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ΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Editorial

OLITICAL

Αντιπολίτευση με μιζέρια και fake news

Π

ραγματικά είναι να απορείς με τον ΣΥΡΙΖΑ και… την αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση που κάνει. Μια αντιπολίτευση που βασίζεται στη μιζέρια και στα fake news. Βλέποντας ότι η επιστροφή στην κανονικότητα υλοποιείται πλέον, πως οι εμβολιασμοί προχωρούν και η οικονομία ετοιμάζεται για επανεκκίνηση, έχουν αρχίσει να χάνουν τον μπούσουλα.
Αναζητούν άκρες για να πιαστούν και να στήσουν
καβγά, καθώς όλες οι προβλέψεις τους έπεσαν έξω.
Έλεγαν ότι αποκλείεται να υπάρξει εμβόλιο τόσο
γρήγορα, υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση θα κάνει το
πολύ 5.000 εμβόλια την ημέρα, πως δεν θα ανοίξουν τα μαγαζιά γιατί έχουν καταστραφεί, ότι η ύφεση θα φτάσει το 18%, πως οι τουρίστες δεν θα έρθουν στην Ελλάδα γιατί είναι επικίνδυνη χώρα - και
άλλα πολλά που δεν χωρούν σε αυτό το σημείωμα.
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Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

Γι’ αυτό και αναγκάστηκαν πάλι να επιστρέψουν στη
γνώριμη τακτική των fake news. Από το θέμα της
Ακρόπολης έως των self-tests, που θα τα έπαιρνε η
Siemens, και από τη στρατηγική του επιλογή για
συνεργασία με το Ισραήλ, όταν ήταν κυβέρνηση,
στις πορείες με μαντίλα υπέρ της Παλαιστίνης ως
αντιπολίτευση! Ακόμη και μια πρώην σύζυγο στελέχους της Ν.Δ. «ξαναπάντρεψαν» με τον τέως
υπουργό, για να παρουσιάσουν σκάνδαλο. Το χειρότερο, δε, όλων είναι ότι δεν έχουν το θάρρος να ζητήσουν ούτε συγγνώμη για τα λάθη και τα ψέματά
τους.
Ασπαζόμενοι την τακτική του Γκαίμπελς, στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν να πιστεύουν ότι «πες - πες, κάτι
θα μείνει». Συνεχίζουν, λοιπόν, να ποντάρουν στην
καταστροφή της χώρας για να ρίξουν τον Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Παπουτσάνης,
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Σταύρος Ιωαννίδης, Αμαλία Κάτζου,
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Νίκος Υποφάντης, Άλκης Φιτσόπουλος
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

Και αυτό είναι πιο επικίνδυνο και από τη μιζέρια
και από την πολιτική των fake news. Είναι περίπου
σαν την ερώτηση που έγινε στην επίτροπο Μετανάστευσης, όπου δημοσιογράφος, ο οποίος εργάζεται
σε Μέσο που στηρίζει με τα χέρια και τα πόδια τον
ΣΥΡΙΖΑ, υιοθέτησε τις απόψεις της Τουρκίας για το
μεταναστευτικό και τις ροές στο Αιγαίο.
Αυτή, δυστυχώς, είναι η κουλτούρα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο
σκοπός αγιάζει τα μέσα, φτάνει να ξαναπάρουμε
την εξουσία. Ζουν με το σύνδρομο της ρεβάνς. Της
δεύτερης φοράς Αριστεράς, που θα διορθώσει όχι
τα λάθη της όποιας προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά της δικής τους, διότι δεν έλεγξαν τους αρμούς
της εξουσίας. Δεν έκαναν τις εκκαθαρίσεις που
ήθελαν. Γι’ αυτό θέλουν να γυρίσουν. Γιατί η μη κανονικότητα είναι η δική τους ευκαιρία. Γι’ αυτό και
πόνταραν σε αυτήν…
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Η αισιοδοξία για σημαντική ανάκαμψη και τα θετικά σινιάλα

Επανεκκίνηση: Η επόμενη μέρα
της ελληνικής οικονομίας

POLITICAL

Η

ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας φέτος θα
εξαρτηθεί από τη συνέχιση ή και την ενίσχυση
των μέτρων στήριξης των οικονομιών και από
παράγοντες που σχετίζονται με την πανδημία, όπως η
πρόοδος του εμβολιασμού.
Το αισιόδοξο σενάριο κάνει λόγο για μια πολυετή
ρότα σημαντικής ανάπτυξης, η οποία βασίζεται στις
παρακάτω παραδοχές:
 Το δημόσιο χρέος είναι κατά τέτοιον τρόπο ρυθμισμένο, ώστε να τίθεται ζήτημα εξυπηρέτησής του
τουλάχιστον έως τα τέλη της τρέχουσας δεκαετίας.
 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φανεί ελαστική στα δημοσιονομικά ελλείμματα των χωρών τουλάχιστον
έως και το 2022.
 Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να προσφέρει
πακέτα μέτρων και στήριξης μέσα στο 2021 προς
εκείνους τους κλάδους που επλήγησαν έντονα από
την πανδημία.
 Η εγχώρια οικονομία καλείται να απορροφήσει πολύ μεγάλου ύψους κοινοτικά κονδύλια κατά την
επόμενη εξαετία, μέσα από τα προγράμματα (παλαιό και νέο) ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
 Σημαντικά ιδιωτικά επενδυτικά πρότζεκτ, που επί
σειρά ετών λίμναζαν στη γραφειοκρατία και στο πολυδαίδαλο νομικό πλαίσιο, φαίνεται πως θα ξεκινήσουν είτε φέτος είτε, έστω, το 2022.
 Οι καταθέσεις των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 11 δισ. ευρώ μέσα στην πανδημία, τμήμα
των οποίων θα «πέσει» σε κατανάλωση και επένδυ-

Γράφει
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amaliakatzou@gmail.com

ση μέσα στην επόμενη διετία.
 Το περιβάλλον των μηδενικών καταθετικών επιτο-

κίων ωθεί πολλούς αποταμιευτές στην αγορά ακινήτων και προς άλλες επενδύσεις, που οδηγούν σε
νέες θέσεις εργασίας και αύξηση ΑΕΠ.
Από την πλευρά τους, οι αναλυτές της Alpha Bank
εκτιμούν πως το 2021 αναμένεται να είναι έτος επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Όπως επισημαίνουν, η σταδιακή έξοδος από την πανδημική κρίση,
η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ομαλή και
ταχεία πρόοδο του εμβολιαστικού προγράμματος στη
χώρα μας, αναμένεται να επαναφέρει την ελληνική οικονομική δραστηριότητα σε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, ήδη από το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος
έτους.

Δύναμη πυρός το Ταμείο Ανάκαμψης
Την ίδια στιγμή, μία νέα σελίδα για την ελληνική οικονομία -με την κινητοποίηση ποσού «μαμούθ» κοντά
στα 60 δισ. ευρώ- μπορεί να αποτελέσει για τη χώρα η
αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης. Το Σχέδιο έχει τη δυνατότητα να προσθέσει ακόμα επτά μονάδες στο ΑΕΠ σε ορίζοντα εξαετίας -πέρα

και πάνω από τη φυσιολογική ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας- και να δημιουργήσει 200.000 πρόσθετες
θέσεις εργασίας.
Συνολικά, οι δράσεις που αποτυπώνονται στο σχέδιο αγγίζουν τις 160 και αφορούν έργα, επενδύσεις και
μεταρρυθμίσεις, που «απλώνονται» σε όλη τη χώρα.
Στην επόμενη ημέρα της οικονομίας, η κυβέρνηση
τονίζει πως στόχος είναι η δημιουργία μόνιμων και
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης μέσα από δημόσιες
και ιδιωτικές επενδύσεις.
Κεντρικό ρόλο θα έχουν οι «πράσινες δράσεις», καθώς υπάρχει η μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, παραπάνω από το 1/3 των πόρων του σχεδίου θα διοχετευτεί σε δράσεις που αφορούν τον πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας.
Ενδεικτικά αναφέρονται προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», σημαντικές δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, μία σημαντικότατη
χωροταξική μεταρρύθμιση, στροφή στις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας, ηλεκτροκίνητες συγκοινωνίες, αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας κ.ά.
Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν πως επιδίωξη
είναι να αλλάξει γενικότερα το μοντέλο της ελληνικής
οικονομίας, δηλαδή να γίνει πιο εξωστρεφές και πιο
ανταγωνιστικό. Έμφαση δίνεται σε ένα αποτελεσματικότερο και ψηφιοποιημένο κράτος, σε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα είναι φιλικό προς την ανάπτυξη, σε πολλά μεγάλα έργα, αλλά και σε ένα ευρύ πλέγμα κοινωνικής προστασίας.
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φτασε η ώρα που περίμεναν πάνω
από 35.000 επιχειρηματίες της
εστίασης, καθώς άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή
αιτήσεων για το πρόγραμμα της έκτακτης ενίσχυσης και θα παραμείνει ανοικτή έως και τις
30 Ιουλίου, στις 15.00. Η δράση που χρηματοδοτείται μέσω του ΕΣΠΑ είναι ύψους 330 εκατ.
ευρώ, ενώ οι πρώτες πληρωμές εκτιμάται ότι
μπορεί να γίνουν τέλος του μήνα ή αρχές Ιουνίου. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας
δαπανών ορίζεται η 1η Απριλίου 2021 και η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης
για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να
έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης
επιλεξιμότητας δαπανών έως τις 31/12/2021.

Χ
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Τα κριτήρια ένταξης στη δράση
Για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις του κλάδου της
εστίασης θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:
• Μείωση ετήσιου τζίρου 2020
σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
• Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019, για
την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών
λειτουργίας.
• Συσταθείσες εντός του 2020
μπαίνουν αυτοδικαίως στη
δράση.

Άνοιξε η πλατφόρμα για
το πρόγραμμα στήριξης
- Έως 100.000 ευρώ το ποσό
για κάθε ΑΦΜ - Αρχές
Ιουνίου οι πρώτες εκταμιεύσεις

Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει μέρος
του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης για την
προμήθεια πρώτων υλών των επιχειρήσεων
του κλάδου εστίασης, προκειμένου να περιέλθουν σε ετοιμότητα παραγωγικής λειτουργίας.
Υπολογίζεται ότι περισσότερες από 35.000
επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης θα λάβουν μη επιστρεπτέα οικονομική́ ενίσχυση για
κεφάλαιο κίνησης.

Εκταμιεύσεις μέχρι και 31 Δεκεμβρίου
Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ
οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την
επιχορήγηση μέχρι 31/12/2021. Ο έλεγχος θα
γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ
και τα δηλωθέντα έξοδα.
Επισημαίνεται ότι ποσό της ενίσχυσης που
θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το
έτος 2021.

Υποβολή αίτησης
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη
διεύθυνση www.ependyseis.gr, με την ένδειξη «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια πρώτων
υλών».
Την Πρόσκληση με το Υπόδειγμα της Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της
παρούσης πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι

• Επιχειρήσεις εστίασης που
ήταν σε στάδιο κατασκευής το
2019 και ξεκίνησαν να έχουν
έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του
2020.
• Επιχειρήσεις εστίασης που
είναι υπόχρεες σε υποβολή
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται
στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών
Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη
διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Εστίαση: Όλες
οι λεπτομέρειες
για τη διάθεση
των 330 εκατ.

μπορούν να τα βρουν στους δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: www.antagonistikotita.gr
Ο έλεγχος θα γίνεται με βάση τις περιοδικές
δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα. Στο
πλαίσιο αυτού, το ποσό της ενίσχυσης που θα
χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το
2021.
Επίσης, το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από τη δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων
που επλήγησαν από την πανδημία, των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ με τη μορφή επιχορήγησης, δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το τρέχον έτος.
Εάν ισχύει είτε η πρώτη είτε η δεύτερη περίπτωση, τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της δράσης θα καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και θα επιστρέφεται από
τον λήπτη της ενίσχυσης.
Οι δυνητικοί λήπτες οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και
Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV:
Δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
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MYTILINEOS

Με έμφαση στην πράσινη
οικονομία και όραμα
για το αύριο της ελληνικής βιομηχανίας

POLITICAL

Τ

ο 2021 μπορεί να πει κανείς ότι είναι η χρονιά
της MYTILINEOS, καθώς η εταιρεία δεν ενισχύει απλώς το επιχειρηματικό αποτύπωμά της,
αλλά καθιερώνεται στο διεθνές επενδυτικό στερέωμα
ως μια εταιρεία που δείχνει τον δρόμο για μια πιο πράσινη και περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία, κάνοντας
πράξη τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τη βιομηχανία τού αύριο
για το περιβάλλον και την κοινωνία.
Η MYTILINEOS, απορροφώντας τους κραδασμούς
της πανδημίας, υλοποιεί ένα φιλόδοξο και παράλληλα
οραματικό επενδυτικό πλάνο που μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα εγχώριας επιχειρηματικής στρατηγικής τόσο στην ενέργεια όσο και στη βιομηχανία αλλά
και σε έργα ενεργειακής μετάβασης.
Οι οικονομικές επιδόσεις της MYTILINEOS στο α’
τρίμηνο του 2021 σηματοδοτούν ένα δυναμικό ξεκίνημα σε ένα έτος με θετικές προοπτικές. Είναι χαρακτηριστικό πως τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €37,3 εκατ.
για το α’ τρίμηνο του 2021, ελαφρώς βελτιωμένα σε
σύγκριση με τα €36,4 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο
του 2020, αλλά σημαντικά αυξημένα σε σχέση με τα
€27,2 εκατ. του δ’ τριμήνου του 2020.
Μάλιστα, μόλις πριν από λίγες εβδομάδες επιβεβαιώθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο η ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στην προοπτική και
τα σχέδια της MYTILINEOS, καθώς η εταιρεία
προχώρησε στην επιτυχημένη έκδοση του
«πράσινου» ομολόγου για 5,5 χρόνια με επιτόκιο 2,25%, το οποίο υπερκαλύφθηκε τέσσερις φορές.
Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η
MYTILINEOS απευθύνεται με επιτυχία στις
διεθνείς αγορές κεφαλαίων μετά την πρώτη
έκδοση του Νοέμβριου του 2019, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοδοτική της ισχύ. Η
μεγάλη ζήτηση που εκδηλώθηκε για τη συγ-

κεκριμένη έκδοση είναι ενδεικτική της εμπιστοσύνης
των επενδυτών για την επιτυχή εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος της MYTILINEOS, ενώ παράλληλα πιστοποιεί το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για
ανάλογα έργα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Άλλωστε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την
οποία η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από
τον οίκο S&P με θετικό outlook, οι συνεχείς αναβαθμίσεις των ελληνικών τραπεζών από διεθνείς αναλυτές αλλά και τα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης
δημιουργούν μια εξαιρετική συγκυρία για την Ελλάδα
και για τις υγιείς ελληνικές εταιρείες που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να εκτελούν στο ακέραιο τα επενδυτικά τους πλάνα, δημιουργώντας εμπιστοσύνη και
ασφάλεια στους επενδυτές.
Κάτι που φάνηκε ήδη στα οικονομικά μεγέθη της
εταιρείας για το 2020. Με τα κέρδη να παραμένουν
σχεδόν αμετάβλητα, καθώς διαμορφώθηκαν σε €315
εκατ. έναντι €313 εκατ. το 2019. Συνολικά, το 2020 η
εταιρεία αξιοποίησε στο έπακρο τα συγκριτικά της
πλεονεκτήματα και τις συνέργειες ανάμεσα στους Τομείς Δραστηριότητας και κατόρθωσε να ανταποκριθεί
αποτελεσματικά στην πανδημία και να θέσει στέρεες
βάσεις για ισχυρή ανάπτυξη τα αμέσως επόμενα έτη.

Παράλληλα, η εταιρεία πρόσφατα ανακοίνωσε τους
στόχους της που αφορούν στην ελαχιστοποίηση του
ανθρακικού της αποτυπώματος, φιλοδοξώντας να
μειώσει τις συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 30%
έως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, ενώ μέχρι το 2050 δεσμεύεται να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της
δραστηριότητας.
Η ΜYTILINEOS έχει επιδείξει συνέπεια με εμφανή
στόχευση σε ανάπτυξη έργων στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας αλλά και
στην κυκλική οικονομία, όπως το «πράσινο» αλουμίνιο που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
της εταιρείας.
Σε αυτήν την κατεύθυνση η MYTILINEOS ανακοίνωσε στα μέσα Φεβρουαρίου 2021 την απόκτηση χαρτοφυλακίου 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων
συνολικής ισχύος 1,48 GW και 25 υπό ανάπτυξη έργων
αποθήκευσης ενέργειας. Η συγκεκριμένη επενδυτική
κίνηση αναμένεται να διευκολύνει την αύξηση του μεριδίου αγοράς στη λιανική ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ
τα έργα αποθήκευσης ενέργειας θα επιτρέψουν τη
βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ΑΠΕ υπό το πρίσμα της ενεργειακής διαχείρισης. Επιπλέον, συνεχίζεται κανονικά και σύμφωνα με
το αρχικό χρονοδιάγραμμα η κατασκευή
του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου
με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW.
Η MYTILINEOS έχει θέσει ισχυρές βάσεις για τα επόμενα χρόνια και, όπως σημειώνει ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος,
«έχουμε φιλόδοξους στόχους, όμως
έχουμε αποδείξει ως εταιρεία ότι είμαστε
για τα δύσκολα και μπορούμε να τους επιτύχουμε».
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XΡΗΜΑ

Standard & Poor’s: Τι θα
κρίνει την αναβάθμιση

Η υψηλότερη ανάπτυξη έναντι των προβλέψεων
που έχουν διατυπωθεί αλλά και η ταχύτερη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα κρίνουν πόσες αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας μπορούν να γίνουν έως το τέλος του 2022.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Οικονομικό Φόρουμ
των Δελφών ο διευθυντής της Standard & Poor’s
Μάρκο Μρσνικ, «υπάρχει μία πιθανότητα στις
τρεις για να υπάρξει αναβάθμιση της Ελλάδας μέσα στους επόμενους 12-18 μήνες». Όπως πρόσθεσε, υπάρχει ένα κενό δύο βαθμίδων για την
ελληνική οικονομία, το οποίο μπορεί να καλυφθεί
αν η αύξηση του ΑΕΠ και η μείωση των «κόκκινων» δανείων ξεπεράσουν τις προβλέψεις των
θεσμών, της ελληνικής κυβέρνησης και των διεθνών οίκων. Επιπλέον, ο κ. Μρσινκ υπογράμμισε
ότι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της οικονομίας αποτελεί η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων
που έχει ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση, καθώς θα βελτιώσει το προφίλ του χρέους και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για συνεχείς αναβαθμίσεις.

Θα πάρουμε 7,9 δισ. ευρώ
φέτος από το Ταμείο
Ανάκαμψης
Το ποσό-έκπληξη των 7,9 δισ. ευρώ αναμένεται να λάβει φέτος η Ελλάδα από το
Ταμείο Ανάκαμψης, όπως αποκάλυψε
από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Θεόδωρος Σκυλακάκης. Σύμφωνα με τον
κ. Σκυλακάκη, η Ελλάδα είναι η δεύτερη
χώρα στις 27 που κατέθεσε σχέδιο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά την προκαταβολή των 4 δισ. ευρώ θα ακολουθήσουν άλλα τόσα με βάση τους στόχους
που έχουν τεθεί. Όπως είπε ο κ. Σκυλακάκης, η Ελλάδα θα λάβει δάνεια ύψους
13 δισ. ευρώ από το Ταμείο, ενώ έχει καταρτίσει σχέδιο βάσει του οποίου τα δάνεια αυτά περνούν στον ιδιωτικό τομέα,
προκειμένου να δοθούν κίνητρα για αύξηση των επενδύσεων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

Πακέτο μέτρων στήριξης
σε βιώσιμες ΜμΕ

Π

λάνο ανοικτής και συνεχούς χρηματοδότησης με
βάση όλα τα διαθέσιμα
«εργαλεία» και διαρκή
στήριξη στις βιώσιμες μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜμΕ) προωθεί η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Ζαββό, οι υγιείς και
βιώσιμες επιχειρήσεις θα στηριχθούν πλήρως, ενώ «ο μπαταχτσής
που συστηματικά επί δεκαετίες
αγνοούσε τις υποχρεώσεις του και
στερούσε τους πόρους από την
πραγματική οικονομία και από τους
άλλους ευσυνείδητους πολίτες και
επιχειρήσεις δεν μπορεί να επιβραβευτεί».
Αναφερόμενος στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και στις χρηματοδοτήσεις που τους έχει παράσχει η κυβέρνηση μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του Εγγυοδοτικού
Προγράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ο κ. Ζαββός
επεσήμανε και τη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης με τον νόμο για τις μικροχρηματοδοτήσεις,
λέγοντας ότι η χώρα έχει θεσπίσει

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

ένα από τα αρτιότερα νομοθετικά
πλαίσια που υπάρχουν, αν και επί του
παρόντος υπάρχει δυστοκία στη ζήτηση.
Αντιπροσωπευτική περίπτωση
μοντέλου για τις μεσαίες και μικρές
επιχειρήσεις αποτελεί η χορήγηση
κεφαλαίων κίνησης με εγγύηση του
Δημοσίου μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19. Τα
δάνεια αυτά θα κατευθυνθούν σε
βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ενήμερες στην Εφορία και στον
ΕΦΚΑ, δεν είναι καταχωρημένες
στον «Τειρεσία» και δεν έχουν καθυστερήσει την πληρωμή δόσης δανείου πάνω από 90 μέρες. Τα ποσά των
δανείων φτάνουν έως τις 50.000 ευρώ, πρέπει να χορηγηθούν έως τις
31/12/2021 και αφορούν σε όσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τζίρο έως 200.000 ευρώ. Μάλιστα, στις
επιλέξιμες επιχειρήσεις παρέχεται

κρατική εγγύηση για ποσό έως το
80% του δανείου που θα εγκριθεί. Συνολικά, θα διατεθούν 460 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 220 εκατ. θα
προέρχονται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Ενισχυτικό ρόλο προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχει και το νέο
ΕΣΠΑ, το οποίο, όπως δήλωσε στο
Φόρουμ των Δελφών ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, θα εγκριθεί μέσα στον Ιούνιο, ενώ τον Ιούλιο θα έχουν υπογραφεί οι σχετικές
προσκλήσεις για χρηματοδοτήσεις
από το προσεχές φθινόπωρο. Παράλληλα, θα υπάρξει και πρόγραμμα-γέφυρα μεταξύ του παλαιού και
του νέου ΕΣΠΑ, από το οποίο θα ευνοηθούν, μεταξύ άλλων, και χιλιάδες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δεν θα επιβραβευτούν οι
μπαταχτσήδες - Φτηνά και
εύκολα δάνεια από ΤΕΜΠΜΕ
σε επιχειρήσεις με τζίρο
έως 200.000 ευρώ
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Νέες υπηρεσίες στα οικιακά προϊόντα ρεύματος και με πράσινο αποτύπωμα
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΪΟΥ 2021

Η ΔΕΗ προσφέρει μια σειρά από ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας

POLITICAL

Μπείτε στη νέα εποχή
προϊόντων από τη ΔΕΗ
ΔΕΗ myHome Enter+

ΔΕΗ myHome Enter

ΔΕΗ myHome Online

Είναι το βασικό οικιακό προϊόν ηλεκτρικής
ενέργειας που συνδυάζεται με υπηρεσία
επείγουσας τεχνικής βοήθειας. Απόκτησε
το ΔΕΗ myHome Enter+ και επωφελήσου
από: Έκπτωση 30 ευρώ στον πρώτο λογαριασμό για αιτήσεις έως 31/5/2021. Έκπτωση 50% στο πάγιο για τους πρώτους έξι
μήνες για αιτήσεις έως 31/5/2021. Δωρεάν
υπηρεσία επείγουσας τεχνικής βοήθειας
για το σπίτι. Ποσό κάλυψης ανά επίσκεψη
έως €100 (5 επισκέψεις το έτος συνολικά
για υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, τεχνικό υαλοπινάκων, κλειδαρά). Ευελιξία με 12μηνη
διάρκεια σύμβασης. Ενιαία χρέωση ενέργειας ημέρας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής τιμών. Ενιαίο πάγιο. Επιβράβευση συνέπειας 5%.

Το νέο βασικό οικιακό προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας, 24μηνης διάρκειας, που σου προσφέρει χαμηλότερη χρέωση και ενιαίο πάγιο, ξεκάθαρη, απλή
και διαφανή τιμολόγηση χωρίς κλίμακες.
Απόκτησέ το για το σπίτι σου και επωφελήσου από:
Χαμηλότερη χρέωση ενέργειας χωρίς κλίμακες και
ελάχιστη χρέωση. Ενιαίο πάγιο. Απλή και ξεκάθαρη
τιμολόγηση χωρίς κρυφές χρεώσεις. Διαφάνεια με
το νέο σταθερό τιμολόγιο χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής τιμών και ρήτρα CO2. Επιβράβευση συνέπειας 5%. Επιπλέον έκπτωση 2% με την ενεργοποίηση
πάγιας τραπεζικής εντολής.

