θα πιστεύω», δήλωσε στο «Tik Talk», αποκαλύπτοντας ότι συναντήθηκε με τον ηθοποιό
και τη σύζυγό του Ελπίδα.
• Αφοπλιστική απάντηση της
Έλενας Παπαρίζου για τα κιλά
της: «Στενοχωρήθηκα τόσο πολύ
που έφαγα ένα μπέργκερ»!

POLITICAL GOSSIP

Σοφία Αλιμπέρτη:

Από ηθοποιός...
τώρα ξενοδόχος!

Σ

ε μια δυναμική επιχειρηματία στον χώρο του τουρισμού
εξελίσσεται η Σοφία Αλιμπέρτη! Η απόφαση της ηθοποιού να κλείσει την καριέρα της στο
θέαμα και να μετακομίσει μόνιμα στην
Πάρο αποδείχτηκε γρήγορα από παράτολμο βήμα σε μια σωστή απόφαση με
θετικό επαγγελματικό μέλλον.
Η πρώην σύζυγος του Γιάννη Πάριου φάνηκε με το πέρασμα των χρόνων
ότι είχε κλίση στο «επιχειρείν», αφού
αργά αλλά σταθερά εξελίχθηκε σε μια
εξαιρετική επαγγελματία. Μετά το απίθανο art-café
στην παραλία του νησιού στη Νάουσα με θαμώνες
ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών που καταλύουν το καλοκαίρι στο κυκλαδίτικο νησί, επεκτάθηκε πρόσφατα στον χώρο της φιλοξενίας, επενδύοντας στην αγορά μιας εγκαταλελειμμένης επιχείρησης με παραδοσιακές εξοχικές κατοικίες. Το
deal της εξαγοράς έγινε πριν από μερικές εβδομάδες και οι εργασίες ανακαίνισης ξεκίνησαν όταν η
κυβέρνηση έδωσε το «πράσινο φως» για το άνοιγμα
της αγοράς.
Το νέο της επαγγελματικό βήμα αποκάλυψε στο Διαδίκτυο ο μικρότερος γιος της Νίκος Βαρθακούρης,
γνωστός στον χώρο του πενταγράμμου ως «Good job
Nicky». Δημοσίευσε φωτογραφικό υλικό από τις
επισκευές ανανέωσης, αποκατάστασης και συντήρησης των σπιτιών.
Η πρωταγωνίστρια, όπως αναφέρουν πληροφορίες της «P», ανέλαβε προσωπικά τη διακόσμηση

των δωματίων, ακολουθώντας τους
κανόνες της κινεζικής φιλοσοφίας
φενγκ σούι για καλοτυχία και θετική
ενέργεια. Την ίδια «ταυτότητα» έχει
εφαρμόσει στο σπίτι της στην Πάρο
αλλά και στην Αθήνα, όπου επικρατούν το λευκό χρώμα, το χρυσό και
το ξύλο.
Ο πρωτότοκος γιος της Μιχαήλ
Άγγελος, με σπουδές στη σκηνοθεσία και τη φωτογραφία, ανέλαβε τη
διαφημιστική προώθηση της επιχείρησης, οπότε ένα πολύ σημαντικό
έξοδο βγήκε εκτός του ετήσιου προϋπολογισμού. Ο
νεαρός γιος του Γιάννη Πάριου άνοιξε σελίδα στο Instagram και παρουσίασε φωτογραφίες του ξενοδοχείου που φέρει την επωνυμία «Marazul Resort». Το
όνομα θυμίζει έντονα Κούβα, το νησί της επανάστασης. Άλλωστε, η Αβάνα είναι αγαπημένος προορισμός της Σοφίας Αλιμπέρτη.
Σε ένα από τα ενσταντανέ παρουσιάζεται μια από
τις σουίτες, το «Πέλαγος», να κόβει την ανάσα με τη
θέα στο Αιγαίο και τη φωτιζόμενη πισίνα και τη ξύλινη πέργκολα.
Η Σοφία Αλιμπέρτη με τη νέα επαγγελματική κίνηση
βρίσκεται και με τα… δύο πόδια στο νησί που το 2018
ψηφίστηκε ως το καλύτερο του κόσμου! Η επιστροφή της στην Αθήνα, πιθανότατα στο θέατρο, μοιάζει
με μακρινή σκέψη. Πάντα επιζητούσε ποιοτική ζωή,
μια καθημερινότητα χωρίς άγχος δίπλα σε ήρεμους
ανθρώπους, όπως τους Παριανούς. Και τα κατάφερε. Μόνη της!