Είναι το νέο ψηφιακό προϊόν της ΔΕΗ που σου
προσφέρει ευκολία και αποκλειστικά οφέλη! Τώρα μπορείς να απολαμβάνεις ρεύμα ημέρας και
νυκτερινό με ενιαίο πάγιο και χρέωση ενέργειας
χωρίς κλίμακες. Επιπλέον, θα λαμβάνεις τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά κάθε μήνα και θα τον
εξοφλείς εύκολα με πάγια εντολή στη χρεωστική
ή πιστωτική σου κάρτα.
Κερδίζεις 50% έκπτωση στο ενιαίο πάγιο και 30
ευρώ επιπλέον έκπτωση για δύο χρόνια.

Νέο Green Pass

Τώρα το ρεύμα γίνεται πράσινο!
H νέα υπηρεσία της ΔΕΗ σού εξασφαλίζει ότι όση ποσότητα ενέργειας καταναλώνεις
στο σπίτι σου τόση ποσότητα παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές και δεσμεύεται
για τη δική σου κατανάλωση. Προστίθεται εύκολα σε όποιο προϊόν ηλεκτρικού
ρεύματος έχεις.
Επίλεξε GreenPass και στήριξε τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Ενεργοποίησέ το τώρα με χρέωση €0,80/μήνα και ΔΩΡΟ οι 3 πρώτοι μήνες.

Βρείτε τα προϊόντα της ΔΕΗ στο dei.gr ή καλέστε δωρεάν στο 800-900-1000!

P
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ΤUI Cruises: Ξεκινά πάλι
κρουαζιέρες στην Ελλάδα

Η

Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην οποία η TUI Cruises
ξεκινά τις κρουαζιέρες τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο, όπως τονίζεται σε ανακοίνωσή της. Ύστερα από
πολύμηνη διακοπή, το «Mein Schiff 5» αρχίζει με ταξίδια
διάρκειας μίας εβδομάδας από και προς την Κρήτη. Περίπου
1.000 πελάτες του πρώτου ταξιδιού επιβιβάστηκαν στο λιμάνι
του Ηρακλείου, ενώ το πλοίο αναχωρεί με προορισμούς τη
Ρόδο, τον Πειραιά και τη Σούδα της Κρήτης. «Περιμέναμε πολύ καιρό αυτήν τη στιγμή. Το πλοίο “Mein Schiff 5” αναχωρεί
για το πρώτο του ταξίδι τη φετινή σεζόν. Είναι μια συγκινητική
στιγμή, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για το πλήρωμα»,
δήλωσε η Wybcke Meier, διευθύνουσα σύμβουλος της TUI
Cruises. «Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι οι επιβάτες θα απολαύσουν για άλλη μία φορά τους μοναδικούς ελληνικούς προορισμούς και είμαστε πολύ χαρούμενοι που υποστηρίξαμε τη
διαδικασία επανέναρξης των κρουαζιέρων», δήλωσε ο
υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης. Η TUI Cruises είχε
προσφέρει και τον περασμένο Σεπτέμβριο κρουαζιέρες στην
Ελλάδα με το πλοίο «Mein Schiff 6», περιλαμβανομένων και

χερσαίων εκδρομών. Το ίδιο θα ισχύει και στις φετινές κρουαζιέρες, όπου θα προσφέρονται χερσαίες εκδρομές που διοργανώνονται από την TUI Cruises.

Εμίρης - Alpha Bank: Στόχος, η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG
Στη σημασία της πλήρους ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG Περιβάλλον,
Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση - Environmental, Social and Corporate Governance, για τη στρατηγική και το μέλλον των τραπεζών, αλλά
και στη φιλοδοξία της Alpha Bank να πρωτοστατήσει στον τομέα αυτόν
αναφέρθηκε ο γενικός διευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank,
Γιάννης Εμίρης, σε παρέμβασή του στο Φόρουμ των Δελφών. «Τα κριτήρια ESG και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως βασική ανάγκη
ενσωμάτωσής τους αποτελούν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τις
τράπεζες σήμερα και θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν σε όλες τις αποφάσεις και τις διεργασίες χορηγήσεων, εταιρικής διακυβέρνησης και
στρατηγικής», δήλωσε ο κ. Εμίρης, προσθέτοντας ότι η Alpha Bank στοχεύει στην πλήρη και δυναμική ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG σε
όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της - χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Eurobank: Χαρίζει 65.000 εισιτήρια της Aegean στους πελάτες της
Δωρεάν ταξίδια με την Aegean, με πτήσεις προς όλους τους εσωτερικούς
προορισμούς, προσφέρει η Eurobank σε πελάτες της που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Συγκεκριμένα, η τράπεζα προσφέρει δωρεάν σε πελάτες της περισσότερα από 65.000 αεροπορικά εισιτήρια της Aegean για
πτήσεις εσωτερικού. Η προσφορά προβλέπει τη διάθεση δύο εισιτηρίων
μετ’ επιστροφής ανά πελάτη, προκειμένου να ταξιδέψουν με τον/τη συνοδό τους σε κάποιον ελληνικό προορισμό. Το πρόγραμμα αφορά σε επιλεγμένους πελάτες Personal Banking της Eurobank, οι οποίοι τα τελευταία,
προ πανδημίας, χρόνια έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία συναλλαγή στους κλάδους αεροπορικών μεταφορών και ξενοδοχείων. Η συναλλαγή θα πρέπει να έχει γίνει με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα Eurobank,
που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή.

Το 62,5% των εταιρειών
έχει στρατηγική ασφάλειας
Το 62,5% των εταιρειών στην Ελλάδα έχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ασφάλειας, ξεπερνώντας
κατά πολύ τις επιχειρήσεις σε άλλες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Επιπλέον, 59,5% των εταιρειών με έδρα την Ελλάδα είναι πλήρως ικανοποιημένο
με τα συστήματα ασφαλείας, ενώ μόνο 37,5% δηλώνει ότι έχει ένα πλήρως ολοκληρωμένο πρόγραμμα
αντιμετώπισης κυβερνοεπιθέσεων. Καθώς οι απειλές εξελίσσονται και οι επιθέσεις γίνονται ολοένα
και πιο περίπλοκες, το 54% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σκοπεύει να μεταφέρει τα δεδομένα του σε
υπηρεσίες cloud μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Αυτή η αλλαγή ενδείκνυται για τις επιχειρήσεις που
επιθυμούν να είναι ευέλικτες στην προσέγγισή τους,
καθώς οι λύσεις που βασίζονται στις υπηρεσίες cloud προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και
ταχύτερες αναβαθμίσεις στα συστήματά τους.

ΔΕΗ: Ενεργοποιεί
από τον Μάιο τη ρήτρα CO2
Το ανοδικό «ράλι» των τιμών δικαιωμάτων οδήγησε
τη ΔΕΗ στην απόφαση να ενεργοποιήσει από τον
Μάιο τη ρήτρα CO2, που περιλαμβάνεται στα οικιακά
τιμολόγια. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι η επιβάρυνση αφορά στα παλιά οικιακά συμβόλαια
(Γ1/Γ1Ν) και όχι στο νέο βασικό πρόγραμμα για οικιακούς καταναλωτές (ΔΕΗ myHome Enter), καθώς
αυτό δεν περιλαμβάνει ρήτρα. Επίσης, για τους πελάτες της επιχείρησης με συμβόλαια με ρήτρα εκτιμάται πως η επιβάρυνση δεν θα ξεπερνά τα 2-3 ευρώ. Μάλιστα, με δεδομένο το ότι η ρήτρα συναρτάται
από τις εκπομπές CO2 της ΔΕΗ, οι οποίες έχουν ήδη
μειωθεί από τις αρχές Μαΐου με την ακόμη πιο περιορισμένη χρήση των λιγνιτικών μονάδων, η χρέωση εκτιμάται πως θα μειωθεί αισθητά ήδη από τον
Ιούνιο, αποκλιμακούμενη κοντά στο ένα ευρώ.

Συμμαχία εννέα ενεργειακών
ομίλων για παραγωγή υδρογόνου
Ένα εθνικό επενδυτικό σχέδιο στον τομέα της καθαρής ενέργειας που ξεπερνά τα 8 δισ. ευρώ υπέβαλαν, αποζητώντας τη διοικητική και την οικονομική
στήριξη της Ε.Ε., εννέα μεγάλοι ελληνικοί ενεργειακοί όμιλοι, συν μία εταιρεία τεχνολογίας. Αφορά
στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ολοκληρωμένου
έργου επιστημονικής έρευνας, παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης πράσινου υδρογόνου στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Η ελληνική πρόταση φέρει τον τίτλο «White Dragon Λευκός Δράκος», παρομοιάζοντας με τον τρόπο αυτόν τη δυναμική του υδρογόνου. Συμμετέχουν η ΔΕΠΑ Εμπορίας, σε συνεργασία με την Advent Technologies, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η Damco Energy (όμιλος Κοπελούζου), η ΔΕΗ, ο ΔΕΣΦΑ, τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Motor Oil, η Σωληνουργεία Κορίνθου και
ο TAP. Η επενδυτική πρόταση που δημιουργεί 18.500
άμεσες και 29.000 έμμεσες θέσεις εργασίας.
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Νέο «Factory Outlet Local» στο Μαρούσι

ΦΑΓΕ: Αύξηση τζίρου
και κερδών το α’ τρίμηνο

Ο

Όμιλος ΦΑΓΕ International το 2020 ανακοίνωσε οικονομικά μεγέθη που κινούνται ανοδικά. Παρά το
γεγονός ότι τα έσοδα του ομίλου από την αμερικανική αγορά ήταν κατώτερα των προσδοκιών, συνολικά κατά τη
διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2021 εμφανίζει ενισχυμένες πωλήσεις κατά 2,1%, στα 134,4 εκατ. δολάρια - περί τα
111,3 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής
έκθεσης του πρώτου τριμήνου, η αύξηση αυτή αποδίδεται
στην ενίσχυση κατά 5% στους όγκους πωλήσεων αλλά και
στη θετική επίπτωση 3,8% στις πωλήσεις, που προκύπτει από
την αποδυνάμωση του δολαρίου έναντι του ευρώ και της
βρετανικής λίρας, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση της μέσης καθαρής τιμής πώλησης σε όλες τις αγορές
κατά 6,7%. Οι ΗΠΑ ήταν η μόνη αγορά όπου οι επιδόσεις της
γαλακτοβιομηχανίας ήταν απογοητευτικές, καθώς σημείωσε σημαντική υποχώρηση εσόδων, της τάξεως του 8,5%.

Intralot: Στη SAGA η Intralot
do Brasil προς 0,7 εκατ. ευρώ
Η Intralοt ανακοίνωσε πως υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με τη Saga Consultoria E Representaçoes Comerciais E Empresariais
(SAGA) στη Βραζιλία για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην Intralot do Brasil
Comércio de Equipamentos e Programas de
Computador LTDA (Intralοt do Brasil), που αντιπροσωπεύει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου της εταιρείας. Η SAGA
είναι ο μοναδικός έτερος μέτοχος της Intralοt
do Brasil, συμμετέχοντας με το υπόλοιπο 20%.
Η Intralοt θα συνεχίσει να παρέχει τεχνολογία
τυχερών παιχνιδιών στην Intralοt do Brasil,
μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Το συνολικό τίμημα από την πώληση της συμμετοχής ανέρχεται σε 700.000 ευρώ.

Ιασώ: Με ποσοστό 91,14%
η OCM και οι μέτοχοι Διοίκησης
ΞΕΕ: Έτοιμη η Κρήτη για τον τουρισμό
Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της
Ελλάδος Αλέξανδρος Βασιλικός και ο πρόεδρος του
ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας ολοκλήρωσαν κοινή
διήμερη περιοδεία στην Κρήτη. Άμεσος στόχος, να
διαπιστωθεί και από τις δύο πλευρές από κοντά ο παλμός της προετοιμασίας για το άνοιγμα του τουρισμού.
Κυρίαρχο μήνυμα που επικράτησε στις επαφές των
κυρίων Βασιλικού και Αρκουμανέα με τους εκπροσώπους της Πολιτείας και του Τουρισμού της Κρήτης
αποτέλεσε το εξής: «Πρώτος κοινός στόχος όλων είναι η υγεία». Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος, όπως και πέρυσι, είναι έτοιμος να
εφαρμόσει τα νέα αναβαθμισμένα υγειονομικά πρωτόκολλα, θωρακίζοντας την ασφάλεια όλων αλλά και
τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Η Ιασώ Α.Ε., κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που
έλαβε στις 13/5/2021 από την εταιρεία OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l (OCM) και
τον κ. Εμμανουήλ Δουλγεράκη, ανακοινώνει τα
εξής: Τα φυσικά πρόσωπα (οι Μέτοχοι Διοίκησης), η OCM και η εταιρεία OCM Luxembourg
Healthcare Greece Parent S.a.r.l., η οποία κατέχει άμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της
OCM, υπέγραψαν την από 5/5/2021 συμφωνία μετόχων, με την οποία συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους, προκειμένου να επιδιώξουν
κοινούς στρατηγικούς στόχους όσον αφορά στην
εταιρεία και στη διοίκησή της. Η OCM και οι Μέτοχοι Διοίκησης κατέχουν από κοινού 111.339.435
δικαιώματα ψήφου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 91,14% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου.

Το πρώτο ελληνικό εκπτωτικό πολυκατάστημα
στη χώρα μας, «Factory Outlet», συνεχίζει την επέκταση του καινοτόμου concept καταστημάτων μικρότερης κλίμακας, αλλά μεγαλύτερης εγγύτητας,
αναπτύσσοντας δυναμικά το δίκτυο καταστημάτων
«Factory Outlet Local», σημειώνει ανακοίνωση της
Folli-Follie. Σε ένα μοναδικό χώρο 391 τ.μ., στο Μαρούσι, το νέο «Factory Outlet Local» αναμένεται να
προσελκύσει το ενδιαφέρον των τοπικών καταναλωτών, αναφέρει η εταιρεία. Το νέο πολυκατάστημα
στο Μαρούσι, Ανδρέα Παπανδρέου 29, φιλοξενεί
μια μεγάλη συλλογή από διεθνή επώνυμα brand ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ, κοσμημάτων και καλλυντικών για τη γυναίκα, τον άνδρα και το παιδί, σε
outlet τιμές, όλον τον χρόνο. Προϊόντα Folli-Follie,
UGG Australia, G-Star, Ted Baker, Brooksfield, Cole
Haan, Guess, CK Performance, Sseinse, Garcia Jeans, Franklin & Marshal, American Vintage, Gas,
Maison Scotch, Scotch & Soda και Calvin Klein Jeans γίνονται δικά σας με έκπτωση έως και 70%.

Intrakat: Ανέλαβε
έργο 86,8 εκατ. ευρώ στην Κύπρο

Υπεγράφη χθες η σύμβαση για το έργο Κατασκευή της Α’ Φάσης του Αυτοκινητόδρομου Πάφου - Πόλης Χρυσοχούς, στην Κύπρο, και συνίσταται σε αυτοκινητόδρομο μήκους 15 χλμ., με
δύο σήραγγες μήκους 900 μέτρων και πέντε υψηλές γέφυρες μήκους 1.400 μέτρων, ύψους 86,8
εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Τη σύμβαση υπέγραψαν στο δημαρχείο της πόλης Χρυσοχούς ο κ. Αντώνης Κουτσούλλης, αναπληρωτής διευθυντής
του Τμήματος Δημοσίων Έργων του υπουργείου
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κύπρου, και o κ. Πέτρος Σουρέτης, διευθύνων σύμβουλος της Intrakat.

SKY express: Ξεκινά τις πτήσεις
προς Βρυξέλλες από 16 Μαΐου
Την Κυριακή 16 Μαΐου ξεκινά τις απευθείας πτήσεις Αθήνα - Βρυξέλλες η αεροπορική εταιρεία SKY
express. Με τα νέα αυτά δρομολόγια, που θα πραγματοποιούνται έξι μέρες την εβδομάδα με τον στόλο
των Airbus A320neo, η SKY express εντάσσει έναν
ακόμη διεθνή προορισμό στο πτητικό της έργο. Η
εταιρεία σημειώνει, επίσης, ότι το αμέσως επόμενο
διάστημα θα ανακοινωθούν ακόμα περισσότεροι
νέοι διεθνείς προορισμοί της SKY express, «οι
οποίοι θα επιβεβαιώνουν τη σταθερά ανοδική πορεία της εταιρείας».

P
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Ανοίγουν νέες θέσεις
εργασίας σε έργα της ΔΕΔΑ
του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

Ο

Μάριος Τσάκας, διευθύνων
σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής
Αερίου ΑΕ, μιλά στην «Ρ» για το
«αναπτυξιακό αποτύπωμα της ΔΕΔΑ».

Ποιο είναι το υπάρχον δίκτυο διανομής
φυσικού αερίου αυτήν τη στιγμή στην
Ελλάδα και ποιες περιφέρειες καλύπτει; Ποια είναι τα έργα που έχουν δρομολογηθεί και πού;
Μέχρι σήμερα, οι υποδομές διανομής
φυσικού αερίου στην Ελλάδα αποτελούσαν, κυρίως, προνόμιο των μεγάλων αστικών κέντρων, όπως είναι η Αθήνα και η
Θεσσαλονίκη, ενώ η ελληνική Περιφέρεια
θα έλεγα πως ήταν ενεργειακά απομονωμένη. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η
Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής
Αερίου (ΔΕΔΑ – συστάθηκε το 2017 και είναι θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης
Αερίου ΔΕΠΑ), με την υλοποίηση μεγάλων
έργων που θα φέρουν το φυσικό αέριο σε
δεκάδες πόλεις της χώρας, ακόμα και στις
πιο απομακρυσμένες.
Συνοπτικά θα σας πω ότι το Πρόγραμμα

Ανάπτυξης 2021-2025 της ΔΕΔΑ προβλέπει την ανάπτυξη υποδομών διανομής φυσικού αερίου σε 34 πόλεις της χώρας, με
την κατασκευή 1.860 χιλιομέτρων δικτύου
και τουλάχιστον 68.000 συνδέσεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών (οικιακών,
εμπορικών, βιομηχανικών). Είναι ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο, αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστικό σχέδιο, που έχει ως στόχο την
ισόρροπη, γεωγραφικά και κοινωνικά,
επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού
αερίου, ώστε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε
αυτή την οικονομική και φιλική προς το
περιβάλλον μορφή ενέργειας.
Τα έργα της ΔΕΔΑ θα αρχίσουν να υλοποιούνται εντός του τρέχοντος μήνα από
την ακριτική Περιφέρεια της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, ενώ θα ακολουθήσουν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας, για τις οποίες
οι διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων
βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης. Σειρά
θα πάρουν στη συνέχεια, από το β’ εξάμηνο του 2021 και το 2022, οι Περιφέρειες
Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας
και Ηπείρου.
Από πού προέρχεται η χρηματοδότηση;
Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ
2021-2025 είναι συνολικού ύψους 300
εκατ. ευρώ και έχει διαφορετικές πηγές

χρηματοδότησης: Υλοποιείται μέσω ιδίων
και δανειακών κεφαλαίων, μέσω εθνικών
πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και μέσω κοινοτικών πόρων
από το ΕΣΠΑ 2014-2020 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών.
Πόσο επηρεάζει τα σχέδια της επιχείρησης η πρόσφατη ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να αποφασίσει στο τέλος του 2021 αν οι επενδύσεις
στο φυσικό αέριο εντάσσονται στον κατάλογο των βιώσιμων επενδύσεων. Απ’
την άλλη, υπάρχουν φωνές μέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση που λένε ότι οι υποδομές φυσικού αερίου είναι μη βιώσιμες, διότι ως καύσιμο στη μεταβατική
εποχή έχει ημερομηνία λήξης. Ποια είναι η γνώμη σας;
Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις
και αναμένουμε την τελική απόφαση της
Κομισιόν για το εάν και υπό ποιους όρους
οι υποδομές φυσικού αερίου θα χαρακτη-

ριστούν «αειφόρες επενδύσεις». Βεβαίως
και συμφωνούμε με την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που υιοθετεί τον προσανατολισμό προς τη χρήση
νέων αερίων καυσίμων με ελάχιστο έως
μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Προς
αυτή την κατεύθυνση, μάλιστα, πριν από
περίπου έναν χρόνο ξεκινήσαμε καινοτόμες δράσεις με στόχο τη διασφάλιση της
συμβατότητας των δικτύων μας με τους
νέους κατευθυντήριους άξονες, ώστε να
μπορούν να δεχθούν βιομεθάνιο και πράσινο υδρογόνο, που θα διανέμονται ως
μείγμα οικολογικού αερίου μαζί με το φυσικό αέριο.
Θεωρούμε, όμως, ότι η ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να γίνει με δίκαιο και
ομαλό τρόπο. Σε αυτήν τη διαδικασία, το
φυσικό αέριο αποτελεί τη γέφυρα που θα
μας οδηγήσει στις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειες και είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι χρηματοδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά ταμεία και τα επόμενα χρόνια. Από

Μάριος Τσάκας: «Θεωρούμε
ότι η ενεργειακή μετάβαση
θα πρέπει να γίνει με δίκαιο
και ομαλό τρόπο»
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εκεί και έπειτα, όμως, στη ΔΕΔΑ εξετάζουμε ήδη εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη
υλοποίηση του συνόλου των έργων μας.
Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι το
Πρόγραμμα Ανάπτυξής μας είναι εμπροσθοβαρές επενδυτικά και η εταιρεία θα
μπορεί, με την αύξηση των εσόδων της τα
επόμενα χρόνια, να προχωρήσει με ίδιους
πόρους σε νέες επενδύσεις και επεκτάσεις
των υποδομών διανομής φυσικού αερίου
σε νέες περιοχές.
Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας για την
ανάπτυξη «πράσινων» δικτύων, τα οποία
θα πληρούν και τις προδιαγραφές για να
υποδεχθούν βιομεθάνιο και υδρογόνο;
Έχουν προτεραιότητα στα σχέδιά σας
δραστηριότητες όπως η αποθήκευση
υδρογόνου και οι συνέργειες με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;
Εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του 2021 θα
έχουμε τους πρώτους καρπούς των προσπαθειών μας, ώστε από το 2022 να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη συγκεκριμένων λύσεων που θα καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της Βόρειας
Ελλάδας.
Πολύτιμο εργαλείο σε αυτήν μας την
προσπάθεια είναι η μελέτη που έχουμε
αναθέσει στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για τον προσδιορισμό
του δυναμικού παραγωγής βιομεθανίου σε
κάθε περιοχή που η ΔΕΔΑ διαθέτει ή πρόκειται να κατασκευάσει δίκτυο διανομής
αερίου, ώστε να προσδιορίσουμε γεωγραφικά τις επενδύσεις στις οποίες θα προβούμε.
Ταυτόχρονα, μελετούμε βήμα-βήμα το
ενδεχόμενο έγχυσης υδρογόνου μέσα από
τα δίκτυα της ΔΕΔΑ. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με
πρότυπη ελληνική εταιρεία εξειδικευμένη
στον τομέα του υδρογόνου, η οποία θα μας
προσδιορίσει τις απαραίτητες επεμβάσεις
στα υφιστάμενα δίκτυα, προκειμένου να
είναι σε θέση να διανέμουν μείγματα φυσικού αερίου/υδρογόνου, καθώς και τα υλικά και τις προδιαγραφές που πρέπει να
υιοθετήσουμε προκειμένου να κατασκευάσουμε δίκτυα διανομής ικανά να
διανέμουν αποκλειστικά μπλε ή πράσινο
υδρογόνο.
Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να διευκρινίσω ότι η ΔΕΔΑ δραστηριοποιείται στον
τομέα της διανομής φυσικού αερίου. Τα
έργα αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι
εθνικά και σε κάποιες περιπτώσεις δια-

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ασφάλεια
δικτύων
Στο ερώτημα, πού αρχίζει και
πού τελειώνει η ευθύνη της
ΔΕΔΑ σε ό,τι αφορά τη συντήρηση και την ασφάλεια των δικτύων, ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ Μάριος Τσάκας
απαντά: Σας ευχαριστώ που
μου δίνετε την ευκαιρία, μέσω της ερώτησής σας, να αναφερθώ στο θέμα αυτό και να
διευκρινίσω ότι η ΔΕΔΑ είναι
υπεύθυνη για τη συντήρηση
των δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης, καθώς και για τη
διαδικασία της σύνδεσης των
κατοικιών με το δίκτυο, μέχρι
το σημείο της τοποθέτησης
του μετρητή.

κρατικά και, παρότι δεν σχετίζονται άμεσα
με το έργο της ΔΕΔΑ, συμβάλλουν στην
επίτευξη του κοινού στόχου, που είναι η
αδιάλειπτη παροχή φυσικού αερίου σε
όλους τους καταναλωτές.
Το φυσικό αέριο είναι ένα εισαγόμενο
καύσιμο. Με ποιον τρόπο συμβάλλει
στην εθνική οικονομία;
Είναι γνωστό ότι ο ενεργειακός τομέας
επηρεάζει με πολλούς τρόπους, άμεσους
και έμμεσους, την οικονομία μιας χώρας.
Ας σταθούμε, όμως, στο αναπτυξιακό αποτύπωμα που αφήνουν τα έργα της ΔΕΔΑ.
Σε όλα τα στάδια υλοποίησης των έργων
(κατασκευαστικό μέρος, επίβλεψη έργου,
εργασίες για εσωτερικές εγκαταστάσεις
κ.ά.), ανοίγουν πολλές νέες θέσεις εργασίας για διάφορες ειδικότητες, όπως μηχανικοί, εργατοτεχνίτες, χειριστές, θερμοϋδραυλικοί, συγκολλητές, εγκαταστάτες, μελετητές κ.ά, ενισχύοντας σημαντικά
την απασχόληση στην ελληνική Περιφέρεια, η οποία δοκιμάζεται περισσότερο
από τη μακροχρόνια ανεργία.
Ταυτόχρονα, μεγάλα είναι τα κέρδη στον
εμπορικό και τον βιομηχανικό τομέα. Με
τη χρήση του φυσικού αερίου, μικρές και
μεγάλες επιχειρήσεις επιτυγχάνουν σημαντική μείωση στο ενεργειακό κόστος με
αποτέλεσμα να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητά τους και να δίνονται κίνητρα για νέες επενδύσεις.

Έχετε δηλώσει ότι το φυσικό αέριο είναι
το καύσιμο για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής φτώχειας. Μπορείτε να
μας δώσετε περισσότερα στοιχεία πάνω σ’ αυτό το θέμα;
Ιστορικά, το φυσικό αέριο παρουσιάζει
το χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα. Μάλιστα, σε σύγκριση με
το πετρέλαιο, είναι οικονομικότερο έως και
40%. Με τη χρήση, λοιπόν, του φυσικού αερίου, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του
κόστους ενέργειας για τους πολίτες, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση
του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας, το οποίο είναι ιδιαίτερα έντονο στη Βόρεια Ελλάδα, λόγω και των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν, αλλά και
στην Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.
Για να μπορέσουμε να αμβλύνουμε το
φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, η
επιλογή τόσο των πόλεων όσο και των δρόμων όπου κατασκευάζονται τα δίκτυα δεν
γίνεται αυστηρά με οικονομοτεχνικά κριτήρια, αλλά και με κοινωνικά κριτήρια.
Ταυτόχρονα, αξιοποιούμε όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες τροφοδοσίας, π.χ., μέσω μεταφοράς υγροποιημένου και συμπιεσμένου φυσικού αερίου, δίνοντας έτσι
τη δυνατότητα χρήσης του φυσικού αερίου
σε καταναλωτές περιοχών όπου δεν έχει
αναπτυχθεί το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Σε ποιον βαθμό έχει επιδράσει η πανδημία στο αναπτυξιακό πρόσημo της
ΔΕΔΑ;
Είναι γεγονός ότι η πανδημία του νέου
κορονοϊού μάς έφερε όλους αντιμέτωπους
με σοβαρές προκλήσεις. Στη ΔΕΔΑ, καταφέραμε με ευελιξία, επαγγελματισμό και
αλληλεγγύη να διασφαλίσουμε τόσο την
υγεία των εργαζομένων όσο και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας, με την
απρόσκοπτη παροχή φυσικού αερίου
στους καταναλωτές.
Μέσα σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο καταφέραμε, μάλιστα, να υλοποιήσουμε
διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού
της εταιρείας, με κύριο γνώμονα την άμεση, διαφανή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών. Επανασχεδιάσαμε,
έτσι, την ιστοσελίδα μας (www.deda.gr),
ώστε οι πολίτες να μπορούν εύκολα και
γρήγορα να ενημερωθούν για όλες τις
υπηρεσίες μας, ενώ αποκτήσαμε παρουσία στα social media. Ταυτόχρονα, αναπτύξαμε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή,
προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πελάτες μας να λαμβάνουν άμεση και
πλήρη γνώση των ωφελειών και της εξοικονόμησης που επιτυγχάνουν από τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα της ΔΕΔΑ. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η κρίση της πανδημίας λειτούργησε για την εταιρεία ως επιταχυντής
θετικών εξελίξεων.
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Ολοκληρωμένη ψηφιακή
εξυπηρέτηση
ΕΥΔΑΠ, ως η μεγαλύτερη εταιρεία στην
Ελλάδα στον τομέα ύδρευσης και αποχέτευσης με πάνω από 4 εκατομμύρια πελάτες, προχωρά σε διαρκείς επενδύσεις
στην τεχνολογία και σε έργα βελτιστοποίησης των
παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Με βασικό στόχο της Εταιρείας να αποτελεί η συνεχώς αμεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών της, συνέχισε να εμπλουτίζει τις ψηφιακές υπηρεσίες της.
Σήμερα, μέσω του eΕΥΔΑΠ, του ηλεκτρονικού καταστήματός της ΕΥΔΑΠ, οι πελάτες της Εταιρείας έχουν
τη δυνατότητα να πραγματοποιούν πλήθος αιτημάτων
από το σπίτι εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, όπως
ακριβώς θα συνέβαινε κατά την επιτόπια επίσκεψή
τους σε ένα από τα Περιφερειακά της Κέντρα.

Η
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Διεκπεραίωση πλήθους
συχνών αιτημάτων ηλεκτρονικά
Το eΕΥΔΑΠ λειτουργεί ως ένα άρτιο ψηφιακό κέντρο
εξυπηρέτησης της ΕΥΔΑΠ, μέσω του οποίου οι πελάτες της μπορούν να πραγματοποιήσουν με ταχύτητα
και από την ασφάλεια του σπιτιού τους τα αιτήματά
τους, χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική παρουσία
τους σε κάποιο από τα Περιφερειακά Κέντρα της
Εταιρείας.
Ενδεικτικά, μέσω της εγγραφής τους στο eΕΥΔΑΠ, οι
χρήστες μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για την υπαγωγή τους σε ειδικά τιμολόγια (φιλανθρωπικό, επαγγελματικό, πολυτέκνων, υπερηλίκων) και στο Έκτακτο
Ειδικό Τιμολόγιο (ΕΕΤ), να προβούν σε διακανονισμό
των οφειλών τους καθώς και να εξοφλούν τις δόσεις
τους ηλεκτρονικά, να ενημερώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους σε περίπτωση μεταβολής, να ενημερώνονται για παλαιότερους διακανονισμούς των
οφειλών τους αλλά και να πραγματοποιήσουν αίτημα
για μείωση του λογαριασμού τους λόγω αφανούς
διαρροής, ακόμα και να καταχωρούν την ένδειξη του
μετρητή τους. Επιπλέον, μέσω του eΕΥΔΑΠ μπορούν
να παρακολουθούν την εξέλιξη όλων των αιτημάτων
τους ηλεκτρονικά.

Πλήρης έλεγχος της κατανάλωσης
και του λογαριασμού
Στο eΕΥΔΑΠ οι χρήστες θα βρουν, μεταξύ άλλων, τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού τους (eBILL). Επιπλέον, μπορούν να επιλέξουν
να λαμβάνουν τον λογαριασμό τους μέσω email
ή/και sms, καταργώντας, εάν το επιθυμούν, την αποστολή του σε έντυπη μορφή, συμβάλλοντας επιπλέον
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των παροχών των χρηστών δεν σταματάει εκεί, καθώς η ηλεκτρονική πληρωμή του λογαριασμού αποτελεί μόνο μία από τις
πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει το ηλεκτρονικό κατάστημα. Με την εγγραφή τους στο eΕΥΔΑΠ,
οι πελάτες αποκτούν τον πλήρη έλεγχο των παροχών
τους και των καταναλώσεών τους μέσω μίας πληθώρας προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά η
άμεση ενημέρωσή τους μέσω sms σε περίπτωση μεγάλων καταναλώσεων στις παροχές τους. Ειδικά
στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, το eΕΥΔΑΠ προσφέρει επιπλέον οφέλη, καθώς μπορούν να καταθέτουν
ηλεκτρονικά το αίτημά τους για αφαίρεση μετρητή

για λόγους ασφαλείας, κατάργηση παροχής αλλά και
για διακοπή υδροδότησης λόγω οφειλών.
Η ψηφιακή υπηρεσία eΕΥΔΑΠ προσφέρεται εντελώς
δωρεάν και η εγγραφή πραγματοποιείται εύκολα και
γρήγορα μέσα από την εταιρική ιστοσελίδα της
ΕΥΔΑΠ. Το μόνο που χρειάζονται κατά την εγγραφή
τους οι νέοι χρήστες είναι οι προσωπικοί κωδικοί εισόδου τους στο taxisnet, οι οποίοι θα χρειαστούν για
την ταυτοποίησή του. Η στροφή στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες φέρνει μεγάλη διευκόλυνση στους πελάτες και την εξυπηρέτησή τους, ενώ ειδικά την εποχή
που διανύουμε αποτελεί βασικό σύμμαχο για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Δυνατότητα κρατήσεων ραντεβού
μέσω του www.eydap.gr
Για τους πελάτες, για τους οποίους δεν είναι δυνατή
η ηλεκτρονική ή η τηλεφωνική εξυπηρέτηση, η
ΕΥΔΑΠ σε ευθυγράμμιση με τις τελευταίες εξελίξεις
περί περιορισμού των μετακινήσεων και προς τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας προχώρησε στη δημιουργία ηλεκτρονικού ημερολογίου κρατήσεων
ραντεβού. Το ημερολόγιο κρατήσεων, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο www.eydap.gr, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να επιλέγουν δίωρα ραντεβού,
την ημερομηνία και την ώρα που επιθυμούν, προκειμένου να διευθετούν τα αιτήματά τους.
Αφού συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα, εκπρόσωποι
της Εταιρείας επικοινωνούν μαζί τους, τηλεφωνικά,
για την οριστικοποίηση του ραντεβού και την ακριβή
ώρα προσέλευσης. Εναλλακτικά, οι πελάτες μπορούν
να κλείνουν ραντεβού καλώντας στο 1022 ή στο

210214444, έχοντας διαθέσιμο τον Αριθμό Μητρώου της παροχής τους.

24/7 εξυπηρέτηση μέσω
του 1022 και εφαρμογή click2call
Οι πελάτες μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με
την ΕΥΔΑΠ μέσω της 24ωρης γραμμής εξυπηρέτησης 1022, έχοντας διαθέσιμο τον Αριθμό Μητρώου
της παροχής τους ή του email 1022@eydap.gr.
Επιπροσθέτως, στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.eydap.gr μπορούν να επιλέξουν την υπηρεσία click2call και, αφού καταχωρήσουν τα στοιχεία
τους, να δεχτούν κλήση από την εταιρεία την ώρα
που έχουν δηλώσει για να εξυπηρετηθούν για οποιοδήποτε ζήτημα.

Ας κρατήσουμε επικοινωνία
Δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες της ΕΥΔΑΠ να
επικοινωνούν ψηφιακά με την Εταιρεία μέσα από την
επίσημη ιστοσελίδα της www.eydap.gr, καθώς και
μέσα από τις επίσημες σελίδες της ΕΥΔΑΠ στα social
media, Facebook, Twitter, Instagram και LinkedIn.
Επιπλέον, στο κανάλι της ΕΥΔΑΠ στο Youtube και στα
βίντεο της ενότητας «Μάθετε πώς…» δίνονται χρήσιμες πληροφορίες βήμα-βήμα για θέματα που σχετίζονται με το υδρευόμενο ακίνητο των πελατών. Στο
περιεκτικό βίντεο «Μάθετε πώς… Να εγγραφείτε στο
eΕΥΔΑΠ, το ηλεκτρονικό σας κατάστημα!», περιγράφονται τα βήματα για την εγγραφή σε ένα περιβάλλον
υψηλής ασφάλειας και σύμφωνο με την προστασία
προσωπικών δεδομένων.

P
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Το διπλό στοίχημα του Μαξίμου

Η

διαχείριση της ύστερης εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- φάσης της πανδημίας
του κορονοϊού και η επίτευξη
της ταχύτερης δυνατής οικονομικής ανάκαμψης στη μετα-πανδημία περίοδο αποτελούν τους δίδυμους και αλληλοεξαρτώμενους στόχους του Μεγάρου Μαξίμου
για τους επόμενους μήνες.
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Ενδιαμέσως, η επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος, ήτοι η καθιέρωση και η συν τω χρόνω αύξηση του σημερινού ημερήσιου ρυθμού εμβολιασμών,
αποτελεί, σύμφωνα με κυβερνητικούς
παράγοντες, προϋποτιθέμενη συνθήκη
για μια ικανοποιητική τουριστική σεζόν
αλλά και για το πολυπόθητο τέλος της περιπέτειας της πανδημίας.

Το... ασφαλές άνοιγμα
Στο Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνονται
πλήρως το πολυπαραγοντικό της προαναφερθείσας άσκησης, ως εκ τούτου ρίχνουν το κύριο βάρος των προσπαθειών
τους αφενός στο ασφαλές άνοιγμα του
τουρισμού, αφετέρου στην κλιμάκωση

του εμβολιαστικού προγράμματος, που
αναγνωρίζεται παγκοσμίως πλέον ως ο
κυριότερος δείκτης στη διαχείριση του
Covid-19. Σε αυτό το πλαίσιο και με οδηγό
και την περσινή εμπειρία, οι έλεγχοι σε
όλες τις πύλες εισόδου αλλά και σε λιμάνια, αεροδρόμια και οδικό δίκτυο θα είναι
συνεχείς και αυστηροί, την ώρα που το
Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζει σε όλους
τους τόνους ότι το άνοιγμα του τουρισμού
και των δραστηριοτήτων που αυτό συμπαρασύρει δεν συνεπάγεται την εξαφάνιση
του κορονοϊού ούτε σηματοδοτεί το τέλος
των ατομικών και συλλογικών μέτρων
υγιεινής. Στην κυβέρνηση ξορκίζουν με
αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο ενός πισωγυρίσματος, εξόχως βλαπτικού από υγειονομική, οικονομική, κοινωνική αλλά και
πολιτική σκοπιά. Το κυβερνητικό στίγμα
εξάλλου έδωσε μέσω χθεσινής της παρέμβασης στο Οικονομικό Φόρουμ των
Δελφών η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, η οποία προειδοποίησε
ότι «θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με
την πανδημία. Είμαστε προς το τέλος και
όχι στο τέλος».
Τους καρπούς των εντατικών επαφών
που είχε το τελευταίο χρονικό διάστημα
σε διάφορες πρωτεύουσες της Ευρώπης
και της Αμερικής ο υπουργός Τουρισμού
Χάρης Θεοχάρης αναμένουν να δρέψουν
τις επόμενες εβδομάδες στην κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα, εντός του επόμενου

20ημέρου εκτιμάται ότι το Λονδίνο θα
άρει την υποχρέωση καραντίνας για τους
επαναπατρισθέντες από τα ελληνικά νησιά, αν όχι και από την υπόλοιπη επικράτεια. Σε αυτή την κατεύθυνση θετική, το
δίχως άλλο, είναι και η ανακοίνωση του
Βερολίνου ότι δεν υπάρχει καραντίνα για
τους ταξιδιώτες από την Ελλάδα, εφόσον
έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό PCR τεστ.

Πτήσεις με Ρωσία
Στο αμέσως προσεχές διάστημα κυβερνητικοί παράγοντες τονίζουν ότι αναμένουν να επιλυθεί το ζήτημα των πτήσεων
από και προς τη Ρωσία, ενώ ικανοποιητικά εκτιμούν οι ίδιες πηγές ότι θα κινηθεί ο
οδικός τουρισμός από Σερβία και Ρουμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξάλλου,
τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να υπάρξει
επαφή τόσο με τη Σουηδία όσο και με τη
Νορβηγία, αγορές που ενδιαφέρουν πολύ
τη χώρα μας. Εντυπωσιακές αναμένεται,
μάλιστα, να είναι και οι επιδόσεις της φετινής τουριστικής σεζόν σε ό,τι αφορά την
κρουαζιέρα, καθώς η χώρα έχει συνάψει
σχετική συμφωνία με 13 εταιρείες home
porting.
Άκρως θετικές προοπτικές ανάκαμψης
Υπό το πρίσμα της εκτίμησης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη ότι κονδύλια, ύψους 7,9
δισ. ευρώ, αναμένεται να εκταμιευτούν

φέτος προς τη χώρα μας από το Ταμείο
Ανάκαμψης, αποκτούν ξεχωριστή σημασία οι εκτιμήσεις της αντιπροέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιας για τον
Ανταγωνισμό και την Ψηφιακή Πολιτική,
Μαρεγκρέτ Βεστάγκερ, η οποία συναντήθηκε χθες το πρωί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Η Ελλάδα είναι ίσως η χώρα της Ευρωζώνης που θα σημειώσει την ισχυρότερη ανάπτυξη το επόμενο έτος. Τόσο η διαχείριση της πανδημίας όσο και η κατάσταση της χώρας αυτήν τη στιγμή είναι εντυπωσιακές», δήλωσε η κυρία Βεστάγκερ.
Τέλος, το εμβολιαστικό πρόγραμμα, η
έναρξη της τουριστικής περιόδου αλλά και
η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και
το Μεταναστευτικό, εν όψει και της εμβόλιμης Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. στις 24
και 25 Μαΐου, τέθηκαν επί τάπητος κατά το
πρόγευμα εργασίας που είχαν χθες ο
πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ντόναλντ Τουσκ.

Η αύξηση του ημερήσιου
ρυθμού εμβολιασμών αποτελεί,
σύμφωνα με κυβερνητικούς
παράγοντες, προϋποτιθέμενη
συνθήκη για μια ικανοποιητική
τουριστική σεζόν
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Το ΚΙΝ.ΑΛ. ψάχνει χώρο για την επόμενη ημέρα
Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις και οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας θα είναι τα θέματα αιχμής όπου θα εστιάσει
την κριτική του το επόμενο διάστημα το Κίνημα Αλλαγής.
Αυτά τα δύο θέματα κυριάρχησαν στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη
που είχε η Φώφη Γεννήματα με τους τομεάρχες του κόμματος.
Η αίσθηση που επικρατεί σύμφωνα με όσα είπε η κυρία Γεννήματα είναι ότι «η πανδημία είναι εδώ και, παρά την εικόνα που
δημιουργεί η κυβέρνηση, τα κρούσματα παραμένουν υψηλά,
όπως και οι θάνατοι και οι διασωληνωμένοι, ενώ τα ποσοστά εμβολιασμού του πληθυσμού παραμένουν από τα χαμηλότερα
στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στις ηλικιακές ομάδες άνω των 60
ετών». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προβαίνει σε επικοινωνιακές κινήσεις που δημιουργούν εφησυχασμό και επισήμανε
την ανάγκη να υπάρξουν «συστηματική επιτήρηση - έλεγχοι
παντού, με ευθύνη του κράτους, για την εφαρμογή των μέτρων».
Προκειμένου, όπως είπε, να μην επαναληφθούν τα λάθη της

προηγούμενης χρονιάς, θα πρέπει να πέσει «το βάρος στον εμβολιασμό του πληθυσμού, στους ηλικιωμένους, στους υγειονομικούς και ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές».
Το εργασιακό είναι το μέτωπο όπου φέρονται αποφασισμένοι
να δώσουν, όπως λένε, μια μάχη ουσίας και όχι εντυπώσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την οξεία κριτική, εφοδιάζουν το
οπλοστάσιό τους με στοχευμένες προτάσεις και μέτρα που θα
αποσκοπούν στην προστασία του κόσμου της εργασίας. Αναφορικά με τις αλλαγές που προωθούνται, η κυρία Γεννηματά υποστήριξε πως η κυβέρνηση προχωρά «σε πλήρη απορρύθμιση
των εργασιακών σχέσεων με το απαράδεκτο Εργασιακό Νομοσχέδιο».
Οι ενστάσεις του ΚΙΝ.ΑΛ. αναφέρονται σε συγκεκριμένες
ρυθμίσεις, στις οποίες και θα επικεντρωθούν τα «βέλη της κριτικής». Ενδεικτικές είναι οι αιτιάσεις της κυρίας Γεννηματά κατά
τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης:

• Αφαιρούν την υποχρέωση συλλογικής σύμβασης για να γίνει
διευθέτηση του χρόνου εργασίας και να μην πληρώνουν υπερωρίες οι ασύδοτοι επιχειρηματίες.
• Αφήνουν απροστάτευτο τον εργαζόμενο απέναντι στον εργοδότη του. Στην πράξη καταργούν το οκτάωρο.
• Η ψηφιακή κάρτα δεν θα εφαρμοσθεί για το επόμενο χρονικό
διάστημα, παρά μόνο «πειραματικά».
• Διευκολύνουν την απελευθέρωση των απολύσεων, περιορίζοντας δραστικά τους λόγους της επαναπρόσληψης εργαζομένων που κέρδισαν δικαστικές αποφάσεις.
• Διαλύουν ουσιαστικά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, απομακρύνοντάς το από τον έλεγχο και την ευθύνη του υπουργείου
Εργασίας.
• Περιορίζουν δραστικά το δικαίωμα της απεργίας, αλλά και την
προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών από την απόλυση.
Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

Τσίπρας με Ζάεφ
αλλά και με…
την Παλαιστίνη

Κ

αρφιά για τη στάση της Νέας Δημοκρατίας
σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών
εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη
διάρκεια της χθεσινής συνάντησής του με
τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν
Ζάεφ.
Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

ότι οι τα εν λόγω μνημόνια έχουν κατατεθεί στη Βουλή,
αλλά εκκρεμούν η συζήτηση και η ψήφισή τους.
Το ένα αφορά στην επιτήρηση του FIR της Βόρειας Μακεδονίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, το δεύτερο στη στήριξη
της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας και το τρίτο είναι
για την οικονομική συνεργασία. «Άλλωστε, η Συμφωνία
των Πρεσπών σηματοδοτεί μια στρατηγική εταιρική σχέση», προσέθεσε ο κ. Ζάεφ, «απειλώντας», πάντως, ότι,
εάν δεν προχωρήσει η ενταξιακή προοπτική της Βόρειας
Μακεδονίας, θα υπάρξουν επιπτώσεις για τη σταθερότητα όλης της περιοχής.

«Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη»
«Πανηγυρίζοντας», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι πρόκειται για «μια ιστορική Συμφωνία, κάτι το
οποίο αντιλαμβάνονται όλοι πλέον, ακόμα και αυτοί που
μας κατηγορούσαν». Ο ίδιος, δε, ζήτησε να πραγματοποιηθεί Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, αλλά και να
υπάρξει πρόοδος σχετικά με τα σχολικά βιβλία και τα εμπορικά σήματα - δύο ζητήματα τα οποία ακόμα δεν έχουν
λυθεί οριστικά.
Από την πλευρά του, ο κ. Ζάεφ ισχυρίστηκε ότι η Επιτροπή για τα βιβλία έχει συγκληθεί έξι φορές και θα συγκληθεί και έβδομη, ενώ τόνισε πως είναι σε εξέλιξη οι
συζητήσεις για τα εμπορικά σήματα από τους ειδικούς.
Παράλληλα, αναφερόμενος στα τρία μνημόνια συνεργασίας, υποστήριξε ότι υπάρχει σχετική «υπόσχεση» από
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπενθυμίζεται

Στο μεταξύ, ενώ την «ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδας - Ισραήλ» επικαλείτο ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός, όταν συναντούσε τον Μπ. Νετανιάχου, τώρα η
αξιωματική αντιπολίτευση διοργανώνει παραστάσεις
διαμαρτυρίας στην ισραηλινή πρεσβεία.
Τη σχετική πρόσκληση απηύθυναν οι Νομαρχιακές
Οργανώσεις του κόμματος (και όχι η Κουμουνδούρου
επισήμως). «Ενώνουμε τις φωνές μας με τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες σε όλον τον κόσμο, ειδικά στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ. Αγωνιζόμαστε για
την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Πρέπει να τερματιστούν
άμεσα οι βομβαρδισμοί που έχουν στοιχίσει ήδη τη ζωή
σε δεκάδες συνανθρώπους μας και να σταματήσουν οι
παράνομοι ισραηλινοί εποικισμοί», υπογράμμιζαν χαρακτηριστικά, κάνοντας στροφή 180 μοιρών σε σχέση με τη
στάση της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

ωτιές άναψε στη Βουλή η σύναψη σύμβασης για την παροχή ανεξάρτητων νομικών υπηρεσιών με την πρώην σύζυγο του βουλευτή
της Ν.Δ. Γιώργου Κουμουτσάκου. Η κυρία Ρεγγίνα Καρρά, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που υπέγραψε ο πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας, προσελήφθη από τη Βουλή στις 23/4, προκειμένου να παρέχει τις
υπηρεσίες της, διατηρώντας, όμως, παράλληλα και το νομικό της γραφείο.
Οι απολαβές της, μάλιστα, φτάνουν τα 1.750 ευρώ ανά μήνα, με τη σύμβασή
της να λήγει στις 18/4/2022!
Σύμφωνα, δε, με τον ΣΥΡΙΖΑ, για να «ανοίξει» η συγκεκριμένη θέση, η
Βουλή απέλυσε δικηγόρο, μητέρα δύο
ανηλίκων, που λάμβανε 800 ευρώ. «Μέχρι τώρα ο κ. Μητσοτάκης έβαζε και από
τα παράθυρα τα ρουσφέτια του, αλλά έτσι
που το πάνε δεν θα μείνουν ούτε τα παράθυρα στο Δημόσιο», τόνισε χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «γιουρούσι» της Ν.Δ. στο κράτος.
Άμεση ήταν η αντίδραση του Γ. Κουμουτσούκου, ο οποίος αφενός τονίζει
ότι έχει χωρίσει με τη σύζυγό του εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, αφετέρου
ότι δεν γνώριζε καν ότι η κυρία Καρρά θα προσέφερε τις υπηρεσίες της
στη Βουλή. «Το γεγονός παροχής νομικών υπηρεσιών και όχι πρόσληψής
της, στη Βουλή, το έμαθα απ’ το δημοσίευμα. Πρόκειται για εξαίρετη νομικό, με άριστες σπουδές», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κουμουτσάκος. Από
την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ να μην εμπλέκει τη Βουλή στην κομματική αντιπαράθεση, προσθέτοντας ότι δεν απολύθηκε η προηγούμενη νομικός, αλλά έληξε και δεν ανανεώθηκε η σύμβασή της. «Μια ετήσια σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών δεν είναι γιουρούσι», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Βουλής.
Α.Δ.