• Η Ζωζώ Σαπουντζάκη γιόρτασε τα
γενέθλιά της σε στενό κύκλο και η Finos Film τής ευχήθηκε χρόνια πολλά
με ολιγόλεπτο βίντεο και επικό σχόλιο: «Όταν ο άνθρωπος έχει τέτοια
αγάπη για ζωή, μεγαλώνει μικραίνοντας»!
• Η Δανάη Μιχαλάκη, η τηλεοπτική Δρόσω στις « Άγριες μέλισσες», έγινε κούκλα! Την αποκάλυψη έκανε η ηθοποιός με φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram.
• Στον έβδομο ουρανό πετάει ο Άκης
Πετρετζίκης: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα γίνω πατέρας. Το ήθελα
από δύο ετών».
• «Survivor»: Σάκης Κατσούλης
και Μαριαλένα Ρουμελιώτη διπλασίασαν το εβδομαδιαίο ποσό
πληρωμής τους έπειτα από συμφωνία με τον παραγωγό Ατζούν
Ιλιτζαλί. Ο personal trainer
«έκλεισε» στα 3.000 ευρώ και η
γυμνάστρια στα 1.000.
• Ο χορογράφος Τάσος Ξιαρχό ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του
με τη φίλη του Κόνι Μεταξά.
• 21 χρόνια μετά το τέλος του
«Κωνσταντίνου και Ελένης», ο
Μάνθος (Βασίλης Κούκουρας)
και η γκαρσόνα βου (Μαρία Λεκάκη) φωτογραφήθηκαν μαζί!
• Ο Παύλος Γαλακτερός εντάσσεται
στην τηλεοπτική ομάδα των «Θαλασσόλυκων»!
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Ανέβασε τη
θερμοκρασία!

Δεν χορταίνει
το μάτι από Ασημίνα

Ήρθε το καλοκαίρι και η χαρά
των followers της Μαρίας Κορινθίου κορυφώνεται μέρα με
τη μέρα! Είναι η εποχή των σέξι
εμφανίσεων της γνωστής ηθοποιού, όπως στο ενσταντανέ με
το κόκκινο μπικίνι. Η πρωταγωνίστρια φωτογραφήθηκε
από τον σύζυγό της Γιάννη Αϊβάζη με αποκαλυπτικό μαγιό
που τόνιζε το πλούσιο μπούστο
αλλά και την πληθωρική -γεμάτη καμπύλες- σιλουέτα της!

Η πρώην παίκτρια του «Survivor» Ασημίνα Ιγγλέζου έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο με τις εντυπωσιακές φωτογραφήσεις που κόβουν την
ανάσα. Το «κορμί» βρίσκεται στην Πάρο για διακοπές και με φόντο το απέραντο γαλάζιο πόζαρε
με μαύρο ολόσωμο μαγιό που έκρυβε τα απολύτως απαραίτητα, όχι όμως και την καλογυμνασμένη σιλουέτα της, που θα ζήλευε ακόμα και
μοντέλο. Η ξανθιά καλλονή κάνει ένα «διάλειμμα» από τις αθλητικές διοργανώσεις ορεινού
δρόμου, μαζεύοντας ήλιο και δυνάμεις!

Ο

Γιώργος Περρής στο πλευρό της Μαριάννας Βαρδινογιάννη!
Ο γνωστός ερμηνευτής συμμετέχει στην εκστρατεία «Άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού - Γίνε ανάδοχος», που διοργάνωσε η
υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνεργασία με την Πρέσβειρα
Καλής Θελήσεως της UNESCO Μαριάννα Βαρδινογιάννη, και στέφθηκε πρεσβευτής της καμπάνιας. «Είναι πολύ σημαντικό να συμβάλουμε όλοι ώστε να μη μεγαλώνουν παιδιά μέσα σε ιδρύματα,
αλλά σε οικογένειες. Να μπορούν να εισπράττουν ασφάλεια, αποδοχή και θαλπωρή. Τις επόμενες μέρες θα σας μιλήσω με περισσότερες λεπτομέρειες για την αναδοχή παιδιών και αυτή την εκστρατεία που είναι τόσο σημαντική για εμένα και είμαι πραγματικά περήφανος που την εκπροσωπώ», ενημέρωσε τους followers του. Ο τραγουδιστής είναι στα καλύτερά του, αφού πρόσφατα κυκλοφόρησε
παγκοσμίως το νέο του CD single «Disobey», που φέρει την υπογραφή του αλλά και των Moh Denebi και Mark Caplice.

GOSSIP

Συγκίνησε το Πανελλήνιο
Έτοιμοι να «οργώσουν»
την Κύπρο
Το υπέροχο «δίδυμο» του μουσικού πενταγράμμου, η Άλκηστης Πρωτοψάλτη και ο
Μιχάλης Χατζηγιάννης, θα δώσει μια σειρά συναυλιών στις μεγαλύτερες πόλεις
του «νησιού της Αφροδίτης», με τους
θαυμαστές να περιμένουν με ανυπομονησία την άφιξή τους! Το πρώτο μέρος της
περιοδείας ανακοινώθηκε και περιλαμβάνει τους εξής σταθμούς: Λευκωσία 30/6,
Λεμεσός 2/7, Λάρνακα 3/7, Πάφος 4/7.

Η ζωή είναι ωραία…
«La Vita è Bella» για την Ιωάννα Μπέλλα. Αποθέωση για την Ελληνίδα εστεμμένη, η οποία τους τελευταίους μήνες βρίσκεται συνεχώς
σε ένα αεροπλάνο μοιράζοντας τη ζωή της ανάμεσα σε Ευρώπη και
Αραβικά Εμιράτα για fashion shows και φωτογραφίσεις γνωστών
οίκων μόδας. Βέβαια, προς εξυπηρέτηση και προστασία της από τον
κορονοϊό η ωραία Ιωάννα «πετάει» με ιδιωτικά τζετ, κάνοντας ατασθαλίες στο junk food.

Ράγισε καρδιές η Δανάη Μπάρκα με τα λόγια
αγάπης στη μνήμη του παππού της. Η παρουσιάστρια περιέγραψε τις τελευταίες δραματικές
στιγμές που έζησε στο πλευρό του. «Πριν από
έξι χρόνια ακριβώς σου άφησα το χέρι για δέκα
λεπτά, πήγα απέναντι στην πλατεία Μαβίλης να
πάρω καφέ, γύρισα και δεν με άφησαν να μπω
στο δωμάτιο, γιατί σταμάτησες να αναπνέεις.
Έξι χρόνια και είναι τόσο μεγάλο ψέμα ότι “ξεπερνιέται” ο θάνατος», έγραψε, δημοσιεύοντας
κοινή τους φωτογραφία.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

Άννα Παρδάλη, παιδίατρος

kpapakosto@yahoo.gr

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ

Δεν αμελούμε τα εμβόλια

Ο

κορονοϊός μπήκε στη ζωή μας και, δυστυχώς, πήγαν πίσω τα άλλα νοσήματα.
Όπως ήταν φυσικό, στις περιόδους της
καραντίνας, όταν κυριαρχούσε ο φόβος,
οι γονείς απέφευγαν τις υγειονομικές δομές. Τώρα, όμως, που σταδιακά χτίζουμε τείχος ανοσίας,
είναι μια καλή ευκαιρία να αναπληρώσουμε στα
παιδιά μας δόσεις εμβολίων που έχουμε αμελήσει
ή ξεχάσει. Η παιδίατρος Άννα Παρδάλη μάς εξηγεί
ποια εμβόλια πήγαν πίσω και αν υπάρχει φόβος να
τα κάνουμε τώρα στα παιδιά μας, καθώς γύρισαν
στα σχολεία και υπάρχει πιθανότητα να κολλήσουν
κορονοϊό.
«Κυρίως παρατηρήθηκε μείωση στους εμβολιασμούς κατά της μηνιγγίτιδας και κατά του ιού HPV
(που κυρίως προστατεύει από τον καρκίνο του τράχηλου τα κορίτσια). Για ορισμένα λοιμώδη νοσήματα, όπως η ιλαρά, είναι εξαιρετικά σημαντικό να
μην απειλείται το τείχος της ανοσίας της αγέλης
που απαιτείται να είναι πολύ υψηλό, δηλαδή περίπου 95%, ώστε να μην προκύψουν ξεσπάσματα
επιδημικών κρουσμάτων ή ακόμη και επιδημιών.
Οι εμβολιασμοί δεν αναβάλλονται με την επάνοδο
των παιδιών στο σχολείο, καθώς από τις γενικές
αρχές που ισχύουν για όλα τα εμβόλια έως τώρα
γνωρίζουμε ότι η ανοσοαπάντηση του οργανισμού
ύστερα από έναν εμβολιασμό δεν επηρεάζεται από
οποιαδήποτε ήπια νόσηση. Βέβαια, επειδή η νόσος Covid-19 δεν είναι απόλυτα αποκρυπτογραφημένη, σε οποιαδήποτε υποψία νόσησης ο οποιοσδήποτε εμβολιασμός αναβάλλεται προσωρινά, μέ-