Φ

O ΣΥΡΙΖΑ κάνει…
αντιπολίτευση
και με τέως
συζύγους!
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1ο Live «Ερωτήσεων
& Απαντήσεων»

με θέμα την Ψηφιακή Παρουσία των επιχειρήσεων

POLITICAL

Μ

ε το 1ο Live «Ερωτήσεων & Απαντήσεων» τη
Δευτέρα 17 Μαΐου (15.00) ολοκληρώνεται η
1η θεματική ενότητα του νέου κύκλου δωρεάν online σεμιναρίων #GrowYourBusiness - The
Digital Sessions για την Ψηφιακή Παρουσία των επιχειρήσεων. Το online σεμινάριο είναι διαθέσιμο στο
YouTube κανάλι της COSMOTE, με τα videos που το
αποτελούν να συγκεντρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες
προβολές.
Οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοί τους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι όσοι θέλουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους μπορούν να υποβάλουν
από τώρα τις ερωτήσεις τους σχετικά με το περιεχόμενο της 1ης θεματικής ενότητας για την Ψηφιακή
Παρουσία των επιχειρήσεων σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα. Οι ερωτήσεις θα συγκεντρωθούν και
θα απαντηθούν στο Live, το οποίο θα συντονίζει η δημοσιογράφος Πόπη Τσαπανίδου, ενώ ερωτήσεις
μπορούν να κατατίθενται και ζωντανά κατά τη διάρκειά του.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αϊβαλής Τόλης, Managing
Partner, KnowCrunch.com, ο κ. Μακρής Ηλίας,
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Pharmacy 295,
η κυρία Μακροδημήτρη Ελίνα, Account Manager,
Large Customer Sales, CEE της Google, καθώς και

ο κ. Σαββάκος Δημήτρης, Group Creative Director,
Ogilvy Greece, θα λύσουν τις απορίες των συμμετεχόντων και θα τους κατευθύνουν με συμβουλές και
τακτικές για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Τι είναι το #GrowYourBusiness
- The Digital Sessions
Ο νέος κύκλος #GrowYourBusiness - The Digital
Sessions είναι μια online σειρά δωρεάν σεμιναρίων
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους
επαγγελματίες, που φιλοξενείται στο YouTube κανάλι της COSMOTE, προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες
απαιτήσεις της εποχής. Ο στόχος των online σεμιναρίων είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τα εργαλεία και τις τακτικές που θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν με όχημα την τεχνολογία. Παράλληλα, μέσω των Live «Ερωτήσεων & Απαντήσεων», που θα
ακολουθούν των online σεμιναρίων, οι συμμετέχοντες θα έρχονται σε επαφή με ειδικούς σε τομείς
όπως είναι η ψηφιακή παρουσία, το ηλεκτρονικό
εμπόριο, το digital marketing κ.ά., οι οποίοι θα
απαντήσουν στις ερωτήσεις τους και θα τους κατευθύνουν με πρακτικές συμβουλές.

«Από το 2017 η ενέργεια #GrowYourBusiness
γνωρίζει ιδιαίτερα θερμή υποδοχή από το επιχειρηματικό κοινό, καθώς έχει συγκεντρώσει συνολικά χιλιάδες συμμετοχές επαγγελματιών από διαφορετικούς κλάδους και πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μεταφέροντας το #GrowYourBusiness στο digital περιβάλλον, δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους να έχουν
πρόσβαση στη νέα online σειρά δωρεάν σεμιναρίων
#GrowYourBusiness - The Digital Sessions, μέσα
από την οποία η COSMOTE εκπαιδεύει τις επιχειρήσεις, ώστε να κάνουν το επόμενο βήμα τους στην ψηφιακή εποχή. Αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα
σύγχρονα ψηφιακά μέσα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, θέλουμε να συμβάλουμε σε έναν κόσμο
καλύτερο για όλους», δήλωσε σχετικά ο διευθυντής
Εnterprise & Business Marketing Ομίλου ΟΤΕ Θάνος
Φαλάγγας.
Τα videos της κάθε θεματικής ενότητας των online
σεμιναρίων θα αναρτώνται στο κανάλι της COSMOTE
στο YouTube, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν
να έχουν πρόσβαση σε αυτά, όποτε το επιθυμούν από το κινητό, το tablet ή το laptop τους.
Περισσότερα για το #GrowYourBusiness - The
Digital Sessions στο www.growyourbusiness.gr.

Συμμετοχή στο Live «Ερωτήσεων & Απαντήσεων» και υποβολή ερωτήσεων:
conferience.com/eventPage/GrowYourBusiness
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ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

«Ψήνεται» συνάντηση με Ερντογάν

Π

ροάγγελος της συνάντησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα είναι η επίσκεψη του Τούρκου υπουργού
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην
Αθήνα, όπως αποκάλυψε ο Νίκος Δένδιας.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών, ο
υπουργός Εξωτερικών ανέφερε πως ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είναι φίλος του και του
έχει απευθύνει πρόσκληση για να επισκεφθεί την Ελλάδα, την οποία έχει επί της αρχής αποδεχθεί. Ως προς το πότε θα γίνει αυτή η επίσκεψη, ο κ. Δένδιας απάντησε ότι
αυτό θα το αποφασίσει ο ομόλογός του.
«Υπάρχει πάντα μια ανοιχτή πόρτα για τον
ίδιο στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Σας το είπα,
είναι φίλος μου - πέρα απ’ όλα τα υπόλοιπα.
Και ελπίζω πως αυτή η συνάντηση θα είναι
μια ευκαιρία για να προετοιμάσουμε τη συνάντηση των δύο ηγετών: Του πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του προέδρου Ερντογάν», επισήμανε ο Νίκος Δένδιας.
Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και
στην επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου με τον
Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας «κρίσιμη» την «ανοιχτή συζήτηση» που είχαν οι δυο τους. «Όλοι άκουσαν πολύ καθαρά, όχι σε μια πολύ διπλωματική
γλώσσα, δύο απόψεις. Και πρέπει να πω για
οποιονδήποτε καλόπιστο ότι ήταν αρκετά ξεκάθαρο ποιος είχε δίκιο και ποιος άδικο. Αλλά

και πάλι είμαι ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, οπότε εκφράζω τη γνώμη μου. Αλλά νομίζω είναι καλό που όλοι γνωρίζουν πού είναι
το σημείο εκκίνησης», είπε ο κ. Δένδιας.
Όσον αφορά στα Ελληνοτουρκικά, ο
υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η στάση
της Τουρκίας τα δύο τελευταία χρόνια ήταν
απαράδεκτη, θυμίζοντας τα γεγονότα στον
Έβρο, τις υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών στα ελληνικά νησιά αλλά και τις παραβιάσεις στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Ο υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ακόμη ότι τα προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο μπορούν να λυθούν μόνο
με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και η Ελλάδα προσπαθεί να πείσει
όλα τα κράτη της περιοχής να ακολουθήσουν αυτήν την οδό. Όμως, όπως επισήμα-

νε, υπάρχουν και σημαντικές εξαιρέσεις. «Η
Τουρκία είναι ένα τρανό παράδειγμα εξαίρεσης. Ωστόσο, πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να
προσπαθούμε, καθώς αυτή είναι η μόνη
οδός», ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.
Στη συζήτηση συμμετείχε και η Ισπανίδα
υπουργός Εξωτερικών, Αράντσα Γκονθάλεθ
Λάγια, η οποία υποστήριξε ότι «η Μεσόγειος
είναι και πρέπει να είναι περιοχή κοινής
ευημερίας, αλλά όλοι πρέπει να διαβεβαιώσουμε πως νιώθουμε την ίδια υπευθυνότητα για να αντιμετωπίσουμε ό,τι συμβαίνει
στην περιοχή», αποφεύγοντας, όμως, να
αναφερθεί στην προκλητική συμπεριφορά
της Τουρκίας. Σχετικά με την κριτική για τη
στάση της Γερμανίας, ότι συχνά «κλείνει το μάτι» στην Άγκυρα, τοποθετήθηκε ο πρέσβης της

Γερμανίας, Ερνστ Ράιχελ. «Η κριτική που
ασκείται είναι χωρίς βάση, διότι με τη δική μας
μεσολάβηση αποκλιμακώθηκε η ένταση και
αποχώρησαν τα πλοία, ενώ ξεκίνησαν και οι
διερευνητικές», ανέφερε ο κ. Ράιχελ.

Ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε
και στην επεισοδιακή
συνέντευξη Τύπου με
τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου
στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας
«κρίσιμη» την «ανοιχτή
συζήτηση» που είχαν οι δυο τους

Τα Ελληνοτουρκικά χρειάζονται «φροντίδα»
«Πρέπει να μιλάμε μεταξύ μας. Όχι ο ένας για τον άλλον και όχι
σε τρίτα μέρη για τις δικές μας σχέσεις», υποστήριξε ο Τούρκος
πρέσβης στην Αθήνα, Μπουράκ Οζουγκέργκιν, μιλώντας στο
Φόρουμ των Δελφών. «Να μη φωνάζουμε από το μπαλκόνι, να
μη χτυπάμε τα χέρια μας. Γιατί στο τέλος της ημέρας εμείς θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Δεν θα τα λύσουν για εμάς τρίτες χώρες», ανέφερε, επιδιώκοντας, κατά τη συνήθη τακτική της Άγκυρας, να αναγάγει τα Ελληνοτουρκικά σε διμερές και όχι ευρωτουρκικό ζήτημα. Ο Τούρκος πρέσβης υποστήριξε ακόμη ότι οι
σχέσεις της Αθήνας με την Άγκυρα δεν μπορούν να μπουν στον
«αυτόματο πιλότο». «Πρέπει να είμαστε ευγενικοί ο ένας με τον
άλλον, ιδίως όταν προερχόμαστε από χρόνια που οι σχέσεις μας
ήταν πιο δυναμικές. Κάποια κανάλια επικοινωνίας έκλεισαν,
σφραγίστηκαν για την ακρίβεια. Αλλά μπορώ να πω ότι από την
αρχή του έτους τα πηγαίνουμε καλύτερα. Οι δίαυλοι άνοιξαν,

έχουμε διερευνητικές επαφές για το Αιγαίο και τη Μεσόγειο,
έχουμε πολιτικές διαβουλεύσεις και θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις», ανέφερε.
Αναφορικά με την πιθανότητα συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν, είπε ότι οι δύο πλευρές εργάζονται για να προετοιμάσουν ένα τετ α τετ, αλλά αρνήθηκε να προσδιορίσει αν θα γίνει πριν ή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ως
προς τις σχέσεις της Άγκυρας με τις Βρυξέλλες, ο κ. Οζουγκέργκιν είπε ότι η πλήρης ένταξη παραμένει στόχος της Τουρκίας,
όμως δεν θα πρέπει ορισμένα κράτη, φωτογραφίζοντας την Ελλάδα και την Κύπρο, να προωθούν τη δική τους ατζέντα μέσα από
την υποψηφιότητα της Τουρκίας. Κλείνοντας, είπε ότι η Άγκυρα
έχει «παράπονα» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ζήτησε από
την Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ να δείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία
στα ζητήματα ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Τουρκία.
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Η επόμενη μέρα της πανδημίας
πρέπει να έχει αναπτυξιακό πρόσημο
H
επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε ρυθμούς ανάπτυξης, έπειτα από την οικονομική
κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, ανακόπηκε βίαια από τη νέα πανδημική κρίση. Η αντιμετώπιση των υγειονομικών επιπτώσεων αποτελεί, αναμφίβολα, προτεραιότητα. Μεγάλο στοίχημα, όμως, παραμένει η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.
Η επόμενη μέρα απαιτεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τόνωση της απασχόλησης και ένα σταθερό πλαίσιο για επενδύσεις.

POLITICAL

Μονόδρομος η ενίσχυση
της εγχώριας βιομηχανίας
Η κινητοποίηση των εγχώριων παραγωγικών δυνάμεων είναι καταλύτης στην προσπάθεια τόνωσης
της οικονομίας και της απασχόλησης. Η περίοδος της
πανδημίας ανέδειξε εμφατικά την ανάγκη υιοθέτησης μιας εθνικής πολιτικής αυτάρκειας και επάρκειας από τις χώρες της Ευρώπης. Είναι, πλέον, ξεκάθαρο ότι πρέπει να αξιοποιηθούν βιομηχανικοί
κλάδοι που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα και ανταγωνιστικά προϊόντα. Κλάδοι που δημιουργούν νέες, μόνιμες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
Κλάδοι που συμβάλλουν στην εδραίωση αναπτυξιακών ρυθμών με επενδύσεις σε παραγωγικές υποδομές, νέες τεχνολογίες και σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.
Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ένας τέτοιος κλάδος. Διαθέτει έντονο εξωστρεφή χαρακτήρα, ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης
και εξειδίκευσης, αξιοσημείωτο διεθνή προσανατολισμό και εξαγωγική δραστηριότητα, αλλά και
ισχυρό αποτύπωμα στον τομέα της έρευνας και της
καινοτομίας.

Σημαντική ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης

Η αξιοποίηση των χρημοτοδοτικών εργαλείων του
ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης (19,4 δισ. ευρώ με
τη μορφή των επιδοτήσεων και 12,7 δισ. ευρώ με τη
μορφή των δανείων) δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, την ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση στη
νέα εποχή και τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Παρά τις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει η υγειονομική κρίση, η προοπτική αυτή
επιτρέπει σημαντικά περιθώρια αισιοδοξίας για την
παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας.
Το Πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0 για τη φαρμακοβιομηχανία», που πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό, δημιουργεί τις προϋποθέσεις που ξεκλειδώνουν επενδύσεις ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος
τετραετίας.
Το επενδυτικό πλάνο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας για την επόμενη τετραετία περιλαμβάνει
την κατασκευή 12 νέων εργοστασίων και 17 ερευνητικών τμημάτων. Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να
δημιουργήσουν τουλάχιστον 2.000 νέες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας κι έχουν μοναδικό πολλαπλασιαστή στην ελληνική οικονομία, καθώς το όφελος για το ΑΕΠ εκτιμάται μεταξύ 80% και 130% της
επενδυτικής δαπάνης. Επιπλέον, διασφαλίζουν την
επάρκεια της εγχώριας αγοράς σε φάρμακα πρώτης
γραμμής και την αναβάθμιση της παρεχόμενης φαρμακευτικής φροντίδας στους ασθενείς.

Σταθερά προσηλωμένη στη δημιουργία
προστιθέμενης αξίας η ELPEN
Κινούμενη στο ίδιο πλαίσιο, η ELPEN υλοποιεί ένα

νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 51 εκατ. ευρώ, με
στόχο την έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή
νέων φαρμάκων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Η στρατηγική επένδυση της εταιρείας θα
υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Αττικής και αφορά σε
ένα εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων με εξαγωγικό προσανατολισμό στην Κερατέα και σε ένα Ινστιτούτο Έρευνας και Καινοτομίας στα Σπάτα. Η διπλή
αυτή επένδυση αποτελεί μέρος ενός συνολικού
επενδυτικού πλάνου, που ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ
για την επόμενη τετραετία.
Με τις δύο αυτές επενδύσεις, η ELPEN αναμένεται
να δημιουργήσει 210 νέες άμεσες θέσεις εργασίας
κυρίως για επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης και
580 έμμεσες θέσεις εργασίας. Σημαντική θα είναι
επίσης και η επίδραση στην ανάπτυξη και τη στήριξη
της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία συμβάλλει
στην εδραίωση των αναπτυξιακών
ρυθμών της οικονομίας
Οι αντιαναπτυξιακές πολιτικές που εφαρμόστηκαν
τα τελευταία δέκα χρόνια οδήγησαν σε μια υπέρμετρη και άδικη επιβάρυνση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μέχρι
και σήμερα η υπερφορολόγηση, μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών και εκπτώσεων, φτάνει στο 70%
του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου.
Ο εξορθολογισμός των υπέρμετρων επιβαρύνσεων, η δυνατότητα συμψηφισμού του clawback με
επενδύσεις του κλάδου και η αξιοποίηση των πόρων
του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν απαραίτητες
προϋποθέσεις για την πραγμάτωση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
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Ο Ντράγκι τορπιλίζει το μέτωπο των χωρών
του ευρωπαϊκού Νότου για το μεταναστευτικό

Π

του

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

αραμονές του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαΐου, ο Μάριο
Ντράγκι τορπιλίζει το μέτωπο των χωρών
του ευρωπαϊκού Νότου για το μεταναστευτικό.
Ως γνωστόν, βασική θέση των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου είναι η απαίτηση για αλλαγή του Δουβλίνο
3 και η διαμόρφωση ενός μηχανισμού υποχρεωτικών
μετεγκαταστάσεων προσφύγων, από τις χώρες πρώτης εισόδου, προς τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.
Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό, στις 20 Μαρτίου οι αρμόδιοι υπουργοί Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας
και Ισπανίας συναντήθηκαν στην Αθήνα, παραμονές
του προηγούμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της
25ης Μαρτίου, και αποφάσισαν τον συντονισμό των
δράσεών τους, προκειμένου να μην τιμωρούνται οι
χώρες πρώτης εισόδου ακριβώς λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. Για τον λόγο αυτόν ζήτησαν τόσο
την αλλαγή του Δουβλίνου 3, που μετατρέπει τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου σε αποθήκες ψυχών, όσο
και τη θεσμοθέτηση μόνιμου συστήματος υποχρεωτικών μετεγκαταστάσεων (DW, 20/3/2021).
Όμως μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες ο Ντράγκι,
με αφορμή την αύξηση των μεταναστευτικών ροών
στη Λαμπεντούζα, σπάει το μέτωπο των χωρών του
ευρωπαϊκού Νότου και ζητά την ενεργοποίηση της
Συμφωνίας της Μάλτας (www.ansa.it, 13/5/2021), η
οποία λειτουργεί αποκλειστικά υπέρ της Ιταλίας και
της Μάλτας.
Έτσι, μιλώντας στην ιταλική Βουλή στις 12 Μαΐου, ο
Ντράγκι δήλωσε ότι θα επιχειρήσει να αναζωπυρώσει τη Συμφωνία της Μάλτας (www.repubblica.it,
12/5/2021).
Επιπλέον, η Ιταλία σχεδιάζει να προχωρήσει ταυ-

τόχρονα στη σύναψη διμερών συμφωνιών με Λιβύη
και Τυνησία για τον περιορισμό των μεταναστευτικών
ροών (www.italy24news.com, 10/5/2021) και να ζητήσει από την Ε.Ε. τη χρηματοδότηση της Λιβύης για
την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών (www.reuters.com, 11/5/2021). Και μέσα από μια καλοστημένη ιταλική φαρσοκωμωδία, με τις ιταλικές εφημερίδες να κραυγάζουν ότι η Ε.Ε. εγκατέλειψε την Ιταλία
(www.ilgiornale.it, 12/5/2021) και τους διάφορους
ακροδεξιούς τύπου Σαλβίνι και Μελόνι να φωνάζουν
και να διαμαρτύρονται (www.lastampa.it, 10/5/2021),
ο Ντράγκι έστειλε τον Ντι Μάγιο, που το παίζει διαλλακτικός, να ζητήσει από τον υπουργό Εξωτερικών
της Γερμανίας Χάικο Μάας να βάλει πλάτη. Και το Βερολίνο, χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο, αποζημιώνοντας τον Μάριο Ντράγκι δήλωσε μέσω του Χάικο
Μάας ότι η Γερμανία δεν πρόκειται να αφήσει μόνη
της την Ιταλία (www.fr24news.com, 13/5/2021). Από
κοντά και η Ευρωπαία επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον, η οποία ζήτησε τη στήριξη
της Ιταλίας (www.euractiv.com, 13/5/2021), ενώ ο
Ιταλός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Νταβίντ Σασόλι ανέβηκε κι αυτός στα κεραμίδια
(www.italy24news.com, 13/5/2021).
Και όλα αυτά γιατί έφτασαν στη Λαμπεντούζα τις
τελευταίες μέρες 2.200 παράνομοι μετανάστες. Τι να
πει άραγε και η Ελλάδα, που μόνο στη Σάμο βρίσκονται ήδη 2.300 παράνομοι μετανάστες, χώρια οι χιλιάδες δήθεν πρόσφυγες που βρίσκονται σε Λέσβο, Χίο,
Λέρο, Κω και Έβρο.
Βέβαια, οι Ιταλοί ξέρουν να παίζουν το παιχνίδι και
φωνάζουν από τα πριν, προκειμένου να κάνουν τη
δουλειά τους. Έτσι διαμορφώνουν κλίμα κυρίως για

την ενεργοποίηση της Συμφωνίας της Μάλτας, η
οποία είναι μια Συμφωνία που υπέγραψαν στη Μάλτα
στις 23/9/2019 η Ιταλία, η Μάλτα, η Γαλλία και η Γερμανία (timesofmalta.com, 23/9/2019). Οι λεπτομέρειες της Συμφωνίας της Μάλτας δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγες μέρες μετά (timesofmalta.com,
27/9/2019), ενώ στη συνέχεια στη Συμφωνία προσχώρησαν και η Φινλανδία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία
και το Λουξεμβούργο. Έτσι, οι χώρες της Συμφωνίας
της Μάλτας ανέλαβαν την πρωτοβουλία να διαμοιράσουν εθελοντικά τα βάρη των μεταναστευτικών ροών
προς την Ε.Ε.
Όχι όμως όλων των ροών, αλλά μόνο αυτών της
Κεντρικής Μεσογείου. Η Συμφωνία της Μάλτας,
αφού λειτούργησε για περιορισμένο χρονικό διάστημα, τέθηκε σε αναστολή λόγω πανδημίας (timesofmalta.com, 13/5/2021). Τώρα όμως αναμένεται με
πρωτοβουλία Ντράγκι να ενεργοποιηθεί ξανά.
Στην ουσία πρόκειται για μια Συμφωνία που
εφαρμόζει μια επιλεκτική κοινοτική αλληλεγγύη
μόνο προς Μάλτα και Ιταλία, όχι όμως και προς την
Ελλάδα.
Όπως ήδη επισημάναμε από τον Οκτώβριο του
2019 σε σχετικό μας άρθρο: «Η Αθήνα οφείλει να πιέσει τις Βρυξέλλες και τις παραπάνω χώρες της Ε.Ε.
να αναλάβουν επί του πρακτέου τις ευθύνες τους και
έναντι της πατρίδας μας, ούτως ώστε να επεκταθεί
και στην Ελλάδα η Συμφωνία της Μάλτας και έτσι να
διαμοιραστούν και να κατανεμηθούν μεταξύ των εν
λόγω προθύμων χωρών της Ε.Ε. και οι μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Μεσόγειο» (Κυριακάτικη Kontra News, 6/10/2019).
Οψόμεθα εις Φιλίππους...

Δασικοί χάρτες: Από τροχοπέδη, μοχλός ανάπτυξης

Η

κυβέρνηση προετοιμάζει μεθοδικά τη
χώρα για το άλμα ανάπτυξης, ενισχύοντας
το οπλοστάσιό της με όλα τα απαραίτητα
εφόδια. Πρωτεύων στόχος είναι η ταχεία υλοποίηση πλήθους ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων, για τη δημιουργία πολλών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας για τους νέους Έλληνες.
Ως μηχανικοί γνωρίζουμε καλά πως η ορθή
απόδοση και ο εξορθολογισμός των χρήσεων γης
και των ιδιοκτησιών, καθώς και ο περιορισμός της
παράνομης δόμησης, αποτελούν απαραίτητες
προϋποθέσεις για την αναπτυξιακή πορεία της
χώρας. Συμβάλλουν στη σωστή χωροταξική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών, στην προστασία του
περιβάλλοντος και επηρεάζουν άμεσα τις επενδύσεις, την οικονομία αλλά και την ποιότητα ζωής
των πολιτών.
Δυστυχώς, από την πρώτη στιγμή της μαζικής

ανάρτησης των Δασικών Χαρτών το 2017, έγινε
εμφανές ένα πλήθος στρεβλώσεων, παρερμηνειών και λανθασμένης εφαρμογής της νομοθεσίας,
που ταλαιπώρησαν τον τεχνικό κόσμο και τους
ιδιοκτήτες και ανέστειλαν σε μεγάλο βαθμό την
επενδυτική δραστηριότητα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον νόμο 4389/2016 –διατάξεις
του οποίου έχουν καταπέσει με αποφάσεις του
ΣτΕ–, κατάφερε να μετατρέψει σε τροχοπέδη ένα
εργαλείο ανάπτυξης. Με εκατοντάδες χιλιάδες
ιδιοκτησίες, που στην πλειονότητά τους καλύπτονται και από νόμιμες πράξεις της διοίκησης,
να χαρακτηρίζονται ως δασικές εκτάσεις και ως
αποτέλεσμα αυτού την κατάθεση περισσοτέρων
από 170.000 ενστάσεων από τους ιδιοκτήτες.
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με
γοργά βήματα, προχώρησε σε παρεμβάσεις για
την επίλυση των προβλημάτων που κληρονομή-

θηκαν. Δρομολόγησε την εξαίρεση των περιοχών
που καλύπτονται από πράξεις της διοίκησης και
επαναπροσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται
ο χαρακτηρισμός της δασικής έκτασης. Επιπλέον, παράτεινε την προθεσμία των αντιρρήσεων
κατά της ανάρτησης δασικών χαρτών για έξι μήνες και προχωρά άμεσα στις απαραίτητες διαρθρωτικές παρεμβάσεις, που θα εξορθολογήσουν
τους χάρτες με μόνιμο και οριζόντιο τρόπο, διορθώνοντας τα πρόδηλα σφάλματα χωρίς ταλαιπωρία και κόστος για τους πολίτες.
Με την ολοκλήρωση των Δασικών Χαρτών, σε
συνδυασμό και με την ψηφιακή μετάβαση του
Κτηματολογίου, η Ελλάδα αποκτά, επιτέλους, ένα
ξεκάθαρο υπόβαθρο και ισχυρά θεμέλια στην
προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας της
και μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας
και ανάπτυξης.