χρι να διευκρινιστεί για τι ακριβώς πρόκειται. Στη
διάρκεια, όμως, της επιδημίας, επειδή οι εμβολιασμοί, παρά τις καθυστερήσεις, διενεργούνταν σε
σημαντικό ποσοστό κανονικά, δεν καταγράφηκε η
εμπειρία από κάποια ανεπιθύμητη αλληλεπίδραση
στο πλαίσιο νόσησης με Covid-19 και εμβολιασμό
σε παιδιά», αναφέρει η κυρία Παρδάλη.
Αρκετοί γονείς αναρωτιούνται αν θα πρέπει να
δώσουν στα παιδιά τους συμπληρώματα διατροφής. «Η καλή διατροφή δεν μπορεί να αντικατασταθεί με καμιά χημική βιταμινούχα ή με άλλου είδους συμπληρώματος διατροφή. Και αυτό γιατί η
βιοδιαθεσιμότητα και η αφομοίωση των συστατικών αυτών από τις τροφές είναι μακράν γρηγορό-

Καλοκαίρι και μέτρα
Η αλήθεια είναι πως, εκτός από τον εμβολιασμό, είναι πολύ σημαντική η τήρηση των μέτρων προστασίας. Η παιδίατρος
Άννα Παρδάλη αναφέρει: «Παρά την αργή σταθεροποίηση, δεν νομίζω ότι θα
μπορέσουμε μέσα στο καλοκαίρι να
απαλλαγούμε από τα μέτρα αυτά. Το καλοκαίρι φαίνεται να είναι σύμμαχος κατά
του ιού και μαζί με τα μέτρα και τους εμβολιασμούς θα κάνουμε μια καλή αρχή
για έναν καλύτερο επόμενο χειμώνα».

τερη, καλύτερη και αποτελεσματικότερη. Παρ’ όλα
αυτά, κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με το ατομικό προφίλ του κάθε παιδιού και τις πιθανές ελλείψεις που
μπορεί να προκύπτουν ανάλογα με τη διατροφή
του, η οποία θα συζητηθεί με τον παιδίατρό του, θα
αποφασιστεί αν και τι θα πρέπει να χορηγηθεί. Ας
μην ξεχνάμε ότι η άσκοπη πρόσληψη πολυβιταμινούχων δεν είναι απλώς περιττή, αλλά σε κάποιες
περιπτώσεις και επικίνδυνη. Για το ανοσοποιητικό
εξαιρετικά σημαντικός είναι, επίσης, ο ικανοποιητικός και επαρκής ύπνος», συμπληρώνει η παιδίατρος.
Την περίοδο που διανύουμε εμβολιάζονται οι
ηλικιακές ομάδες νέων γονέων. Είναι λογικό να
υπάρχει ο φόβος των γονιών μην κολλήσουν και οι
ίδιοι από τα παιδιά τους λίγο πριν από τον εμβολιασμό τους. Γι’ αυτό θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά
τα μέτρα προστασίας, όπως το σωστό πλύσιμο των
χεριών και ο καλός αερισμός του σπιτιού.

Τώρα που σταδιακά χτίζουμε
τείχος ανοσίας, είναι μια καλή
ευκαιρία να αναπληρώσουμε
στα παιδιά μας δόσεις εμβολίων
που έχουμε αμελήσει ή ξεχάσει…

P
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ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

άθε γυναίκα κρύβει μέσα της μια θεά. Κάθε γυναίκα έχει
δυνάμεις ανεξάντλητες. Η φύση της είναι αυτή που διασφαλίζει την αθανασία του ανθρώπινου είδους. Μάθετε
σήμερα ποια είναι η θεά που σας εκπροσωπεί και γιατί.

Ποια θεά κρύβεις μέσα σου
με βάση το ζώδιό σου;

Κριός

(21/3-20/4)
Θα πρέπει να προσέχετε στα ταξίδια. Επίσης, να προσέχετε τι γράφετε και τι υπογράφετε. Τα πραγματικά ζόρια σχετίζονται με τον
ανάδρομο Ερμή, ο οποίος φέρνει
καθυστερήσεις και εμπόδια στην
καριέρα, αλλά και ασυνεννοησία.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Ο ανάδρομος Ερμής σάς φέρνει
ελάχιστα ζόρια ή απώλειες. Παρ’
όλα αυτά, οφείλετε να προσέχετε
το πορτοφόλι σας, τα περιουσιακά
σας στοιχεία και πολύτιμα αντικείμενα. Επιπλέον, οφείλετε να είστε
πολύ συνετοί με το χρήμα.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Με τον ανάδρομο Ερμή, τον κυβερνήτη σας, να σχετίζεται με τα
οικονομικά σας, θα έχετε έκτακτα έξοδα και καθυστερήσεις
στις πληρωμές σας. Καλό είναι
να προσέχετε την υγεία σας, πιθανά ατυχήματα, σχέσεις και συνεργασίες.

Κριός = Αθηνά: Την έλεγαν και Παλλάδα,

Δίδυμοι = Ίρις: Όπως η μικρή, σκανταλιάρα

επειδή κρατούσε το δόρυ που παλλόταν. Φυλούσε
τον κεραυνό του πατέρα της, Δία, έπαιρνε μέρος
σε πολέμους και εφηύρε τα όπλα. Η θεά της σοφίας ήταν ταυτόχρονα μαχήτρια, ανεξάρτητη και
κάθε άλλο παρά υποταγμένη στην ανδρική εξουσία. Έτσι και σεις, εκτός από το πρωτοποριακό
σας πνεύμα, χαρακτηρίζεστε από μαχητικότητα,
τόλμη, αποφασιστικότητα και ανυπακοή. Η απαράμιλλη αγωνιστικότητά σας σάς επιτρέπει να
παίρνετε τολμηρές αποφάσεις, χωρίς να χρειάζεστε πολλή σκέψη. Προκαλείτε στο αντρικό φύλο
ανάμεικτα συναισθήματα: φόβου, θαυμασμού και
δέους.

αγγελιαφόρος των θεών, είστε ανάλαφρη, γλυκιά,
παιχνιδιάρα, περίεργη και χαριτωμένη. Σας αρέσει να μαθαίνετε τα πάντα, αλλά και να διαδίδετε
μηνύματα που είναι σημαντικά για τους άλλους.
Είστε κινητική, πολυάσχολη και ανήσυχη, ανέμελη, έξυπνη και ευμετάβλητη. Είστε, επίσης, αυτή
που κρατά την ελπίδα ζωντανή, που μπορεί να φέρει τη χαρά και την αισιοδοξία στους άλλους, όταν
τις χρειάζονται. Η Ίρις ήταν η θεά του ουράνιου
τόξου, που βγαίνει μετά την καταιγίδα. Μπορούσε
να φτάσει έως την άκρη του κόσμου. Το ίδιο ακριβώς κάνετε και σεις, με το φυσικό σας σώμα ή
απλώς… με τη σκέψη σας.

Ταύρος = Δήμητρα: Όπως η θεά της γεωρ-

Καρκίνος = Εστία: Όπως η θεά-προστάτιδα

γίας, είστε γόνιμη, δημιουργική, θηλυκή, γεμάτη
φροντίδα, προσφορά και τρυφερότητα. Σας αρέσουν ο πλούτος, η παραγωγικότητα, η φύση, τα
ζώα και περιφρονείτε οτιδήποτε ψεύτικο, συνθετικό, φτηνό, τεχνητό. Αγαπάτε τη γη, την οικογένεια, τη συλλογή. Η διαίσθησή σας είναι μοναδική
και η αγάπη σας για το μεταφυσικό πηγαία. Ας μην
ξεχνάμε, άλλωστε, πως η Δήμητρα ήταν η θεά των
Ελευσίνιων Μυστηρίων. Μπορείτε να παίζετε
όλους τους ρόλους: ερωμένη, σύζυγος, μητέρα.
Κάθε ομορφιά πηγάζει από μέσα σας και χωρίς
εσάς οι άλλοι νιώθουν δυστυχισμένοι.

του σπιτιού, διαχειρίζεστε τις δύσκολες καταστάσεις που προκύπτουν με περίσσια σοφία, δίνοντας λύσεις στα θέματα της οικογένειας. Αυτή η
δυνατότητά σας επιτρέπει στο ταίρι σας να απασχολείται απερίσπαστο με τα εκτός του οίκου,
γνωρίζοντας πως έχει στο πλάι του τη γυναίκα που
καταφέρνει να φέρνει εις πέρας οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει. Όπως η αρχαία θεά, απολαμβάνετε την εκτίμηση των άλλων -και ιδίως των οικείων σας-, που νιώθουν αναγκαία την παρουσία
σας, αφού εξασφαλίζετε την ομαλότητα στην καθημερινότητά τους.
Σημ.: Η συνέχεια στο επόμενο.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Ο ανάδρομος σας θέτει διλήμματα
και σας δυσκολεύει να πάρετε
αποφάσεις. Το μυαλό σας λειτουργεί περίεργα. Καθυστερείτε
να κάνετε πράγματα που επείγουν
και βιάζεστε όταν πρέπει να κάνετε υπομονή. Επίσης, ίσως λέτε τα
πιο «άκυρα» πράγματα την πιο
ακατάλληλη στιγμή.