της

Χριστίνας
Αλεξοπούλου
Βουλευτής
Αχαΐας Ν.Δ.
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Ισραήλ - Παλαιστίνη, μια αιώνια μάχη

Ο
της

Έβελυν
Παρασκευοπούλου

Δικηγόρος

ι πρόσφατες εξελίξεις στο Ισραήλ και στα
κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη μπορεί να
ήταν απροσδόκητες, με γεγονότα όπως διαμαρτυρίες για τον περιορισμό του δικαιώματος των
Παλαιστινίων να συγκεντρώνονται και να ασκούν τα
θρησκευτικά τους καθήκοντα. Παράλληλα, ένα δεύτερο σημείο τριβής είναι η μακροχρόνια νομική υπόθεση που θα μπορούσε να καταλήξει στην έξωση
οκτώ παλαιστινιακών οικογενειών από τα σπίτια
τους στη συνοικία Σεΐχ Τζαράχ της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, προκειμένου να μετεγκατασταθούν εκεί
Ισραηλινοί. Πρόκειται για μια δενδρόφυτη περιοχή
με σπίτια από ψαμμίτη, ξένα προξενεία και πολυτελή
ξενοδοχεία, περίπου 500 μέτρα από την Πύλη της
Δαμασκού, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.
• Ζούμε, λοιπόν, μια μόνιμη σύγκρουση στη σχέση
Ισραηλινών - Παλαιστινίων, καθώς υπάρχει εδώ και
σχεδόν 75 χρόνια.
• Το Ισραήλ είναι ένα εβραϊκό κράτος. Στην πράξη,
αυτό σημαίνει ότι το κράτος, οι θεσμοί του και η πολιτική του έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν τη
διαιώνιση της εβραϊκής πλειοψηφίας, η οποία απονέμει ανώτερα δικαιώματα και προνόμια σε σχέση
με τους Παλαιστίνιους μουσουλμάνους, χριστιανούς

και Δρούζους πολίτες του Ισραήλ. Βασική πολιτική
είναι η διατήρηση και η εξάπλωση της γης του Ισραήλ. Ακόμη και χωρίς τις αποζημιώσεις που παρέχονται συνήθως στους Παλαιστίνιους πολίτες του Ισραήλ, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 20% του πληθυσμού, το αποκλίνον καθεστώς των εβραϊκών και
παλαιστινιακών κοινοτήτων.
• Από το 1967 το Ισραήλ έχει επεκταθεί και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.
• Στρατηγικός στόχος του είναι ο μόνιμος έλεγχος
της μέγιστης έκτασης γης με τον ελάχιστο αριθμό
Αράβων.
• Από το 1993, η ψευδαίσθηση μιας διαδικασίας
ένωσης έδωσε στο Ισραήλ μια διπλωματική ομπρέλα
που του επέτρεψε να επεκταθεί δραματικά.
• Δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή ένα σχέδιο για τη
διατήρηση της ειρήνης και της συνύπαρξης.
• Θεωρείται ότι το Ισραήλ προκαλεί άσκοπα τους
Παλαιστινίους και ότι η Δικαιοσύνη και οι Δυνάμεις
Ασφαλείας του βοηθούν τους εξτρεμιστικούς εποίκους. Θεωρείται, επίσης, ότι η εξάπλωση του ιουδαϊσμού είναι ο λόγος της κατοχής της πόλης από το Ισραήλ. Μία από τις πιο ορατές συνέπειες της διαδικασίας του Όσλο, που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας

του ’90 και που το Ισραήλ ενθάρρυνε ενεργά, ήταν ο
παλαιστινιακός κατακερματισμός.
Ωστόσο, στο μεγαλύτερο σχήμα των πραγμάτων, η
κατανομή της ευθύνης για αυτή την τελευταία ανάφλεξη, και η κατανόηση του τρόπου και του γιατί ξέσπασε, είναι ότι η σχέση Ισραηλινών - Παλαιστινίων
στην παρούσα μορφή της δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο σε σύγκρουση, και το γεγονός ότι το Ισραήλ
είναι πολύ ισχυρό, και οι Παλαιστίνιοι πολύ αδύναμοι, δυσκολεύει την ειρηνική συνύπαρξη.
Μια επιλογή για την επίλυση αυτού του αδιεξόδου
είναι η διεθνής κοινότητα και ιδίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη να επιβάλουν τέλος στην κατοχή και να διευκολύνουν τη διευθέτηση των δύο κρατών. Λόγω απουσίας μιας διεθνούς πολιτικής βούλησης, οι μόνιμες συγκρούσεις και η σφαγή θα παραμείνουν μέχρι να υπάρξει μια θεμελιώδης αλλαγή
στην ισορροπία δυνάμεων που είτε έχει ως αποτέλεσμα τη συνθηκολόγηση των Παλαιστινίων είτε θα μεταμορφώνει το Ισραήλ. Βέβαια, κανένα σενάριο δεν
φαίνεται πιθανό εντός του ορατού ορίζοντα, παρά
μόνο αθώα θύματα που παλεύουν για τη ζωή τους.
Θλίψη στην παγκόσμια σκηνή, ας ελπίσουμε στη
σύντομη ισορροπία.

Η πολυνομία ανοίγει «πόρτες» και «παράθυρα»

Κ

αι ξαφνικά ανακαλύψαμε και πάλι τη σκληρή
εγκληματικότητα. Ένα φριχτό έγκλημα από κάποιους που ο χαρακτηρισμός του κτήνους, που
τους αποδόθηκε, αποτελεί προσβολή και για τα ίδια τα
κτήνη κατάφερε να ενεργοποιήσει για λίγο από την πολιτικοκοινωνική αντίδραση. Κάθε τόσο ένα αποτρόπαιο
γεγονός, όπως αυτό στα Γλυκά Νερά, ρίχνει με βίαιο
τρόπο τις παρωπίδες και μας αναγκάζει για λίγα λεπτά
να έρθουμε αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα.
Ακολουθούν βαρύγδουπες πολιτικές εξαγγελίες και
στην καλύτερη περίπτωση έχουμε και εξιχνίαση της εγκληματικής πράξης. Αυτά... Το πέρασμα του χρόνου
υφαίνει το κατάλληλο πέπλο που καλύπτει αποτελεσματικά την ανάγκη να ληφθεί η απαραίτητη νομική, πολιτική και κοινωνική μέριμνα για τον περιορισμό τέτοιων
ακραίων εγκλημάτων, μέχρι να συμβεί το επόμενο…
Φαύλος κύκλος. Είναι απορίας άξιο πώς σε μια σύγχρονη και ευνομούμενη, όπως θέλει να λέγεται η ελληνική,
κοινωνία δεν έχει βρεθεί ακόμη η «φόρμουλα» που θα
αυστηροποιήσει τις ποινές και θα εκσυγχρονίσει την Ελληνική Αστυνομία. Το βέβαιο είναι ότι για μια αποτελεσματική αντεγκληματική πολιτική, πέρα από την πολιτική βούληση, απαιτείται ένας συνδυασμός της δικαιοσύνης με τις δυνάμεις καταστολής. Και εδώ αρχίζουν τα
δύσκολα! Κάθε φορά που επιχειρείται μια μεγάλη νομοθετική πρωτοβουλία, όπως, για παράδειγμα, η αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα, συνοδεύεται από πλήθος
καταγγελιών για εξυπηρέτηση ημετέρων και συμφερόντων γενικότερα. Αν κάποιος κάτσει και πάρει στα σοβαρά αυτές τις καταγγελίες, που συνήθως γίνονται από πο-

λιτικούς αντιπάλους στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, τότε οι εισαγγελείς θα έπρεπε να κάνουν
«χρυσές δουλειές». Εκτός αν το πρότυπό μας είναι το
«μοντέλο Μπογκοτά» του «Παμπλίτο» Εσκομπάρ… Φευ!
Συνεχίζοντας αυτές τις σκέψεις με τις πλέον ειλικρινείς προθέσεις, το πρώτο μεγάλο ανάχωμα εντοπίζεται
στην πολυνομία, η οποία προσφέρει «πόρτες και παράθυρα» για να πέφτει στα μαλακά ακόμη και ο χειρότερος
εγκληματίας. Στο σημείο αυτό, όσο και αν ακούγεται
σκληρό και άδικο σε αυτούς που έχουν θρηνήσει θύματα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλείο του πολιτισμού μας προσφέρει, πολύ σωστά, δικαιώματα ακόμη
και στο πιο σκληρό ανθρωπόμορφο κτήνος.
Η κοινή λογική αλλά και η δικαιοσύνη επιτάσσουν τιμωρία ανάλογα με το μέγεθος του εγκλήματος και η διαδικασία επιβολής της από τους δικαστικούς λειτουργούς θα πρέπει να είναι άμεμπτη και ανεπηρέαστη από
τη περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Στο όνομα των ανθρώπινων δικαιωμάτων πολλές φορές διαπράττονται μεγάλα
εγκλήματα. Ένας νομικά αδαής δημοκρατικός πολίτης
που ψηφίζει, πληρώνει φόρους, συντηρεί την οικογένειά του και κάνει όνειρα για τη ζωή αναρωτιέται γιατί η
ισόβια ποινή δεν είναι ισόβια. Γιατί ένας φονιάς να ξέρει
εκ των προτέρων ότι στη χειρότερη περίπτωση σε δέκα
με δεκαπέντε χρόνια θα είναι έξω; Γιατί ένας επαγγελματίας κλέφτης έχει συλληφθεί 102 φορές για κλοπές;
Γιατί ένας αστυφύλακας των 800 ευρώ, που έχει συλλάβει τον «Χ», «Ψ», να μην προσέρχεται στο δικαστήριο να
τον καταδικάσει με την κατάθεσή του ή να αλλάζει το περιεχόμενο της αρχικής του κατάθεσης επειδή κάποιοι

απειλούν τη ζωή τη δική του και της οικογένειάς του; Τα
«γιατί» είναι πολλά. Οι απαντήσεις, επίσης, είναι γνωστές και κυρίως τις γνωρίζουν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι.
Υποψιάζομαι ότι θα υπάρχουν σε κάποια συρτάρια και οι
σχετικές προτάσεις για αποτελεσματική αναμόρφωση
του συστήματος προς όφελος της κοινωνίας.
Αυτό που απουσιάζει με θεαματικό τρόπο είναι η
πραγματική διάθεση για τομές και ρήξεις. Προτιμώνται
τα «μπαλώματα» που συνοδεύονται με επικοινωνιακά
πυροτεχνήματα… έτσι, για να έχουμε να λέμε! Σίγουρα η
εμφανής παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στους
δρόμους δημιουργεί ένα κάποιο αίσθημα ασφάλειας.
Δεν είναι, όμως, η λύση. Ο αστυνομικός δεν είναι
«μπαμπούλας». Δεν είναι άτρωτος. Δεν είναι σούπερμαν. Δεν είναι και άγιος. Πάνω απ’ όλα, είναι άνθρωπος.
Αυτά που κάνουν μια αστυνομία αποτελεσματική είναι η
σοβαρή, συνεχής εκπαίδευση και αξιολόγηση των ανθρώπων της, ο ορθός και επιτελικός σχεδιασμός δράσης και ο σύγχρονος εξοπλισμός.
Από την άλλη πλευρά, η «παγιοποίηση» ενός συναισθήματος ανομίας και ατιμωρησίας ενεργοποιεί κέντρα
του πολιτικού περιθωρίου που βρίσκουν ρωγμές και παρεισφρέουν στην πολιτική επικαιρότητα και στην κοινωνική συνείδηση των αδύναμων και απογοητευμένων συνανθρώπων μας. Και αυτό είναι γνωστό. Αλλά δυστυχώς
συμβαίνει. Διότι μπορεί να λειτουργεί και αποπροσανατολιστικά. Who Knows? Σε κάθε περίπτωση -και αυτό
είναι γνωστό, αλλά καλό είναι να το επισημαίνουμε- «με
τον μετεωρισμό και την παραγωγή αερίων από το κατώτερο πεπτικό σύστημα δεν βάφεις αυγά»!

του

Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
Δημοσιογράφος
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Προσοχή! Το lockdown μπορεί να «έφυγε», όμως ο
κίνδυνος για το πρόστιμο των 300 ευρώ παραμένει.
Μην το ξεχνάτε. Οι μετακινήσεις ανοίγουν από τις
5.00 έως τις 00.30, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται πως
υπάρχει άρση των μέτρων, όπως η χρήση μάσκας
και ο συγκεκριμένος αριθμός επιβατών ανά όχημα.
Έτσι, για τη μετακίνηση με οχήματα, μπορούν να
επιβαίνουν σε επιβατηγά δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ
ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής
χρήσης (Ι.Χ.) καθώς και στα ΕΙΧ οχήματα μέχρι δύο
επιβάτες, εκτός από τον οδηγό. Και αυτό φορώντας
όλοι μάσκα. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρόστιμο είναι 300 ευρώ στον κάθε επιβάτη.

Περί συμφωνιών
με τα Σκόπια
Το θέμα με τις επιμέρους συμφωνίες της Ελλάδας με τα Σκόπια που θα έρθουν προς ψήφιση στη Βουλή θα περάσει… αναίμακτα. Τη
ρισκάρω την πρόβλεψη, παρά τα όσα περί του
αντιθέτου λέγονται και γράφονται. Γιατί;
Διότι οι ελληνικές επενδύσεις στην περιοχή
είναι πολλές. Αν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι,
παίζονται τα ακόλουθα: Εκ νέου ενεργοποίηση του «στοιχειωμένου» αγωγού πετρελαίου μεταξύ ΕΛ.ΠΕ. και ΟΚΤΑ, υλοποίηση πλάνου για την κατασκευή του διασυνδετηρίου
αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Νέας Μεσημβρίας και Stip (project που «κουμπώνει»
με το FSRU της Αλεξανδρούπολης) αλλά και
οι επενδύσεις της ΔΕΗ, καθώς και του Μυτιλιναίου και του Κοπελούζου. Χρειάζεται να
προσθέσω κάτι παραπάνω; Νομίζω όχι. Αυτά
αρκούν για να τακτοποιηθούν όλα.

του

Ήμουν νιος και
γέρασα με αυτήν την ιστορία
της κατασκευής μονάδας επεξεργασίας αστικών
στερεών αποβλήτων στο Γραμματικό. Επί Βάσως Παπανδρέου άνοιξε η ιστορία, αλλά δεν προχώρησε ποτέ. Και τότε Μπόμπολας και τώρα
Μπόμπολας. Μόνο που τώρα ο Λεωνίδας
δεν είναι παντοδύναμος, όπως ήταν τότε ο
μπαρμπα-Γιώργος. Τα λεφτά τώρα είναι
περί τα 70 εκατομμύρια, αλλά οι ενδιαφερόμενοι είναι αρκετοί… Το έργο έχει οριστεί στο «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού, αν
και οι αντιδράσεις των κατοίκων είναι οι
ίδιες όπως και πριν από 20 χρόνια. Την άλλη Παρασκευή θα ανοίξουν και
οι φάκελοι των προσφορών.

Χρονικό

Μονομαχία
στο «Μαύρο Βουνό»

Χρόνου

OLITICAL

Περί απλής
αναλογικής…

O

εκλογικός νόμος με τον οποίο θα
στηθούν οι επόμενες κάλπες, αν
υποθέσουμε ότι όλα τα κόμματα
πιάσουν περίπου τα ίδια ποσοστά με το
2019, θα διαμορφώσει το πολιτικό τοπίο
ακολούθως: Ν.Δ. 39,9% (που σημαίνει 130
έδρες), ΣΥΡΙΖΑ 31,5% (103 έδρες) και
ΚΙΝ.ΑΛ. 8,1% (27 έδρες) - αν και εδώ πρέπει
να σημειώσουμε ότι στις επόμενες εκλογές
είναι εξόχως δύσκολο να υπάρξουν τα ίδια
ποσοστά επί τοις εκατό, αφού η φθορά, για
παράδειγμα, της κυβέρνησης λόγω κορονοϊού ή λόγω οικονομίας εκτός απροόπτου
δύσκολα θα δώσει 40άρια. Αντίστοιχα, ούτε
ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει κάποια δυναμική άνω
του 30%. Από την κατανομή των εδρών γίνεται εμφανές ότι ρυθμιστικό ρόλο παίζει το

P
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Έκλεψε όλα τα βλέμματα
η Γκερέκου
Δεν ξέρω τι
έκανε ο Θεοχάρης, αλλά την παράσταση έκλεψε η Άντζελα Γκερέκου… Εντυπωσιακή
ήταν η εμφάνιση της
προέδρου
του ΕΟΤ, Άντζελας Γκερέκου, κατά την παρουσίαση της καμπάνιας «all you want is
Greece» για το φετινό καλοκαίρι, στο Σούνιο. Η κυρία Γκερέκου επέλεξε αποχρώσεις στα χρώματα της Ελλάδας, με λευκό
παντελόνι και εντυπωσιακό μπλε πουκάμισο. Όπως ήταν φυσικό, η κομψή εμφάνιση της προέδρου του ΕΟΤ δεν άφησε ασυγκίνητους τους φωτογράφους, που την απαθανάτιζαν σε κάθε της βήμα, αλλά και τους
παραβρισκόμενους, οι οποίοι μόνο καλά
λόγια είχαν να πουν για την Άντζελα.

Σε καραντίνα Ζαχαράκη
και Αραμπατζή

ΚΙΝ.ΑΛ. Θα μπορούσε, ενδεχομένως, να
υπάρξει συνεργασία με τη Ν.Δ. και να προκύψουν 157 έδρες, κάτι απίθανο, αφού, όσο
παραμένει η Φώφη στο τιμόνι του Κινήματος, δεν θα πάει ούτε Δεξιά ούτε Αριστερά.
Άρα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καμία ελπίδα, ακόμη κι αν τον στηρίξουν Βελόπουλος
και Βαρουφάκης, σε μια κυβέρνηση ανοχής, για παράδειγμα. Δεν φτάνουν ούτε αυτοί, με δεδομένο ότι ο Κουτσούμπας δεν
υπάρχει περίπτωση να συναινέσει ούτε μία
στο εκατομμύριο. Το αν θα γυρνοβολάνε τα
παλικάρια τις διερευνητικές καμιά εβδομάδα πέρα δώθε, για να κάνουν το κομμάτι
τους και το παραγοντιλίκι τους, είναι άλλου
παπά ευαγγέλιο. Δεν μπορώ να το γνωρίζω
από τώρα.

Δύο υφυπουργοί βρίσκονται σε καραντίνα λόγω κορονοϊού. Πρόκειται για την
υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη,
που σας είχαμε γράψει ότι είναι θετική,
αλλά και την υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή. Και οι δύο
βρέθηκαν θετικές στον κορονοϊό μία μόλις ημέρα προτού εμβολιασθούν. Την ίδια
ώρα, στη Βουλή καθημερινά γίνεται χαμός με τα μοριακά τεστ. Βουλευτές και
συνεργάτες τους κάνουν ουρές για να
δουν αν είναι φορείς του ιού. Καλά αποτελέσματα να ευχηθούμε σε όλους.

Γλέντι με τον Άδωνι
Βρήκε τον μπελά του ο Άδωνις με τη συγγνώμη στον Καρανίκα, όχι μόνο στο Τwitter, αλλά και από τους σκιτσογράφους. Ο
σκιτσογράφος Ανδρέας Πετρουλάκης
έβαλε τη δική του πινελιά στο ζήτημα, με
ένα σκίτσο που δημοσιεύτηκε στο Protagon. Σε αυτό, ο Νίκος Καρανίκας χτυπάει,
με οικειότητα, το κουδούνι στην πόρτα
του υπουργού Ανάπτυξης, σαν να έχουν
γίνει φιλαράκια, και λέει: «Άδωνι, Νίκος! Να ανέβω να δούμε μαζί Μενεγάκη;», αφού, όπως έχει εξομολογηθεί ο
ίδιος, στο παρελθόν παρακολουθούσε
φανατικά τις εκπομπές της παρουσιάστριας και την εκθείαζε.
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STRESS ECHO

Δρ. Στέφανος Καραγιάννης,
MD, PhD, Καρδιολόγος,
Διευθυντής Εργαστηρίου
Ηχοκαρδιολογίας,
Athens Heart Center,
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Ένα πολύτιμο εργαλείο
στα χέρια των καρδιολόγων
για την καταπολέμηση των καρδιακών νοσημάτων

Ο

POLITICAL

Δρ. Στέφανος Καραγιάννης, MD, PhD, Καρδιολόγος, Διευθυντής Εργαστηρίου Ηχοκαρδιολογίας, Athens Heart Center, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, μας μιλά για τη «Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφική Μελέτη, Stress Echo», την εξειδικευμένη τεχνική που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της
στεφανιαίας νόσου και την εκτίμηση της καρδιακής
λειτουργίας.
Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μια έξαρση
στις καρδιοπάθειες. Ποια είναι η πρώτη εξέταση
στην οποία πρέπει κάποιος να υποβληθεί;
Πέραν της κλινικής εξέτασης από καρδιολόγο και
το ηλεκτροκαρδιογράφημα, το υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex καρδιάς) αποτελεί την πρώτη εξέταση
πριν από περαιτέρω έλεγχο. Το υπερηχοκαρδιογράφημα είναι μια ανώδυνη εξέταση, μη επεμβατική,
που δεν εκπέμπει ακτινοβολία. Προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για το πώς λειτουργεί η καρδιά, καθώς επίσης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία διαφόρων καρδιαγγειακών παθήσεων. Πέρα από τη γενικότερη
καρδιακή λειτουργία, προσφέρει πληροφορίες για τη
λειτουργία των βαλβίδων, τις διαστάσεις της καρδίας,
το πάχος των τοιχωμάτων της και κάθε εν γένει δομική καρδιοπάθεια. Δεν μας δίνει, όμως, πληροφορίες
για την κατάσταση των αρτηριών της καρδίας.
Πώς διενεργείται ένας τέτοιος έλεγχος;
Το Stress Echo ή, αλλιώς, Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφική Μελέτη ως λειτουργικό διαγνωστικό
τεστ αποτελεί πλέον εξέταση πρώτης εκλογής (κλάση Ι) για τη διάγνωση στεφανιαίας νόσου, σε αντίθεση
με το απλό τεστ κόπωσης (κλάση ΙΙb). Επιπλέον, σε

περίπτωση που τα ευρήματα της αξονικής στεφανιογραφίας (κλάση Ι) δείχνουν στενώσεις <90% (μη διαγνωστική), τότε το επόμενο τεστ είναι πάλι το Stress
Echo. Τα παραπάνω αποτελούν πολύ πρόσφατες
οδηγίες, που εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2019
από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία για τη
διερεύνηση της Στεφανιαίας Νόσου.
Πρακτικά, λοιπόν, τι πληροφορίες αντλούμε από
αυτήν την εξέταση;
Είναι μια εξέταση γρήγορη και αποτελεσματική, η
οποία αξιοποιεί τους υπερήχους για τον έλεγχο της
καρδιακής λειτουργίας σε συνθήκες φόρτισης-κόπωσης. Μας δίνει σημαντικές πληροφορίες τόσο για
τη συνολική όσο και για την τμηματική λειτουργία του
μυοκαρδίου, ελέγχοντας τόσο την κίνηση όσο και την
πάχυνση αυτού.
Stress echo με δοβουταμίνη (Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφική Μελέτη):
Η εξέταση γίνεται με συγκεκριμένο πρωτόκολλο
φόρτισης με δοβουταμίνη, χορήγησης ηχοαντιθετικού μέσου (ειδικού σκιαγραφικού) και χορηγώντας
στο τέλος β-αναστολέα ενδοφλεβίως. Σε ορισμένες
περιπτώσεις χορηγείται και ατροπίνη ενδοφλεβίως.
Αποτελεί εξέταση εκλογής για γυναίκες και άνδρες, η οποία προσφέρει:
α) Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου σε ένα ή περισσότερα αγγεία σε ασθενείς με
υποψία ή γνωστή στεφανιαία νόσο.
β) Πλήρη έλεγχο βιωσιμότητας ή και παρακολούθησης του μυοκαρδίου σε ασθενείς με γνωστή στεφανιαία νόσο και προηγούμενο έμφραγμα.
γ) Αναλυτική πρόγνωση ασθενών με γνωστή ή όχι
στεφανιαία νόσο, όπως ασθενείς με σακχαρώδη