Λέων

(23/7-22/8)
Καλό είναι να αποφεύγετε σπατάλες, επενδύσεις και «ευκαιρίες»
για εύκολο κέρδος. Επίσης, μην
κουβαλάτε μαζί σας πολλά λεφτά
ή πολύτιμα αντικείμενα, γιατί ελλοχεύει και ο κίνδυνος κλοπών.
Το επιπόλαιο ή χωρίς προφυλάξεις σεξ ίσως είναι επικίνδυνο.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Ο ανάδρομος Ερμής «χτυπάει»
όπου βρει! Είναι πιθανό να έχετε
ένα είδος «déjà vu», με την έννοια
πως θα ξαναζήσετε κάποιες ιστορίες τις οποίες είχατε στο παρελθόν
αντιμετωπίσει ξανά. Οδηγείτε πολύ
προσεκτικά.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός

(23/9-23/10)
Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί,
τώρα, να φέρει στη ζωή σας
άτομα από το παρελθόν εντελώς τοξικά για σας ή να σας
βοηθήσει να κάνετε μια αποκάλυψη. Μην αμελείτε ακόμα και
«ασήμαντα» προβλήματα υγείας.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Με τον ανάδρομο Ερμή, θα έχετε
έκτακτα έξοδα και καθυστερήσεις. Αποφύγετε την έκθεση στο
κοινό και μην προκαλείτε με τη
συμπεριφορά σας. Οι εκκεντρικότητες και οι άστοχες κουβέντες δεν σας κάνουν ενδιαφέροντες αλλά εκνευριστικούς.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Ο ανάδρομος Ερμής ίσως βγάλει
στην επιφάνεια προβλήματα με
αγαπημένους. Μπορεί κάποια άτομα από το παρελθόν να εμφανιστούν ξανά στη ζωή σας. Να είστε
τυπικοί στην εργασία σας, ακόμη κι
αν κάποιοι σας εκνευρίζουν.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Το δύσκολο κομμάτι είναι ο ανάδρομος Ερμής, που μπορεί να επαναφέρει θέματα τα οποία είχατε με
την υγεία σας. Επειδή είστε ευάλωτοι στις καταχρήσεις, συγκρατηθείτε - οπωσδήποτε!

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Θα σας παιδέψει ο ανάδρομος
Ερμής. Θα πρέπει να προσέχετε και πάλι- τα παιδιά σας και τη
σχέση σας μαζί τους, αν είστε γονείς. Αποφύγετε επιπόλαια
φλερτ και οτιδήποτε την επομένη
φέρνει πονοκέφαλο!

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Με τον ανάδρομο Ερμή, κάποιες
παλιές σχέσεις ή συνεργασίες
μπορεί να έρθουν πάλι στο προσκήνιο. Προβλήματα αλλεργιών
ή ψυχολογικές μεταπτώσεις, καθώς και μια κάποια απαισιοδοξία
ή και θλίψη είναι μερικά από τα
πιθανά σενάρια της περιόδου.
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Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

εικόνα που τείνει να παγιωθεί είναι ενός
πρωθυπουργού που χτίζει το δικό του
αφήγημα για τη μετα-κορονοϊό εποχή και
ενός αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης
που καθημερινά πλέον σηκώνει τον κόσμο στη
Βουλή, στολίζοντάς τον με έναν σωρό κοσμητικά
επίθετα. Το νέο σενάριο του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι
το Κοινοβούλιο υπολειτουργεί με κυβερνητική
παραγγελία, ώστε να αποφύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τον αντιμετωπίσει. Άρα είναι «θρασύδειλος». Απλά πράγματα. Ωστόσο, ο Αλ. Τσίπρας
ούτε αγενής είναι ούτε πολιτικά αφελής. Οι προσωπικές επιθέσεις στον πρωθυπουργό δεν έχουν
να κάνουν με κάποιο, προσωπικό επίσης, μένος.
Για τακτικές κινήσεις μείωσης της απήχησης του
Κυρ. Μητσοτάκη πρόκειται, καθώς κάθε μέρα που
περνά γίνεται όλο και πιο βέβαιο ότι το δίλημμα της
επόμενης εκλογικής αναμέτρησης θα είναι αναμέτρηση λιγότερο προγραμμάτων και περισσότερο προσώπων.
Πρόκειται για γήπεδο στο οποίο ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ χάνει πλέον με γκολ από τα αποδυτήρια.
Όχι επειδή είναι κακός ρήτορας ούτε επειδή η δημόσια εικόνα του προβάλλει απωθητική. Κάθε άλλο. Απλώς, επειδή σε θέματα πολιτικής αξιοπιστίας, συνέπειας και συμφωνίας λόγων και έργων
η εικόνα που, κατά την κυβερνητική θητεία του, φιλοτέχνησε δεν είναι η καλύτερη. Για την ακρίβεια,
είναι η χειρότερη. Η εικόνα αυτή σε συνδυασμό με
την απουσία του διάδοχου πολιτικού αφηγήματος
του ΣΥΡΙΖΑ μετά την κατάργηση των μνημονίων,
συν ο «πόλεμος των τάσεων», τον έχουν καθηλώ-

σει (μισή μονάδα πάνω, μισή κάτω) στην ίδια θέση
δημοσκοπικά. Κι ας έχουν περάσει δύο σκληρά
για την κυβέρνηση χρόνια μετά την επικράτησή
της στις τελευταίες εκλογές.
Έτσι, παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε επιτέλους
ορισμένες προγραμματικές θέσεις και παρότι με
πρότυπο τον πολιτικό λόγο του Μπάιντεν επιχειρεί
να αποκηρύξει (δίχως, όμως, να το δηλώνει απερίφραστα) τα διχαστικά κηρύγματα του παρελθόντος, η πόλωση παραμένει για την Κουμουνδούρου
ο ασφαλέστερος δρόμος για να μειώσει τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Συντρέχουν, άλλωστε,
πρόσθετοι λόγοι ανησυχίας, καθώς, παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις, εκτιμούν ότι το χρονοδιάγραμμα εξάντλησης της τετραετίας πιθανότατα να
ανατραπεί. Δεν είναι μόνο ότι η κυβέρνηση προχωρά προσεκτικά στην εξωτερική της πολιτική με
επίκεντρο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ούτε ότι
τηρεί στο έπακρο τις δεσμεύσεις της για τη στήρι-

Την οργή του Αλέξη Τσίπρα
προκαλεί η επιλογή του Μαξίμου να
αφαιρέσει την περίοδο αυτήν όλα τα
αγκάθια στις σχέσεις της κυβέρνησης
με μεγάλα και ευαίσθητα τμήματα
της κοινωνίας...

ξη των πλέον ευάλωτων από την πανδημία κοινωνικών και επαγγελματικών μονάδων. Δεν είναι καν
οι προοπτικές της οικονομίας στη νέα εποχή, ο
σχεδιασμός της νέας αγοράς εργασίας και η βελτίωση μέσω της τεχνολογίας της καθημερινότητας
του πολίτη. Είναι και τα αγκάθια στις σχέσεις της
κυβέρνησης με μεγάλες ομάδες πληθυσμού που
προσεκτικά αποφεύγει το Μαξίμου. Είτε αφαιρώντας τα είτε παρακάμπτοντάς τα.
Για αυτόν τον λόγο χθες στη Βουλή ο Αλ. Τσίπρας εξοργίστηκε τόσο μετά τη δημοσίευση πληροφοριών ότι αναστέλλεται η εφαρμογή της αστυνόμευσης στα πανεπιστήμια. Και αντί να θριαμβολογήσει ότι «τραβά» την κυβέρνηση στις θέσεις
του, κατήγγειλε ξανά τον πρωθυπουργό με χαρακτηρισμούς προσωπικού χαρακτήρα. Κι όμως. Αν
«έβαζε κάτω» τις ημερομηνίες από τη μέρα δημοσίευσης του νόμου (17 Φεβρουαρίου, νομίζω) έως
σήμερα, θα μπορούσε να πει πολλά στον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου, ο οποίος έσπευσε να βάλει τέλος στα σενάρια,
ανακοινώνοντας την προκήρυξη των θέσεων του
προσωπικού για μεθαύριο, Δευτέρα. Αντί για τον
Λ. Οικονόμου, όμως, νομίζω στον ΣΥΡΙΖΑ θα μελετήσουν τις δηλώσεις του υφυπουργού Παιδείας
Άγγ. Συρίγου, ότι όλες οι διαδικασίες θα έχουν
ολοκληρωθεί έως τον Νοέμβριο και οι πανεπιστημιακές μονάδες ασφαλείας και προστασίας θα
λειτουργήσουν από τότε και μετά. Και θα κάνουν
τον λογαριασμό από σήμερα έως τον Νοέμβριο για
το τι μπορούν να κάνουν. Όχι για τα πανεπιστήμια.
Για τις κάλπες.