διαβήτη, με νεφρική δυσλειτουργία, με υπέρταση
και με αυξημένη χοληστερόλη.
δ) Ολοκληρωμένο προεγχειρητικό έλεγχο των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε καρδιολογικές ή μη επεμβάσεις.
Stress echo με εργομετρικό ποδήλατο:
Γίνεται για διαγνωστικούς σκοπούς για διερεύνηση Βαλβιδοπαθειών και Υπερτροφικής Μυοκαρδιοπάθειας, για έλεγχο Βιωσιμότητας του μυοκαρδίου
αλλά και για την πρόγνωση των ασθενών. Επιπλέον,
χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τη διερεύνηση ανεξήγητης δύσπνοιας (λαχάνιασμα) στην εύκολη κόπωση ή και σε ηρεμία.
Είναι ασφαλής εξέταση;
Με την εξέταση αυτή ο ασθενής δεν λαμβάνει ραδιενεργό φάρμακο, όπως αντίστοιχα με το σπινθηρογράφημα, καθιστώντας την απολύτως ασφαλή ως προς την
εκπομπή ραδιενεργού υλικού. Παράλληλα, θα πρέπει
να σημειώσουμε ότι το σκιαγραφικό που ενδεχομένως
χρησιμοποιήσουμε δεν μεταβολίζεται στους νεφρούς,
συνεπώς δεν χρειάζεται ο ασθενής να κάνει προετοιμασία με λήψη υγρών πριν ή μετά την εξέταση, καθιστώντας την εξέταση εκλογής ακόμη και σε ασθενείς
με ήπια ή και σοβαρότερη νεφρική ανεπάρκεια. Ως δοκιμασία φόρτισης-κόπωσης που είναι, έχει τον κίνδυνο που θα είχε ένα απλό τεστ κόπωσης. Αυτό σημαίνει
ότι θα πρέπει να διενεργείται από εξειδικευμένο καρδιολόγο με πιστοποίηση στη συγκεκριμένη εξέταση
και, φυσικά, με τη βοήθεια έμπειρου νοσηλευτή/νοσηλεύτριας κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επιπλέον, θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται μηχανήματα υπερήχων
τελευταίας γενιάς, ενώ και το εργαστήριο που πραγματοποιείται είναι σωστό να είναι πιστοποιημένο.
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Το... Πρόσωπο
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Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Πρόβλημα
με τα self-tests
Δεν ξέρω από πού τα προμηθεύτηκε το
κράτος τα self-tests για τους μαθητές, αλλά το κακό με τα ψευδή αποτελέσματα
έχει παραγίνει. Το είχα επισημάνει ότι με
αυτήν την ιστορία υπάρχει κίνδυνος να
εκτεθεί συνολικά η κυβέρνηση και να καταλήξει σε φιάσκο, όπως η περίφημη
ιστορία με τις «μάσκες-αλεξίπτωτα». Η
σωρεία ψευδών self-tests από λανθασμένα αποτελέσματα σε μαθητές έχει
προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους γονείς, ενώ οι ειδικοί τονίζουν ότι το σημαντικό είναι η εγκυρότητα στα αρνητικά, καθώς η πιθανότητα να διαγνωστεί κάποιος
αρνητικός στον κορονοϊό και να είναι θετικός είναι ελάχιστη. Δυστυχώς, για να
έχει κάποιος σίγουρα αποτελέσματα πρέπει να κάνει μοριακό, αλλά τα τεστ είναι
δωρεάν μόνο στις δημόσιες δομές ή στα
νοσοκομεία. Στα ιδιωτικά ιατρεία δεν
υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη από κανένα ταμείο. Αν, δηλαδή, ένας μαθητής
χρειαστεί να κάνουν ο ίδιος και η οικογένειά του ολόκληρη τεστ μοριακό, θα πρέπει να πάνε όλοι μαζί σε κάποιο νοσοκομείο, ακυρώνοντας, δηλαδή, τη βασική
λειτουργία των self-tests, που ήταν η
αποφυγή των συνωστισμών στα νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές. Να το πω
πιο απλά: Μια πενταμελής οικογένεια, αν
έχει λάβει μη αξιόπιστα αποτελέσματα
από τα self-tests θα πρέπει: Να μεταβεί
όλη σε δημόσιο νοσοκομείο, με κίνδυνο
είτε να μεταφέρει τον κορονοϊό είτε να
κολλήσει εκεί! Ή να πάει σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο και να πληρώσει 300 ευρώ για πέντε μοριακά τεστ. Αν αυτό φαίνεται φυσιολογικό για εσάς ή για τους εγκεφάλους του εθνικού συστήματος υγείας, τότε πάω πάσο! Μάλλον εγώ κάτι δεν
καταλαβαίνω καλά.

POLITICANTIS

Οι μεταμορφώσεις του Αλέξη…
Ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνομιλία που είχε στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, άλλαξε την
πάγια γραμμή του κόμματος, ότι σύντομα θα έρθει νέο μνημόνιο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απαντώντας σε ερώτημα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ότι
δεν φοβάται άμεσα την επιστροφή στις μαύρες ημέρες των μνημονίων -τις κρίσεις χρέους, δηλαδή-, ακριβώς διότι η αναδιάρθρωση του χρέους που κάναμε μας δίνει τη βεβαιότητα πως μέχρι το 2032 δεν θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, χαράσσοντας, ουσιαστικά,
νέα γραμμή, τόνισε ακόμη ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει ένα απάγκιο για τις
δύσκολες μέρες, μιλώντας για το μαλακό μαξιλάρι που άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο όρος
«οβιδιακές μεταμορφώσεις»… κουμπώνει γάντι στον πρόεδρο Αλέξη.

Επίσκεψη της Προέδρου στον Έβρο
Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αποφάσισε να πάει το Σάββατο στον
φράκτη του Έβρου, στην περιοχή της Νέας
Βύσσας. Πρόκειται για τη σιδερόφρακτη πρώτη
γραμμή αποτροπής σε κάθε επιχειρούμενη διέλευση του ποταμού από την πλευρά της Τουρκίας. Ο φράκτης θα είναι έτοιμος έως το τέλος
Μαΐου. Με βάση τους σχεδιασμούς, σε βάθος πέντε χιλιομέτρων από την όχθη, τον φράκτη θα υποστηρίζουν 11 υπερυψωμένοι σιδερένιοι πύργοι-παρατηρητήρια και θα επιτηρείται -με θερμικές κάμερες και ηλεκτρονικά συστήματα καθώς και με μηχανήματα παραγωγής ισχυρού ήχου- κάθε κίνηση σε βάθος εντός του τουρκικού εδάφους. Ειδικότερα, τα ηχητικά σήματα με δαιμονισμένο διαπεραστικό θόρυβο θα εκπέμπονται προς την
απέναντι πλευρά, σε περίπτωση που παρατηρηθούν ύποπτες κινήσεις για παραβίαση των
συνόρων.

Θα χάσουμε
και τον Τζήμερο…
Την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την
πολιτική και την αρθρογραφία, εάν ο συνασπισμός του με τον Φαήλο Κρανιδιώτη δεν
μπει στη Βουλή ούτε στις επόμενες εθνικές
εκλογές, γνωστοποίησε ο Θάνος Τζήμερος.
Μεγάλη εθνική ήττα… Σε ανάρτησή του στο
Facebook, επικαλούμενος τη δημοφιλία
ενός άρθρου του, ο Θάνος Τζήμερος έγραψε χαρακτηριστικά: «Σας ενημερώνω πως
τη δυνατότητα “διαβάζω & επιδοκιμάζω
Τζήμερο” αλλά ψηφίζω τον άλλον για να
φύγει ο παρα-άλλος δεν θα την έχετε άλλη
φορά. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, αν ο
συνασπισμός μας με τον Φαήλο δεν μπει
στη Βουλή, εγώ αποχωρώ από την πολιτική
και φυσικά και από την αρθρογραφία». Αυτό πάλι πώς θα το αντέξουμε, Θάνο;

LOCK
Παπαθανάσης υπέρ Θεοχάρη

A

π’ όλη τη Ν.Δ., μόνο ένας άνθρωπος βγήκε να στηρίξει τον Χάρη Θεοχάρη, ο
οποίος δέχθηκε σκληρή και άδικη επίθεση από δημοσιογράφο του ΒΒC. Ο
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι «ο Χάρης Θεοχάρης αδικείται». Τόνισε ότι ο δημοσιογράφος ήταν πολύ επιθετικός και πως
ο κ. Θεοχάρης «απάντησε με μεγάλη σοβαρότητα. Μίλησε για τα πάντα και πήγε στη
Μεγάλη Βρετανία για να πείσει ότι η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα για να ταξιδέψει κάποιος». «Του απάντησε με μεγάλη αξιοπρέπεια», υπογράμμισε ο κ. Παπαθανάσης. Σας το έχω ξαναγράψει: Ο Παπαθανάσης είναι, ίσως, ο πιο σοβαρός υπουργός της κυβέρνησης.

Με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ συναντήθηκε ο δήμαρχος Ελληνικού Γιάννης
Κωνσταντάτος. Όπως μαθαίνουμε, ο Αμερικανός πρέσβης επιβεβαίωσε το σημαντικό ενδιαφέρον της Mohegan για το Ελληνικό, ενώ η συζήτηση κινήθηκε γύρω από την ανέγερση του
Μεγάρου Ποντιακού Ελληνισμού στο πρώην αεροδρόμιο. Ο
κ. Πάιατ ασχολείται πλέον και με
τις επενδύσεις…
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ΓΙAΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙAΝΝΗΣ
Yφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

T

η στόχευση να καταστεί η
Ελλάδα κορυφαίο εμπορευματικό κέντρο υπογραμμίζει, μέσω της συνέντευξής του στην «Political», ο
υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης και αποκαλύπτει πως το υπουργείο είναι εν
αναμονή των τελικών εγκρίσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να
τροποποιηθεί η σύμβαση για το Θριάσιο, ώστε να καταστεί αυτό «ένα κορυφαίο διατροπικό κέντρο εμπορευματικών μεταφορών και logistics στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». Ο κ. Κεφαλογιάννης επισημαίνει, δε, πως, μέσω του
Ταμείου Ανάκαμψης, προωθούνται
έργα όπως τα αντιπλημμυρικά, οδικοί
άξονες όπως ο ΒΟΑΚ, δράσεις οδικής
ασφάλειας και ανανέωση του στόλου
των αστικών συγκοινωνιών.

«Το Θριάσιο, βασικός κρίκος
της εφοδιαστικής αλυσίδας»
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Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί πως
αποτύχατε στη διαχείριση της πανδημίας; Τι απαντάτε; Πώς μπορείτε να
διασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρξει κάποιο ανεπιθύμητο πισωγύρισμα με τη
χαλάρωση των περιορισμών;
O ΣΥΡΙΖΑ, όταν δεν επενδύει στην καταστροφή, επιδίδεται στην καταστροφολογία. Είτε δεν βλέπει εμβόλια είτε δεν
βλέπει αρκετά τεστ.
Η Ελλάδα πέτυχε να είναι στην πρώτη
θέση στους ημερήσιους εμβολιασμούς
αναλογικά με τον πληθυσμό, ενώ είναι 8η
στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έως το τέλος του μήνα θα ξεπεράσουμε
τους 5.400.000 εμβολιασμούς και ταυτόχρονα, με τα self-tests, διαμορφώνεται
μια ακριβέστερη εικόνα για το πλήθος
των κρουσμάτων και τη σημασία που έχει
αυτό για την πρόληψη της εξάπλωσης του
ιού, ειδικά μέσω ασυμπτωματικών φορέων. Αυτή η γνώση, σε συνδυασμό με την
πρόοδο του εμβολιασμού και την τήρηση
των μέτρων υγειονομικής προστασίας,
είναι η συνταγή που ακολουθούμε, ώστε
να επιστρέψουμε με έναν ελεγχόμενο
ρυθμό στην κανονικότητα και να αποφύγουμε τα πισωγυρίσματα. Σαφώς και η
ατομική ευθύνη συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, ενώ, όπου παρατηρηθούν αστοχίες, θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις, όπως συμβαίνει, άλλωστε,
και σήμερα.
Σας ανησυχεί η πολεμική που έχει ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ κατά του νομοσχεδίου για τα εργασιακά; Πώς θα πείσετε
την πλειονότητα των εργαζομένων ότι
οι προωθούμενες ρυθμίσεις δεν καταπατούν τα εργασιακά δικαιώματα;
Το νομοσχέδιο για την προστασία της
εργασίας ενισχύει τα δικαιώματα των εργαζομένων και αναβαθμίζει την Επιθεώρηση Εργασίας. Σκοπός της κυβερνητικής πρωτοβουλίας είναι να αντιμετωπίσει
χρόνια προβλήματα της αγοράς εργασίας, όπως η αδήλωτη εργασία, οι απλήρωτες υπερωρίες αλλά και τα φαινόμενα
βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης στη
δουλειά. Η Ελλάδα γίνεται μία από τις
πρώτες χώρες που κυρώνουν τη Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Επίσης, ενισχύεται η ισορροπία
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής,
με ρυθμίσεις όπως η θέσπιση άδειας πατρότητας 14 ημερών, η γονική άδεια τεσσάρων μηνών για κάθε γονέα (με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για δύο μήνες) και το
δικαίωμα ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας για γονείς παιδιών έως 12 ετών.
Ο καλύτερος τρόπος, λοιπόν, για να πειστεί κάποιος για την ορθότητα των ρυθμίσεων είναι να ενημερωθεί γι’ αυτές και να

στον
Σπύρο Μουρελάτο

mourelatos.sp@gmail.com

μην παρασύρεται από την παραπληροφόρηση και τις «κορόνες» της αξιωματικής
αντιπολίτευσης
Πώς σκοπεύετε να επιταχύνετε το «rebound» στην οικονομία; Πώς σκέφτεστε να βοηθήσετε τη νέα γενιά να καλύψει το «χαμένο έδαφος» από το
lockdown του τελευταίου έτους;
Πολλά από τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας
είχαν στόχο ακριβώς να προστατεύσουν
τους νέους εργαζομένους, οι οποίοι ήταν
και οι πιο ευάλωτοι στις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Συνολικά, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στηρίχθηκαν
με περίπου 40 δισ. ευρώ - 24 δισ. ευρώ το
2020 και 15,5 δισ. ευρώ φέτος. Και το
προσεχές διάστημα θα διατεθούν ποσά 3
δισ. ευρώ που αφορούν: στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7, στην επιδότηση
επιχειρηματικών δανείων, στην ενισχυμένη αποζημίωση ειδικού σκοπού και
στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-Εργασία», στην
επιδότηση μέρους των πάγιων δαπανών
των επιχειρήσεων και στην αποζημίωση
των ιδιοκτητών ακινήτων. Η μεγάλη αυτή
ενίσχυση δεν υποκαθιστά την ομαλή οικονομική λειτουργία, αλλά αποτελεί μια
σταθερή βάση για να πάρει μπροστά η
μηχανή της οικονομίας - και όλες οι προβλέψεις δείχνουν σημαντικούς ρυθμούς
ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Χρειαζόμαστε, όμως, και νέες επενδύσεις και γι’
αυτό η κυβέρνηση κινήθηκε γρήγορα και

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

η Ελλάδα ήταν η δεύτερη χώρα που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τελικό
της σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το
«Ελλάδα 2.0» μπορεί να κινητοποιήσει
συνολικά 57 δισ. ευρώ σε δημόσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις, προσθέτοντας έως
200.000 νέες θέσεις εργασίας και επτά
μονάδες ανάπτυξης στο ΑΕΠ της χώρας.
Είναι προσανατολισμένο στις ανάγκες
των νέων, γιατί δίνει έμφαση στον μετασχηματισμό της οικονομίας και της εκπαίδευσης, που συνεπάγεται περισσότερες ευκαιρίες στη νέα γενιά και, κυρίως,
περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες
θέσεις απασχόλησης.
Υπάρχουν έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης που θα βελτιώσουν το επίπεδο
των Μεταφορών και των Υποδομών
στη χώρα μας;
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι αυτό το πλαίσιο χρηματοδότησης μας προσφέρει την ευκαιρία να αναπτύξουμε ένα
άλλο μείγμα έργων και παρεμβάσεων, σε
σχέση με ό,τι γνωρίζαμε στο παρελθόν,
καλύπτοντας όλο το εύρος των αναγκών:
Αντιπλημμυρικά έργα, φράγματα, μεγάλα
οδικά έργα, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το βόρειο τμήμα
του Ε65, Τρίκαλα - Εγνατία, αλλά και παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε 7.000
σημεία του οδικού δικτύου της χώρας.
Επίσης, σημαντικές δαπάνες θα κατευθυνθούν στη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου αλλά και στην ανανέωση
του στόλου των αστικών λεωφορείων σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με φιλικότερα
προς το περιβάλλον οχήματα.
Ανεξάρτητα από το Ταμείο Ανάκαμψης, στο πεδίο το Μεταφορών υπάρ-

χουν κλάδοι που μπορούν να ενισχυθούν με πολλαπλασιαστικά οφέλη για
την οικονομία;
Εργαζόμαστε για να αναδειχθεί η Ελλάδα σε διεθνές εμπορευματικό κέντρο,
αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση,
καθώς το λιμάνι του Πειραιά την τελευταία δεκαετία συνιστά μια άκρως ανταγωνιστική εναλλακτική διαδρομή απευθείας
σύνδεσης με τα λιμάνια της Άπω Ανατολής για μεγάλους παγκόσμιους επιχειρηματικούς φορείς.
Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχουμε επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση ενός λειτουργικού δικτύου σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών με την ηλεκτροδότηση και τη σηματοδότηση. Επιπλέον, σχεδιάζεται η
διασύνδεση του σιδηροδρομικού δικτύου με όλους τους κύριους λιμένες
εμπορευματικών μεταφορών, όπως η
Θεσσαλονίκη, ο Βόλος και η Καβάλα.
Ταυτόχρονα, έχουμε θέσει προτεραιότητα την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εμπορευματικών κέντρων, καθώς σήμερα δεν
υπάρχουν τέτοιοι εφοδιαστικοί κόμβοι
στην Ελλάδα.
Το Θριάσιο μπορεί να γίνει ο βασικός
κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας στο
εγγύς μέλλον, δεδομένης της γειτνίασής
του με το λιμάνι του Πειραιά αλλά και της
δυνατότητας εξυπηρέτησης πολυτροπικών εμπορευματικών μεταφορών.
Αυτήν την περίοδο περιμένουμε τις τελικές εγκρίσεις από την Ε.Ε., ώστε να
προχωρήσει η τροποποίηση της σύμβασης και να αρχίσει η διαδικασία που θα
μετατρέψει το Θριάσιο σε ένα κορυφαίο
διατροπικό κέντρο εμπορευματικών μεταφορών και logistics στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«

«Στο υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών έχουμε
επικεντρωθεί στην
ολοκλήρωση ενός
λειτουργικού δικτύου
σιδηροδρομικών
εμπορευματικών μεταφορών
με σηματοδότηση...»
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σ

την εκτίμηση ότι, με βάση την αυξανόμενη πορεία των εμβολιασμών στη χώρα μας, έως το τέλος
Ιουνίου το 50% των ενηλίκων πολιτών θα έχει εμβολιαστεί έστω με την
πρώτη δόση εκφράζει, μιλώντας στην «Ρ»,
ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για την Απλούστευση Διαδικασιών, Γιώργος Γεωργαντάς. Ο κ. Γεωργαντάς τονίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται
το τελευταίο διάστημα στην πρώτη θέση
των ημερήσιων εμβολιασμών, σε αναλογία πληθυσμού, εν σχέσει με χώρες των
G7 ή των G20, ενώ ήδη το 13% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις.
Υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα έδειξε ότι
μπορεί να διαχειριστεί με αποτελεσματικότητα ίσως το πιο σύνθετο project εμβολιαστικής αλυσίδας στα χρόνια μετά τον Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ τονίζει ότι, με δεδομένη την άρση των περιορισμών που
ανακοινώθηκε, «η κυβέρνηση προετοιμάζεται για ένα συνολικό “restart”, μια επανεκκίνηση σε κάθε επίπεδο».

το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, η Ελλάδα
βρίσκεται στην 8η θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον
αφορά το ποσοστό του πληθυσμού που είναι εμβολιασμένο. Οι αριθμοί, λοιπόν, μιλούν από μόνοι τους. Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει πάνω από 4 εκατομμύρια εμβολιασμούς, πάνω από 2,6 εκατομμύρια
πολίτες έχουν κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση, ενώ 1.400.000 έχουν κάνει και τις
δύο δόσεις. Δηλαδή πάνω από το 13% του
συνολικού πληθυσμού της χώρας μας έχει
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του. Συνεχίζοντας σε αυτόν τον ρυθμό, με στοχοθεσία
και συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, μπορώ να σας πω ότι, έως το
τέλος του Ιουνίου, περισσότερο από το 50%
των ενηλίκων στη χώρα μας θα έχει κάνει
κατ’ ελάχιστο την πρώτη δόση του εμβολίου ενάντια στη νόσο.

Κύριε υπουργέ, πώς προχωρά η επιχείρηση «Ελευθερία», από τη στιγμή
που σε μεγάλο βαθμό λύθηκε το πρόβλημα επάρκειας εμβολίων; Είστε ευχαριστημένοι από την έως τώρα πορεία
του εμβολιασμού; Και ποιοι είναι οι
επόμενοι στόχοι από εδώ και πέρα;
Κύριε Ευγενίδη, στην ερώτηση αυτή
απαντούν πρωτίστως τα στοιχεία και τα
διεθνή συγκριτικά δεδομένα. Νωρίτερα
αυτή την εβδομάδα, είδαμε την Ελλάδα να
καταφέρνει να βρίσκεται στην πρώτη θέση
στους ημερήσιους εμβολιασμούς, σε αναλογία πληθυσμού, συγκριτικά με χώρες
πολύ πιο αναπτυγμένες, με ισχυρότερες
δομές και κρατικούς μηχανισμούς και βαρύτερη βιομηχανία, ξεπερνώντας ακόμη
και κράτη που ανήκουν στους G7 και
στους G20, όπως τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και

Το ελληνικό κράτος είχε, ας το πούμε
έτσι, «κακό όνομα» ως προς την αποτελεσματικότητα, ιδίως για σύνθετα projects. Τι άλλαξε και όλοι αναγνωρίζουν
τόσο την οργάνωση όσο και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης «Ελευθερία»;
Νομίζω ότι είναι πλέον προφανές πως
πρόκειται όντως για μια αλλαγή παραδείγματος όσον αφορά τη λειτουργία της
κρατικής μηχανής απέναντι στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση κρίσεων. Μια
αλλαγή που αφορά στον πυρήνα της τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων
πολιτικών. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός προσωπικά επέλεξαν, από την
πρώτη στιγμή, να εφαρμόζουν πολιτικές
οι οποίες βασίζονται στην επιστημονική
γνώση, στις βέλτιστες πρακτικές, στα δε-

στον
Γιώργο Ευγενίδη
g_evgenidis@yahoo.gr

Τέλος Ιουνίου, 50% των ενηλίκων
θα είναι εμβολιασμένοι με μία δόση
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δομένα, τα οποία, στην περίπτωση της
πανδημίας ήταν συνεχώς μεταβαλλόμενα. Η κυβέρνηση δεν έμεινε λοιπόν
ούτε στιγμή πίσω. Καθ’ όλη τη διάρκεια
της κρίσης, υπήρχαν κεντρικός συντονισμός και δράση, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε συνεχώς στις νέες
ανάγκες της συγκυρίας. Τόσο στην περίπτωση της εμβολιαστικής εκστρατείας όσο και στη διαχείριση της πανδημίας σε επίπεδο υγειονομικό, οικονομικό, κοινωνικό. Γιατί, ας μην το ξεχνάμε,
πέρα από την προστασία της δημόσιας
υγείας, έπρεπε ταυτόχρονα να υποστηρίξουμε τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Και νομίζω ότι τα καταφέραμε.
Όπως ακριβώς έγινε και με την επιχείρηση «Ελευθερία», πράγμα το οποίο
αποδεικνύουν τόσο τα στατιστικά που
σας ανέφερα πρωτύτερα όσο και η ίδια
η εμπειρία ολόκληρης της ελληνικής
κοινωνίας. Στέλνουμε, λοιπόν, ένα ισχυρό μήνυμα: Στην πιο πολύπλοκη επιχείρηση εφοδιαστικής αλυσίδας, που
έχουμε κληθεί να διεκπεραιώσουμε
στα χρόνια μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ελλάδα τα κατάφερε εξαιρετικά.
Έχετε πει ότι αυτή η επιτυχία αλλάζει

«
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Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για ένα συνολικό
«restart», μια επανεκκίνηση σε κάθε επίπεδο.
Σε αυτό το «restart» εντάσσονται, για
παράδειγμα, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
και οι σημαντικές τομές που φέρνει…

τη σχέση πολίτη - κράτους. Σύμφωνοι,
υπό την έννοια ότι οι πολίτες πλέον θα
έχουν περισσότερες προσδοκίες. Τι
σημαίνει, λοιπόν, αυτό στην πράξη; Τι
μας κληροδοτεί όλη αυτή η κατάσταση;
Νομίζω ότι η επιτυχία της όλης επιχείρησης απέδειξε τις δυνατότητες τόσο του
ελληνικού κρατικού μηχανισμού όσο και
της ελληνικής κοινωνίας συνολικά. Δράσαμε με σχέδιο, με προγραμματισμό, με
αυτοπεποίθηση. Και καταφέραμε να
υπερβούμε τις δυσκολίες της συγκυρίας
και να φέρουμε την ελευθερία μας ένα
βήμα πιο κοντά. Έχω πει ότι η επιχείρηση
«Ελευθερία» είναι ο καθρέφτης της Ελλάδας τού μέλλοντος. Κι αυτό, γιατί έθεσε
το θεμέλιο για να παγιωθεί μια συνολική
νοοτροπία άσκησης πολιτικής, η οποία θα
ευθυγραμμίσει την Ελλάδα με τις απαιτήσεις του αιώνα μας. Με τον ίδιο τρόπο που
ανταποκριθήκαμε στην πρόκληση του

σήμερα, θα πρέπει να ανταποκριθούμε
και στις προκλήσεις που φέρνει η εποχή
μετά την πανδημία.
Τώρα, όσον αφορά τη σχέση κράτους πολίτη, που αναφέρατε, ναι, όντως αλλάζει. Κι αυτό γιατί, για πρώτη φορά, ο πολίτης αντιλήφθηκε το κράτος ως λύση και
όχι ως εμπόδιο. Και αυτό αυξάνει την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι των θεσμών και των διαδικασιών του Δημοσίου.
Άλλωστε, το έχει πει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: Σήμερα εμπιστευόμαστε το κράτος περισσότερο από
ό,τι το εμπιστευόμασταν πριν από έναν
χρόνο. Η εμπιστοσύνη αυτή θέτει τα θεμέλια για την αποτελεσματικότερη ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας και
οικονομίας στη φάση που θα έρθει, όταν
θα έχουμε αφήσει οριστικά πίσω μας την
υγειονομική κρίση. Για αυτό και τη θεωρώ το σημαντικότερο κληροδότημα της

σημερινής κυβερνητικής πολιτικής.
Πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκε μια γενναία άρση περιορισμών από
την κυβέρνηση εν όψει του θέρους και,
ας ελπίσουμε, για τα καλά. Ποια θα είναι
η συνέχεια; Και ποιες είναι οι προκλήσεις από εδώ και πέρα;
Όπως προανέφερα, έχουμε θέσει τα
θεμέλια για την είσοδο της Ελλάδας σε
μια νέα κανονικότητα, σε μια τροχιά ανάπτυξης. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για
ένα συνολικό «restart», μια επανεκκίνηση σε κάθε επίπεδο. Σε αυτό το «restart»
εντάσσονται, για παράδειγμα, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και οι σημαντικές
τομές που φέρνει. Σε αυτό το «restart»
εντάσσεται η πρωτοπορία της Ελλάδος
στον τομέα του 5G. Σε αυτό το «restart»
εντάσσεται η απλούστευση πλήθους διαδικασιών του Δημοσίου, η οποία ενδυναμώνει τον πολίτη και ταυτόχρονα δημιουργεί ένα περιβάλλον φιλικό προς τους
επενδυτές και την επιχειρηματικότητα εν
γένει. Σε αυτό το «restart» εντάσσεται το
σχέδιο «Ελλάδα 2.0», μέσα από το οποίο η
χώρα μας θα εκσυγχρονιστεί συνολικά.
Το διακύβευμα είναι λοιπόν μια νέα Ελλάδα, χωρίς εκκρεμότητες, με πολλές ευκαιρίες για όλους.
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ΒΑΣIΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής της Ν.Δ.