Κύριε Τσαβούσογλου, κάτω τα χέρια από τα παιδιά και τα χωριά μας

Ε

ίναι αλήθεια ότι η ελληνική Πολιτεία, για
πολλά χρόνια, δεν φρόντισε να κλείσει τις
χαραμάδες, που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το Τουρκικό Προξενείο. Για αυτό και
στη Θράκη οι Τούρκοι πράκτορες έκαναν διαχρονικά δουλειά, «φυτεύοντας» ζιζάνια, απειλώντας τους Έλληνες μουσουλμάνους από τη
μια και… δωροδοκώντας κάποιους από την άλλη. Η κουλτούρα που υπήρχε στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση «θα σε στείλω στα σύνορα» (λες
και ήταν τιμωρία) έδειχνε το πόσο λάθος βλέπαμε κάποια πράγματα.
Σίγουρα τα τελευταία χρόνια, και ευτυχώς,
έχουν αλλάξει πολλά. Και χρήματα έπεσαν στις
εσχατιές της Ελλάδας και ευαισθησία υπάρχει,
ώστε κανένας Έλληνας να μη νιώθει πολίτης
δεύτερης κατηγορίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε
με 17 μικρούς μαθητές του Νηπιαγωγείου Πάχνης, που βρίσκεται στην περιοχή της Ξάνθης.
Ο πρωθυπουργός παρακολούθησε διαδικτυακά το μάθημα, το οποίο πέον γίνεται ξανά διά ζώσης, ενώ οι μαθητές τού εξέφρασαν τη χαρά τους

για την επιστροφή τους στο σχολικό περιβάλλον.
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου Πάχνης, που
ανήκουν στη μουσουλμανική θρησκευτική μειονότητα της Θράκης, μιλούν άπταιστα 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 πρωθυπουργό βίντεο
ζητώντας του να ανοίξει τα σχολεία γιατί της είχαν λείψει οι συμμαθητές της και η νηπιαγωγός
της, ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην
κλείσουν ξανά οι σχολικές μονάδες, ενώ παράλληλα είπε ότι θα ήθελε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή κι έναν προτζέκτορα με διαδραστικό πίνακα για την τάξη της. «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το

Είναι εθνικό μας χρέος να στείλουμε
μήνυμα την Κυριακή στον υπουργό
Εξωτερικών της Τουρκίας, αλλά
και στον… σουλτάνο

αίτημά σου θα ικανοποιηθεί αμέσως», της απάντησε ο πρωθυπουργός. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι θα βοηθήσει, σε συνεννόηση με τον δήμαρχο Μύκης Ριτβάν Ντελή
Χουσεΐν, να φτιαχτεί μια παιδική χαρά που ήθελαν τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά (αλλά και τα υπόλοιπα) που ανήκουν στη μειονότητα έχουν βάλει
στο… μάτι ο Τσαβούσογλου και η παρέα του. Αυτά τα Ελληνόπουλα χαρακτήρισαν Τουρκόπουλα
το κόμμα του Ερντογάν καθώς και ο ακροδεξιός
εταίρος του. Και είναι εθνικό μας χρέος να στείλουμε μήνυμα την Κυριακή στον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, αλλά και στον… σουλτάνο, να κατεβάσουν τα χέρια τους από τα παιδιά
μας αλλά και τα χωριά μας, τα οποία αποκάλεσαν
τουρκικά. Και επειδή το θράσος της Άγκυρας δεν
έχει όριο, πρέπει εδώ και τώρα να τους κοπούν ο
τσαμπουκάς και τα παιχνίδια με τη νέα γενιά. Αρκετά δηλητηρίασαν τις παλαιότερες γενιές των
Ελλήνων μουσουλμάνων. Όσο για εμάς, μέρα
που είναι σήμερα, πρέπει κάποτε να διδαχτούμε
από τα λάθη μας.

Γράφει

o Νίκος
Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