Όταν κάποιοι έφευγαν, εγώ
πήγα στη Νέα Δημοκρατία

Σ

ε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, ο
Βασίλης Οικονόμου μιλάει στην «Ρ»
για τη λαϊκή Δεξιά, μας λέει πως όταν
οι άλλοι έφευγαν από τη Ν.Δ. εκείνος
πήγε, ενώ προτρέπει τα Πασοκογενή στελέχη
της να μη γίνουν πολιτικοί γενίτσαροι.

Το άνοιγμα του τουρισμού και της αγοράς
δίνει την αίσθηση της επιστροφής στην
κανονικότητα. Είστε αισιόδοξος για τις
εξελίξεις στη χώρα, όσον αφορά το τέλος
της πανδημίας;
Οφείλω στον ρόλο που επιτελώ, όχι μόνο
να αισιοδοξώ, αλλά και να βάζω τα δυνατά
μου για να επιβεβαιώνονται οι θετικές προβλέψεις, οι αισιόδοξες προοπτικές, οι ευκαιρίες –εάν θέλετε– για τη χώρα και τους πολίτες. Πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες μέσα από
την αντιμετώπιση της πανδημίας βγαίνουμε
πιο δυνατοί. Φυσικά με απώλειες, πρωτίστως
σε ανθρώπινες ζωές, φυσικά πληγωμένοι
αλλά και κερδισμένοι σε σημαντικές πτυχές
της κοινωνικής και της πολιτικής μας ζωής.
Δηλαδή ποιο θεωρείτε πως είναι το όφελος από αυτήν τη μεγάλη περιπέτεια;
Σε κοινωνικό επίπεδο αναδείξαμε και ξαναθυμηθήκαμε την αλληλεγγύη, τον αλτρουισμό, τη δύναμη της ψυχής μας και, κυρίως, το

στην
Άννα Καραβοκύρη

ελληνικό φιλότιμο. Οδηγός πάντα σε δύσκολες ώρες όλες αυτές οι αξίες που μας χαρακτηρίζουν ως λαό, ως φυλή. Αλλά και την ατομική ευθύνη αναλάβαμε. Δεν συμφωνώ με
τις υπερβολές ορισμένων ΜΜΕ ή συναδέλφων μου για τη μεγεθυμένη παρουσία ορισμένων αρνητών ή νέων που μαζεύονται στις
πλατείες τώρα, ένα έτος μετά, λόγω της κόπωσής που υπάρχει. Πιστεύω ότι η ανταπόκριση της κοινωνίας μας ήταν και παραμένει
συντριπτικά θετική και πειθαρχημένη.
Είπατε, όμως, ότι και σε δημόσιο επίπεδο
βγήκαμε κερδισμένοι. Γιατί;
Ρωτάτε γιατί. Ας θυμηθούμε όλοι πότε πριν
–ή πριν από πόσα χρόνια– η Ελλάδα είχε
προβληθεί ξανά σε ολόκληρο τον κόσμο θετικά, ως καλή είδηση και παράδειγμα προς μίμηση. Ο τρόπος της αντιμετώπισης της κρίσης σε κυβερνητικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνική ανταπόκριση, έναντι των μέτρων και
της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλ-

λων, διαφημίζει τη χώρα εδώ και μήνες. Και
αυτό δεν είναι μια επιτυχία μόνον των πολιτών αλλά και του πρωθυπουργού και όλων
όσοι συνέβαλαν στην πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση της κρίσης που επέφερε η πανδημία.
Βέβαια, η ελληνική κοινωνία, η πραγματική οικονομία, πληγώθηκε πολύ και το λιανεμπόριο πλήρωσε βαρύτατο τίμημα, δεν
συμφωνείτε;
Φυσικά πληγώθηκε βαθιά. Η πανδημία
και οι οικονομικές της επιπτώσεις δοκίμασαν τις αντοχές όλων μας. Κατ’ αρχάς όλων
των πολιτών και, κυρίως, των αδυνάμων και
των κλάδων που υποχρεώθηκαν σε αργία.
Επαγγελματίες και έμποροι, εμποροϋπάλληλοι και εργαζόμενοι στους κλάδους του
τουρισμού και της εστίασης έζησαν έναν
ολόκληρο χρόνο με επιδόματα. Εμπορεύματα και πρώτες ύλες έμειναν στα ράφια και
υγιείς επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι υπέφεραν.
Θεωρείτε πως η κυβέρνηση έλαβε άμεσα
όλα τα απαραίτητα μέτρα υποστήριξης της
πραγματικής οικονομίας;
Η κυβέρνηση, ομολογουμένως, έλαβε μέτρα. Ο πρωθυπουργός πραγματικά συντόνισε

την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης
αλλά και των οικονομικών της επιπτώσεων
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όχι συγκρίνοντας το ελλαδικό μόνο κυβερνητικό παρελθόν αλλά και αυτό των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Ας το ομολογήσουμε, είμαστε
τυχεροί που είχαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη
στο τιμόνι της χώρας σε αυτή την κρίση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, έχει διαφορετική γνώμη.
Η αξιωματική αντιπολίτευση σταθερά
ασκεί δριμεία κριτική, τόσο για τη διαχείριση της πανδημίας όσο και για μια σειρά
άλλων θεμάτων. Τι απαντάτε;
Η αξιωματική αντιπολίτευση είναι σε δεινή
θέση και προσπαθεί να βρει σανίδες σωτηρίας στην πολιτική όξυνση. Αναμετριέται με
τα μεγάλα λάθη της κυβερνητικής της θητείας και λυγίζει υπό το βάρος της δυσαρέσκειας της πλειοψηφίας των πολιτών, πολλών
που την ψήφισαν τόσο το 2015 όσο και το
2019. Από την άλλη πλευρά, ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχει αρθρωθεί αξιόπιστος αντιπολιτευτικός λόγος από κανέναν. Ενίοτε λαϊκισμός και άρνηση.
Δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι η κυβέρνηση
κατάφερε να διαχειριστεί την, ομολογουμένως, πρωτοφανή κρίση της πανδημίας
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κιστές είναι οι φανατικοί εκσυγχρονιστές.
Όσοι, για να χαδέψουν τα αυτιά των ψηφοφόρων, υιοθετούν άκριτα κάθε ιδιωτικό, κάθε αγοραίο. Δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε
τις ιδέες και τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, εγώ πιστεύω ότι οι ευκαιρίες δεν
πρέπει να παρέχονται μόνο σε αυτό που
ορισμένοι αποκαλούν υγιή επιχειρηματικότητα. Έχετε την εντύπωση ότι αυτοαπασχολούμενοι ή έμποροι και επαγγελματίες που
δεν πλήρωσαν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις τα χρόνια της κρίσης το έκαναν από χόμπι ή απλά δεν τα κατάφεραν. Υπερασπίζομαι με τις πολιτικές
μου επιλογές τον λαό και την πατρίδα, συμμαχώντας με όσους μοιράζονται τις ίδιες
αρχές και αξίες.

«Προσωπικά, λαϊκιστής
δεν υπήρξα ποτέ, γιατί ποτέ
δεν υιοθέτησα ευχάριστες
αλλά όχι ωφέλιμες απόψεις
για τον λαό. Όμως, κατά τη
γνώμη μου, στις μέρες μας
που είναι της μόδας
ο εκσυγχρονισμός, μέγιστοι
λαϊκιστές είναι οι φανατικοί
εκσυγχρονιστές»

και κατάφερε να μας βγάλει από αυτή. Συνεπώς θεωρείτε ότι τα δύσκολα πέρασαν;
Όχι, δεν πέρασαν. Με την επάνοδο στην κανονικότητα αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί συσσωρευμένα χρέη και υποχρεώσεις των νοικοκυριών πρέπει να αντιμετωπιστούν χωρίς
το δίχτυ προστασίας του προηγούμενου
έτους. Και εδώ η κυβέρνηση δεν αρκεί να κάνει ό,τι δύναται και ό,τι είναι εφικτό. Πρέπει
να ξεπεράσει τον εαυτό της και με την υποστήριξη της «γραφειοκρατικής» και «αδύναμης» Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιλέξει να
τονώσει όχι μόνον την παραγωγική ανάπτυξη, αλλά και την κατανάλωση, χωρίς προκαταλήψεις και δημοσιονομικές εμμονές.
Τι σημαίνει τόνωση της κατανάλωσης χωρίς δημοσιονομικές εμμονές;
Σημαίνει οι θιασώτες νεοφιλελεύθερων
πολιτικών, εντός και εκτός συνόρων, οι εραστές της δημοσιονομικής αυστηρότητας και
οι φανατικοί δήθεν εκσυγχρονιστές να σωπάσουν. Πάνω από τους αριθμούς υπάρχουν
οι άνθρωποι, ο λαός. Και όλοι πρέπει να πετάξουν τις προκαταλήψεις τους στα σκουπίδια και να διαμορφώσουμε ένα μείγμα πολιτικής, που θα ικανοποιεί πρωτίστως τους
φτωχούς και τους μεροκαματιάρηδες.
Συνεπώς, πάνω από ιδεοληψίες και παλιές διαχωριστικές γραμμές οι ιδέες, οι πολιτικές δράσεις αλλά και τα πρόσωπα πρέπει
να αναμετριούνται με το σήμερα και να κρίνονται από την αποτελεσματικότητά τους ως
προς τον στόχο. Και στόχος είναι ευκαιρίες
για όλους και προστασία των αδύναμων πολιτών.

Αυτό δεν θυμίζει λίγο λαϊκή Δεξιά;
Πείτε το όπως θέλετε, αλλά γιατί λαϊκή Δεξιά και όχι πατριωτικό Κέντρο. Ακούστε, είτε
πατριωτικό Κέντρο, είτε λαϊκή Δεξιά, είτε
κοινωνικός φιλελευθερισμός, είτε κοινωνικό Κέντρο, σημασία έχουν δύο πράγματα.
Πρώτον, εάν μια τέτοια θέση ικανοποιεί και
βοηθά στην πράξη την επίτευξη των στόχων
κάθε βιοπαλαιστή γονέα για τα παιδιά του,
κάθε νέου και νέας για να πετύχει στη ζωή
του. Δεύτερον, ποιος θέλει και μπορεί να
δουλέψει προασπίζοντας αυτήν τη θέση,
προασπίζοντας τους πολλούς. Φτιάχνοντας
ένα μείγμα πολιτικών έξω από ιδεοληψίες
και ταμπέλες του παρελθόντος. Με ένα κράτος στρατηγό και μια αγορά ρυθμιζόμενη.
Δεν φοβάστε μήπως, παίρνοντας αιχμηρές θέσεις, σας στοχοποιήσουν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι;
Κατ’ αρχάς έχω αποδείξει στον πολιτικό
μου βίο ότι δεν φοβάμαι. Στην πολιτική μου
διαδρομή δεν με αφορά για ποιους λόγους
με αποδοκιμάζουν οι αντίπαλοί μου, αλλά για
ποιους λόγους με επιδοκιμάζουν οι πολιτι-

κοί μου φίλοι. Προασπίζω τις ιδέες μου με
οποιοδήποτε κόστος. Δεν υπηρετώ προκαταλήψεις και ιδεοληψίες. Υπηρετώ ιδέες,
αρχές και πολιτικές δράσεις. Γι’ αυτό και,
όταν χρειάστηκε, δεν σκέφτηκα το πολιτικό
μου μέλλον, αλλά ποια ήταν η σωστή απόφαση την κρίσιμη στιγμή. Σας θυμίζω ότι διαγράφηκα από το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου, γιατί δεν συμφώνησα με την πολιτική του Καστελόριζου. Σας θυμίζω ότι ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Αντώνη Σαμαρά για διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας,
όταν με βεβαιότητα θα έχανε τις εκλογές, το
2015. Όταν οι άλλοι έφευγαν από τη ΝΔ, εγώ
ήρθα, γιατί πίστευα ότι πρέπει να συμβάλω
στην αντιμετώπιση του ερχομού του ΣΥΡΙΖΑ,
και από ό,τι φάνηκε καλώς αποφάσισα τότε.
Πάντως, κινδυνεύετε να χαρακτηριστείτε
λαϊκιστής, δεν νομίζετε;
Προσωπικά λαϊκιστής δεν υπήρξα ποτέ,
γιατί ποτέ δεν υιοθέτησα ευχάριστες αλλά
όχι ωφέλιμες απόψεις για τον λαό. Όμως,
κατά τη γνώμη μου, στις μέρες μας που είναι
της μόδας ο εκσυγχρονισμός, μέγιστοι λαϊ-

Θα ήθελα να επανέλθουμε στη ΝΔ. Εσείς
συμφωνείτε, σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της «γαλάζιας
παράταξης» που γκρινιάζουν, με την
αξιοποίηση τόσων στελεχών του παλαιού
ΠΑΣΟΚ;
Δεν είναι αριθμητικό το ζήτημα, αλλά ποιοτικό. Κατ’ αρχάς πρέπει όλοι όσοι προσέρχονται να γνωρίζουν ότι έρχονται αφενός να
συνθέσουν και αφετέρου να διευρύνουν.
Φυσικά, αυτό απαιτεί να μη μεταφέρουν
προκαταλήψεις από το παρελθόν τους, αλλά
και να μη μετατρέπονται σε πολιτικούς γενίτσαρους. Μεγάλη σημασία έχει επίσης εάν οι
πολιτικές σου μάχες, η κριτική και οι θέσεις
σου ήταν απέναντι σε πολιτικές και σε ιδέες
ή απέναντι σε πρόσωπα. Εν κατακλείδι, είναι
απαραίτητο να σέβεσαι τον εαυτό σου, την
πολιτική σου διαδρομή και τους συνοδοιπόρους σου. Και, κυρίως, την ιστορία και τα
πρόσωπα της παράταξης που σε υποδέχεται.
Από εκεί και πέρα, όλοι κρινόμαστε στον δημόσιο βίο μας από τους εκλογείς αλλά και
από την αποτίμηση της ιστορίας. Προσωπικά, από την πρώτη ημέρα υπερασπίζομαι τη
ΝΔ και τους ψηφοφόρους της, πιστεύω,
αποτελεσματικά. Γι’ αυτό, άλλωστε, με τίμησαν και οι ηγεσίες με την εμπιστοσύνη τους
και οι ψηφοφόροι της Ανατολικής Αττικής με
την προτίμησή τους.
Στο περιθώριο των πολιτικών εξελίξεων,
έχει ανοίξει η συζήτηση περί πρόωρων
εκλογών και περί ανασχηματισμού. Ποια
είναι η δική σας αίσθηση;
Ο πρωθυπουργός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν
υπάρχουν χώρος και χρόνος για πρόωρες
εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει
σημασία είναι ότι έχουμε ένα πρωτοφανές
κυβερνητικό έργο, έναν πρωθυπουργό που
ξαναστήνει τη χώρα σε νέα δεδομένα και την
ξαναστήνει στο διεθνές περιβάλλον με θετικό πρόσημο. Αυτή η πορεία δεν πρέπει να
ανακοπεί, παρά μόνο να διασφαλίζεται και
να συνεχίζεται.
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.

Η «δεύτερη» φορά Αριστερά θα
διερευνήσει την κατασπατάληση
ή διασπάθιση δημόσιων πόρων

Ε

πιμένει, μέσω της «Political», ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος
Πολάκης ότι η «δεύτερη φορά
Αριστερά» θα είναι «αλλιώς»,
ενώ, παράλληλα, στέλνει μήνυμα στους
πολιτικούς του αντιπάλους. «Στον βαθμό
που πολιτικά πρόσωπα ενέχονται σε κατασπατάληση ή διασπάθιση δημόσιων πόρων, οι πράξεις και οι παραλείψεις τους
θα διερευνηθούν και στη Βουλή, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται», τονίζει χαρακτηριστικά.

στον
Αλέξανδρο Διαμάντη

alex_diam@hotmail.com

Παράλληλα, προαναγγέλλει ότι σύντομα
θα υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις. Ο ίδιος,
πάντως, ξεκαθαρίζει ότι, όταν έχεις 50100 νεκρούς ημερησίως, δεν ζητάς εκλογές, αλλά «αργά ή γρήγορα (γρήγορα, λέω
εγώ), η κυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις στην οικονομία και
την οργή του κόσμου από αυτό το μίγμα
φαυλότητας και ανικανότητας που επέδειξε στη διαχείριση της κρίσης, με τις
πρόωρες εκλογές να είναι πλέον πάνω στο
τραπέζι». Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση στο

εσωτερικού του κόμματός του περί υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης, τονίζει
ότι το πρόβλημα ήταν πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
επέστρεψε έγκαιρα στα μεσαία στρώματα
αυτά που είχαν απόλέσει στα μνημονιακά
χρόνια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα έχει
σηκώσει τους αντιπολιτευτικούς τόνους, σε όλα τα επίπεδα: Τα εργασιακά,
την πανδημία, τους εμβολιασμούς κ.ά.
Ωστόσο, ακόμα δεν ζητάει εκλογές. Θε-
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Αυτό που οφείλουμε να επιδιώξουμε είναι
αποτελεσματική αντιπολίτευση, για
να περισώσουμε ό,τι ακόμα περισώνεται
από τα λαϊκά συμφέροντα που μπήκαν στο
στόχαστρο της κυβέρνησης

ωρείτε ότι έχει έρθει η ώρα ο Αλ. Τσίπρας να ζητήσει τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών;
Ο ΣΥΡΙΖΑ επέδειξε πολιτική υπευθυνότητα όλο αυτό το διάστημα της υγειονομικής κρίσης. Στην αρχή μάλιστα -και σωστά- «βάλαμε πλάτη» στους κυβερνητικούς χειρισμούς, αφού επιστημονικά δεν
ήταν ξεκάθαρα η συμπεριφορά του ιού
και οι τρόποι αντιμετώπισης της πανδημίας. Σύντομα συνειδητοποιήσαμε ότι η
κυβέρνηση Μητσοτάκη δικαίωνε τους
προεκλογικούς μας φόβους, ότι θα αποτελούσε μια πολιτική «παρέα» άρρηκτα
δεσμευμένη με μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία πάνω απ’ όλα ερχόταν να
υπηρετήσει σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Αυτό αποδείχτηκε και μέσα
από τις επιλογές αντιμετώπισης της υγειονομικής και της συνεπακόλουθης οικονομικής κρίσης. Παρόλο που είχαμε υφεσιακά δείγματα ακόμα και πριν από την
πανδημία, φάνηκε καθαρά ότι για τη Ν.Δ.
η κρίση αυτή και η ανάγκη για διακυβέρνηση με κατεπείγοντα τρόπο ήταν μια
πρώτης τάξης ευκαιρία για μια ολομέτωπη επίθεση στο κοινωνικό κράτος (Υγεία Παιδεία - Πρόνοια), τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα, υπέρ των λίγων ισχυρών
και, βέβαια, μιας αναίσχυντης τροφοδότησης συγγενών, φίλων και «κουμπάρων» με «ζεστό» δημόσιο χρήμα. Πάνω
στις διαδοχικές κορυφώσεις της πανδημίας και με 50-100 νεκρούς ημερησίως,
δεν ζητάς εκλογές. Όμως, η ερώτηση αυτή απευθύνεται, πλέον, με αδήριτο τρόπο
προς την κυβέρνηση. Παρά την «ανεμελιά» του πρωθυπουργού, αργά ή γρήγορα
(γρήγορα, λέω εγώ) η κυβέρνηση θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις στην
οικονομία και την οργή του κόσμου από
αυτό το μίγμα φαυλότητας και ανικανότητας που επέδειξε στη διαχείριση της κρίσης, με τις πρόωρες εκλογές να είναι
πλέον πάνω στο τραπέζι.
Έχετε φέρει στο φως της δημοσιότητας αρκετές αποφάσεις απευθείας
αναθέσεων από πολλά υπουργεία. Εάν
κερδίσετε τις επόμενες εκλογές, θα
προχωρήσετε, μέσω της Βουλής, στη
διερεύνηση των υποθέσεων;
Κατ’ αρχάς, πολλές από αυτές τις περι-

πτώσεις και μόνο με τη δημοσιοποίησή
τους είναι (ή θα έπρεπε να είναι) άμεσα
ελεγκτέες από τις εισαγγελικές Αρχές
της χώρας, με αυτεπάγγελτο τρόπο. Παρ’
όλα αυτά, ακόμα και σήμερα, από τη θέση
της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και
βάσει του αυτονόητου δικαιώματος/καθήκοντος κάθε πολίτη που πλήττεται όταν
θίγεται το δημόσιο συμφέρον, φροντίζουμε οι σημαντικές αυτές υποθέσεις να
φτάσουν μέχρι τον εισαγγελέα. Όπως
έχω, άλλωστε, ξαναπεί, η δεύτερη φορά
που ο λαός θα εμπιστευθεί το τιμόνι της
χώρας στην Αριστερά θα είναι «αλλιώς».
Εννοείται ότι, στον βαθμό που πολιτικά
πρόσωπα ενέχονται σε κατασπατάληση ή
διασπάθιση δημόσιων πόρων, οι πράξεις
και παραλείψεις τους θα διερευνηθούν
και στη Βουλή, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Σε πολιτικό επίπεδο προκαλεί αλγεινές εντυπώσεις το να παρακολουθεί η
κοινή γνώμη όλο αυτό το πάρτι διαφθοράς, την ώρα που ο κόσμος αγωνιά για την
υγεία και τη ζωή του ή βλέπει την εργασία
ή την επιχείρησή του να χάνεται.
Πολλές φορές, με τις τοποθετήσεις
σας, έχετε προκαλέσει αντιδράσεις
εντός του ΣΥΡΙΖΑ (π.χ., παλαιότερα
«κοντραριστήκατε» διαδικτυακά με
τους Ν. Μπίστη, Ν. Φίλη και Σ. Κούλογλου). Τελικά, η «σκληρή» αντιπολιτευτική γραμμή είναι αυτή που πρέπει
να επιδιώξει ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ούτε «ήπια» ούτε «σκληρή»! Αυτό που
οφείλουμε να επιδιώξουμε είναι ουσιαστική και αποτελεσματική αντιπολίτευση,
για να περισώσουμε ό,τι ακόμα περισώνεται από τα λαϊκά συμφέροντα που μπήκαν στο στόχαστρο της κυβέρνησης και
των φιλικών σε αυτήν «κορακιών» τα
οποία καραδοκούσαν για το δημόσιο
χρήμα που παραδώσαμε εμείς φεύγοντας. Αυτό, βέβαια, δεν γίνεται με όρους
συναίνεσης ή αστικής πολιτικής ευγένειας - ιδιαίτερα όταν ο αντίπαλος «παίζει»
βρόμικα και ελέγχει ασφυκτικά και υπέρ
του την ενημέρωση με πακτωλό δημόσιου χρήματος. Αυτό γίνεται συνείδηση κάθε μέρα και περισσότερο και «εντός του
ΣΥΡΙΖΑ» και στην κοινωνία.
Πρόσφατα ο Τρύφων Αλεξιάδης υπο-

στήριξε ότι «δεν υπερφορολογήσαμε
τη μεσαία τάξη και να μην τσιμπάνε
κάποιοι σύντροφοι». Εσείς επιμένετε
στη θέση την οποία έχετε υπογραμμίσει, ότι αυτός ήταν ο λόγος που χάσατε
τις προηγούμενες εκλογές;
Ας βάλουμε τα πράγματα στη θέση
τους. Έχει δίκιο ο Τρύφωνας, όταν λέει
ότι «δεν υπερφορολογήσαμε τη μεσαία
τάξη». Πράγματι, το ερώτημα δεν είναι
«λίγοι ή πολλοί φόροι», όπως άλλωστε
επιτάσσει το Σύνταγμα από τη δεκαετία
του ’70. Το ερώτημα είναι «δίκαιοι ή άδικοι φόροι». Και εμείς θέλουμε δίκαιους
φόρους για όλους. Μπορεί να υπερβάλαμε σε κάποιους κλάδους μεσοστρωμάτων, αλλά συνολικά οι μικρομεσαίοι έτυχαν απαλλαγών από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με τη συνθλιπτική υπερφορολόγηση που παραλάβαμε το 2015 από
την κυβέρνηση Ν.Δ. - Σαμαρά. Το πρόβλημα ήταν ότι, όταν απαλλαχτήκαμε ως
χώρα από τη σκληρή εποπτεία της τρόικας, δεν φροντίσαμε να επιστρέψουμε
έγκαιρα στα μεσαία στρώματα αυτά που

είχαν απολέσει στα μνημονιακά χρόνια.
Και αυτό, πράγματι, αποτέλεσε σημαντικό
λόγο πολιτικής μεταστροφής αυτού του
κόσμου, που αποτελεί βασικό πυλώνα
της εθνικής οικονομίας.
Αλλά, επειδή μου αρέσει να μιλάω με
αριθμούς (που δεν σφάλλουν ποτέ), ας
δούμε κάποια μεγέθη από τα επίσημα
στοιχεία του Προϋπολογισμού: Την πενταετία 2010-2014 τα αρνητικά μέτρα ήταν
65 δισ. ευρώ, ενώ την πενταετία 20152019 ήταν μόλις 9,93 δισ. ευρώ (χωρίς να
αφαιρούνται τα κοινωνικά μερίσματα
που αποδίδονταν στους πολίτες από το
2016 και μετά). Και, επειδή η προεκλογική προπαγάνδα της Ν.Δ. και τα «πρόθυμα» ΜΜΕ αρέσκονται να μιλάνε για τα 60
δισ. (άλλοτε ακούγονται 100 ή 200) που
κόστισε το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ας δούμε τι λέει η
ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Από τα 324,1 δισ. ευρώ δημόσιο χρέος κεντρικής κυβέρνησης που είχαμε το 2014, αυτό διαμορφώθηκε το
2015 σε 321,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας
μείωση 2,8 δισ. ευρώ.
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ΣΤΑYΡΟΣ ΤΣIΡΜΠΑΣ

ΑΝΔΡEΑΣ ΛΕΩΤΣAΚΟΣ

Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας

To στοίχημά μας
για το «Αντώνης
Τρίτσης»
Σ

το εμβληματικό «Πάρκο Τρίτση», την κατάσταση που το παρέλαβε
η σημερινή διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και
στους επόμενους στόχους
αναφέρθηκε, μιλώντας στην
«Ρ», ο αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αθήνας Ανδρέας
Λεωτσάκος.

Το Τεχνολογικό
Πάρκο, «στέγη»
εφευρετών
στον
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com

Σε ποιο σημείο βρίσκεται
η αξιοποίηση του εμβληματικού Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης»;
Το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» είναι ένα μητροπολιτικό πάρκο και με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και
προτροπή προς την κεντρική
εξουσία μεταφέρθηκαν οι
αρμοδιότητες στην Περιφέρεια Αττικής. Από την αρχή ξεκινήσαμε να γίνει η σύσταση του φορέα και
του διοικητικού συμβουλίου. Η πρώτη κίνηση ήταν να δημιουργηθεί καταστατικό, για το προσωπικό
για τους εργαζομένους. Λειτουργούσε μόνο με οκτάμηνα. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν μόνιμοι υπάλληλοι, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης του πάρκου.
Το ότι δεν υπήρχαν ένα θεσμικό πλαίσιο και διοίκηση που να έχει διάρκεια έφερε το πάρκο στο σημείο να έχει όλα αυτά τα προβλήματα. Παραλάβαμε πραγματικά ένα εγκαταλελειμμένο πάρκο.
Όταν λέτε εγκαταλελειμμένο, τι εννοείτε;
Δεν υπήρχε περίφραξη, δεν υπήρχε ασφάλεια, ήταν σπασμένος όλος ο ηλεκτροφωτισμός, δεν
υπήρχε καμία προσβασιμότητα για ΑμεΑ. Οι έξι τεχνικές λίμνες έπρεπε να βρέξει για να έχουν νερό.
Καταστάσεις που θύμιζαν άλλες εποχές.
Η υδροδότηση των λιμνών αποκαταστάθηκε, κ. αντιπεριφερειάρχη;
Αποκαταστάθηκε πρόσφατα. Υδροδοτήθηκαν οι λίμνες με περίπου 1.000 κυβικά νερό την ημέρα.
Ήδη, τις τρεις πρώτες ημέρες αποδείξαμε πως οι τέσσερις από τις έξι λίμνες γέμισαν. Ήταν μία δύσκολη διαδικασία. Πρέπει να εξάρω και τη συνεισφορά του Δήμου Ιλίου, γιατί από εκεί προέρχεται
το νερό, από πηγάδι του δήμου. Στα παράδοξα να συμπληρώσω ότι ο φορέας διαχείρισης του πάρκου κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, γιατί δεν είχαν αδειοδοτηθεί
οι γεωτρήσεις που υπήρχαν μέσα στο πάρκο. Εμείς αδειοδοτήσαμε και συνδέσαμε όλες τις γεωτρήσεις, ώστε να λύσουμε μια για πάντα το πρόβλημα υδροδότησης.
Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα σε σχέση με το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»;
Το πάρκο συντηρείται, είναι καθαρό –μπορεί αυτό να θεωρείται αυτονόητο, αλλά δεν είναι–, φυλάσσεται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο με οχήματα και βιντεοεπιτήρηση. Φτιάξαμε το δίκτυο πυρασφάλειας, που είναι πολύ σημαντικό για αυτά τα περίπου 1.400 στρέμματα που είναι πνεύμονας
πρασίνου για όλο το Λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτό που έχει θέσει ως προτεραιότητα ο περιφερειάρχης Αττικής, και είναι ψηλά στην ατζέντα, είναι το πάρκο σε σύντομο χρονικό διάστημα να προάγει την ιστορία, το περιβάλλον, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε
χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Αμέσως δρομολογήθηκε μελέτη για τη βιοκλιματική του ανάπλαση, που θα έχει έξυπνες διαδρομές, ειδικό δάπεδο, ενώ δίνουμε έμφαση στην
προσβασιμότητα ΑμεΑ. Από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», έχει γίνει μελέτη για τη σήμανση του
πάρκου. Στόχος μας είναι ένα βιώσιμο πάρκο, με ελεύθερη πρόσβαση ώστε να μπορούν να το απολαύσουν όλοι οι κάτοικοι της Αττικής.

Σ

την πρόσφατη, ιστορικής σημασίας, συμφωνία –παρουσία του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη– παραχώρησης του πρώην αμαξοστασίου του ΟΣΕ στον
Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού αναφέρθηκε ο δήμαρχος της πόλης Σταύρος
Τσίρμπας. Ο κ. Τσίρμπας μίλησε στην «Ρ» για αυτήν τη σημαντική εξέλιξη, αλλά και για
τα πολλαπλά οφέλη που θα έχει για την πόλη.
Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και μάλιστα τρεις φορές σε
σύντομο χρονικό διάστημα, στον δήμο σας τι σημαίνει;
Αναμφίβολα, η παρουσία-επίσκεψη του πρωθυπουργού σε έναν δήμο σηματοδοτεί,
φυσικά, στήριξη. Άλλωστε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και βουλευτής της Δυτικής
Αθήνας. Για εμάς είναι πολύ θετικό, μας δίνει μία σιγουριά και μια δυναμική. Έχουμε
στήριξη στις προσπάθειές μας.
Δώστε μας περισσότερες πληροφορίες για το Πάρκο Τεχνολογίας, το οποίο θα κατασκευαστεί στην περιοχή σας.
Το σημαντικότερο όλων είναι ότι ένας χώρος, το εγκαταλελειμμένο αμαξοστάσιο του
ΟΣΕ, που ήταν στις πάγιες διεκδικήσεις μας πάνω από 40 χρόνια, σε μία ιστορική συμφωνία, παρουσία του πρωθυπουργού, μεταξύ του Δήμου Αγ. Αναργύρων-Καματερού
και του ΟΣΕ, παραχωρείται στον δήμο. Εκεί, πράγματι, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα Τεχνολογικό Πάρκο, το οποίο θα προσελκύσει επισκέπτες από όλη την επικράτεια.
Τι θα περιλαμβάνει;
Ο στόχος μας είναι να συνδυάσουμε δραστηριότητες αναψυχής με δραστηριότητες
τεχνολογικές. Σημείο αιχμής θα είναι το μουσείο-κέντρο ρομποτικής, το οποίο θα έχει
και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Υπάρχουν στη χώρα εκατοντάδες εφευρέτες, πολλές
ομάδες ρομποτικής, που φιλοδοξούμε να είναι εκεί η «στέγη» τους. Να μπορούν να γίνονται διεθνείς διαγωνισμοί, να μπορούν να παρουσιάζουν τα εκθέματά τους. Να ανοίξουμε νέους ορίζοντες και νέους δρόμους σε νέους της πόλης μας, και όχι μόνο. Ταυτόχρονα προβλέπεται ένα εκθεσιακό-συνεδριακό κέντρο, από το οποίο, σε συνδυασμό με
άλλα κτίρια, ο δήμος θα έχει τη δυνατότητα να έχει πολλά έσοδα, γιατί είναι, πλέον, ο κύριος διαχειριστής του χώρου.
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Οι Γάλλοι «τρέχουν» για να πείσουν

Ν

α κόψουν πρώτοι το νήμα
στον αγώνα δρόμου για τις
νέες ελληνικές φρεγάτες
επιδιώκουν οι Γάλλοι της
Group Naval, οι οποίοι αποκαλύπτουν τα
«βαριά χαρτιά» της πρότασής τους λίγο
προτού πέσει η αυλαία για την κατάθεση
των προσφορών.
Με δεδομένο ότι η επιχειρησιακή αξιολόγηση από πλευράς ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού θα ολοκληρωθεί μέχρι τα
τέλη Μαΐου, τα περιθώρια για μεγάλες αλλαγές στις προτάσεις που κατέθεσαν οι
«μνηστήρες» του προγράμματος των σχεδόν 5 δισ. ευρώ στενεύουν. Το Παρίσι,
ωστόσο, που θεωρείται ένας εκ των βασικών διεκδικητών με την προσφορά για
τέσσερις φρεγάτες FDI, αποκάλυψε έναν
ακόμη άσο που έκρυβε στο μανίκι του. Η
γαλλική εταιρεία Group Naval προσφέρει,
λοιπόν, τη δυνατότητα προσθήκης στα ελληνικά πλοία των εκτοξευτήρων Sylver
70. Αυτό σημαίνει ότι αποδεσμεύονται τα
πανίσχυρα στρατηγικά βλήματα Scalp Naval με βεληνεκές που ξεπερνά τα 500 χιλιόμετρα. Με το όπλο αυτό οι φρεγάτες θα
μπορούν να πλήξουν πολύτιμους στόχους, βαθιά στο εσωτερικό της Τουρκίας,
όπως αεροδρόμια, υποδομές ενέργειας

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

και εργοστάσια. Την «αεροπορική» έκδοση του συγκεκριμένου πυραύλου θα μεταφέρουν και τα ελληνικά Rafale, τα οποία
σε συνδυασμό με τις φρεγάτες θα δώσουν
τρομακτική δύναμη πυρός στις Ένοπλες
Δυνάμεις.
Οι Γάλλοι στην πρόταση που κατέθεσαν
στο Πολεμικό Ναυτικό στέκονται ιδιαίτερα στο υψηλών δυνατοτήτων ραντάρ Sea
Fire, το οποίο μπορεί να εγκλωβίσει ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό στόχων, από εχθρικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέχρι υπερηχητικούς πυραύλους, και να εξαπολύσει εναντίον τους
βλήματα σε απόσταση που φτάνει τα 500
χιλιόμετρα. Η Naval πρόσθεσε και σύστημα εγγύς προστασίας της φρεγάτας με 21
βλήματα Ram, που δεν υπήρχε στην αρχική πρόταση και αποτελούσε πάγιο αίτημα
του Στόλου.
Το Παρίσι τονίζει ακόμη τις ανθυποβρυχιακές δυνατότητες του πλοίου που διαθέ-

τει σόναρ τρόπιδας αλλά και ρυμουλκούμενο Captas 4, ενώ οι FDI μπορούν να φιλοξενήσουν και να συνεργαστούν με ελικόπτερα S-70B, που διαθέτει ήδη το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά και με τα νέα ΜΗ-60
Romeo που θα αποκτήσει σύντομα.
Οι Γάλλοι φαίνονται διατεθειμένοι να
τρέξουν τις διαδικασίες ώστε η πρώτη
φρεγάτα, η οποία θα κατασκευαστεί στα
ναυπηγεία της εταιρείας στη Λοριάν, να παραδοθεί σε χρόνο-ρεκόρ το 2025, ενώ οι
υπόλοιπες θα ναυπηγηθούν στην Ελλάδα.
Ως ενδιάμεση λύση το Παρίσι προτείνει
δύο μεταχειρισμένα πλοία, τη φρεγάτα με
αντιαεροπορικές δυνατότητες «Jean
Bart» και την πολλαπλών ρόλων «Latouche - Treville».
Τα πλοία θα παραδοθούν δωρεάν, αφού
πρώτα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες
συντήρησης και εκσυγχρονισμού. Προτείνεται ακόμη ο εκσυγχρονισμός των τεσσάρων ελληνικών φρεγατών ΜΕΚΟ σε εγχώρια ναυπηγεία, ενώ σε ολόκληρο το
πρόγραμμα προβλέπεται η συμμετοχή μεγάλου αριθμού ελληνικών εταιρειών τεχνολογίας.
Για το θέμα ρωτήθηκε και η Γαλλίδα
υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί, η
οποία σε συνέντευξη που δημοσιεύεται

στην ιστοσελίδα της εφημερίδας «La Tribune» αναφέρει ότι η Αθήνα και το Παρίσι βρίσκονταν κοντά στην ολοκλήρωση
της συμφωνίας τον Ιούλιο του 2020,
όμως η ελληνική πλευρά έθεσε ως προτεραιότητα την αγορά των μαχητικών αεροσκαφών Rafale. «Από τις αρχές του
έτους οι Έλληνες ξεκίνησαν εκ νέου τη
διαδικασία εξαγοράς τεσσάρων φρεγατών, τον εκσυγχρονισμό τεσσάρων ΜΕΚΟ
και ζήτησαν προσωρινή λύση εν αναμονή
των νέων φρεγατών. Απαντήσαμε και στα
τρία ζητήματα», ανέφερε η Φλοράνς
Παρλί, ενώ για το «καυτό» θέμα των ναυπηγείων επισήμανε ότι «η ελληνική κυβέρνηση θέλει τρεις από τις τέσσερις νέες φρεγάτες να κατασκευαστούν στην
Ελλάδα. Αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει
ένα τοπικό ναυπηγείο ικανό να τις υλοποιήσει και αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις στην Ελλάδα, θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί αλλού».

Στο παρά ένα έδειξαν
τα «βαριά χαρτιά»
τους, για να κερδίσουν
τη... ναυμαχία με τις φρεγάτες
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Τα πνευματικά δικαιώματα

Λύγισε μπροστά στην τραγωδία

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πνευματικά Δικαιώματα θα πρέπει να ενσωματωθεί στο Εθνικό
Δίκαιο μέχρι το τέλος του 2022 και έως τότε θα
πρέπει να έχει φτιαχτεί ο μηχανισμός είσπραξης
των πνευματικών δικαιωμάτων από τους εκδότες-δημιουργούς. Μέλη της ΕΙΗΕΑ έχουν απευθυνθεί στον ΟΣΔΕΛ, θεωρώντας ότι η δημιουργία
εισπρακτικού μηχανισμού απαιτεί μεγάλη επένδυση και είναι δύσκολη διαδικασία. Από την άλλη,
υπάρχει ήδη πρόταση από μερίδα του Δ.Σ. της
ΕΣΗΕΑ να φτιαχτεί ενιαίος εισπρακτικός μηχανισμός πνευματικών δικαιωμάτων από τις πλατφόρμες για ενημερωτικό περιεχόμενο και ανάρτηση links, κάτι που απαιτεί συμφωνία μεταξύ των
δύο ενώσεων, της ΕΙΗΕΑ και της ΕΣΗΕΑ, για τη
διανομή των πνευματικών δικαιωμάτων σε εκδότες και δημοσιογράφους.

Η ανθρώπινη στιγμή ενός παρουσιαστή ειδήσεων, μπροστά
σε μια τραγωδία: Η Έφη Αλεβίζου του ALPHA, παρά τον κανόνα
για ουδετερότητα και αποστασιοποίηση, «λύγισε», όπως ήταν
φυσικό, μπροστά στη συγκλονιστική εικόνα του συζύγου της
άτυχης Καρολάιν, που κρατούσε στην αγκαλιά του το μωρό
τους, καθώς πήγαιναν να της πουν το ύστατο «χαίρε» στην
Αλόννησο.

M

EDIA

Το 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ
Ανοίγει ο δρόμος για να επιβληθεί και στις
εταιρείες streaming η ασφαλιστική εισφορά
του 2% επί των ακαθάριστων εσόδων για τον
ΕΔΟΕΑΠ. Η
απόφαση
2482/2020, με
την οποία
απορρίπτεται
η προσφυγή
της Forthnet,
καθιστά το
στοίχημα για τον ΕΔΟΕΑΠ μεγάλο. Αν θέλει να
αυξήσει τα έσοδά του, θα πρέπει -για λόγους
ισονομίας- να απαιτήσει το 2% και από τις εταιρείες streaming, εκτός από την Cosmote TV,
τη Nova και την ΕΡΤ.

Έγκριση
Τα περίεργα με το telemarketing

Εξέλιξη
Στο ραντάρ της Cosmote και η Super League. Ο ισχυρός άνδρας
του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ το
άφησε για πρώτη φορά
ανοικτό.

Η διάταξη για τους θεματικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας με
ειδίκευση στο telemarketing αποσύρθηκε από τον Ν. 4779/2021
χωρίς να είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα επιστρέψει. Επί υπουργίας
Στέλιου Πέτσα υπήρχε το άρθρο που επέτρεπε σε έναν θεματικό
σταθμό να θεωρείται και γενικού περιεχομένου και η ειδική
πρόβλεψη ότι στις «άδειες μη ενημερωτικού περιεχομένου περιλαμβάνονται και οι χορηγούμενες στους παρόχους που μεταδίδουν αποκλειστικά τηλεπωλήσεις». Με άλλα λόγια, κάποιος
τυχερός θα μπορούσε να εξασφαλίσει άδεια εθνικής εμβέλειας
και να μεταδίδει σε όλη τη χώρα προγράμματα telemarketing
και όχι μόνο. Η απουσία ελέγχου στο telemarketing δημιούργησε ένα νέο είδος προγράμματος, που κατά παραβίαση της νομοθεσίας περιλαμβάνει πολιτική κριτική και τηλεπωλήσεις. Μετά
τις αντιδράσεις που υπήρξαν για το πρώτο σκέλος, δηλαδή τη
μετατροπή θεματικού σταθμού σε γενικού περιεχομένου με την
πλάγια μέθοδο, το άρθρο αποσύρθηκε.

Νέα δεδομένα όσον αφορά στη συγκέντρωση
ισχύος που παρατηρείται στον χώρο της τηλεόρασης με την αυξημένη εφαρμογή της Μελέτης
του Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Η Ολομέλεια
της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση του κοινού ελέγχου από τις συνεργαζόμενες εταιρείες Alpha Δορυφορική Τηλεόραση (Alpha) και Νέα Τηλεόραση (Star) της
εταιρείας παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων Green Pixel, που παράγει προγράμματα για
τους δύο σταθμούς.

Πρώτος ο ΣΚΑΪ
Ανατροπές τον Απρίλιο στη μάχη της τηλεθέασης
των δελτίων ειδήσεων. Το σταθερό σημείο είναι ο
ΣΚΑΪ, ο οποίος διατηρεί την πρώτη θέση και τους
πρώτους τέσσερις μήνες του 2021. Το δελτίο του
Star ανέβηκε στη δεύτερη θέση, αφήνοντας τρίτο
τον Alpha. Επίσης, το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1
είναι πλέον πέμπτο, κερδίζοντας τη μάχη με το
Open. Η παραμονή του Mega στην τελευταία θέση είναι η αφορμή για τις ριζικές αλλαγές που
έρχονται.

Εκκρεμότητα
Έκλεισε η εκκρεμότητα της δημιουργίας νέου
Μητρώου Παρόχων Τηλεοπτικού Περιεχομένου
εννέα μήνες μετά την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.
της ΕΡΤ. Οι ενδιαφερόμενοι, για να πληρούν τους
όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονταν
στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εγγραφή
τους στο Μητρώο Παροχών Τηλεοπτικού Περιεχομένου, επένδυσαν σημαντικά χρηματικά ποσά
για την προμήθεια νέου τεχνικού εξοπλισμού.

Το ίδιο κλίμα στο Open
Πακτωλός κονδυλίων
Πρωταθλητής της δαπάνης για επικοινωνιακούς στόχους είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία ενέκρινε κονδύλι ύψους 3.864.525,90 ευρώ
για το 2021. Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης εγκρίθηκε πρόγραμμα επικοινωνίας ύψους 2.694.444,49 ευρώ και για την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κονδύλι ύψους 1.419.450 ευρώ. Το
πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανέρχεται σε 700.000
ευρώ. Εγκρίθηκαν, επίσης, τα επικοινωνιακά προγράμματα του Δήμου
Αλεξανδρούπολης, ύψους 167.000 ευρώ, και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κασσάνδρας, ύψους 52.500 ευρώ.

Στο Open το κλίμα που επικρατεί στον τομέα
της ενημέρωσης αλλά και οι συνθήκες που
διαμορφώνονται για το μέλλον κάθε άλλο
παρά συνάδουν με την ηρεμία. Άλλωστε, τη
σεζόν που έρχεται θα κριθούν οριστικά οι
πάντες. Μέχρι στιγμής ο σχεδιασμός δεν
βγαίνει, αφού αναμένουν την απάντηση της
Εύας Αντωνοπούλου για την παρουσίαση
του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, ενώ το κανάλι φέρεται να εξετάζει σοβαρά και μια
εναλλακτική πρόταση.
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Πώς θα κυμανθούν φέτος οι βάσεις
Ρεπορτάζ: Εύη Πανταζοπούλου

γοντα πανδημία. Πέρυσι, η πανδημία μάς
νίκησε στην επανάληψη. Τα παιδιά είχαν
διδαχθεί την ύλη, αλλά δεν πρόλαβαν να
κάνουν επανάληψη. Φέτος, η ύλη βγήκε
με κλειστά σχολεία και φροντιστήρια»,
επισημαίνει ο κ. Βαφειαδάκης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις θα σημειωθούν αρκετά χαμηλές βαθμολογίες, εξαιτίας διάφορων παραγόντων, ένας εκ των οποίων
και η παρατεταμένη περίοδος τηλεκπαίδευσης: «Δυστυχώς, δημιουργήθηκαν μαθητές δύο ταχυτήτων, εκ των πραγμάτων. Η
τηλεκπαίδευση προϋποθέτει ότι το παιδί
έχει δικό του χώρο για να μπορέσει να συγκεντρωθεί και να παρακολουθήσει το μάθημα, σύνδεση στο Διαδίκτυο και προσωπικό υπολογιστή. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν ισχύει για όλους τους μαθητές».

Σ

χεδόν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι,
ελαφρώς μειωμένος κατά 555, είναι ο αριθμός των θέσεων που θα
διεκδικήσουν οι υποψήφιοι των
φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων στα
Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
και ο οποίος ανέρχεται σε 77.415. Ταυτόχρονα, με τον αριθμό των εισακτέων το
υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε και την
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανά πανεπιστημιακό τμήμα, που κάνει πρεμιέρα φέτος και θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής.
«Η εκτίμηση μου είναι ότι θα επηρεαστούν ανοδικά οι χαμηλόβαθμες σχολές
και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι φέτος δεν
θα υπάρξουν βάσεις της τάξεως των 5.000
και 6.000 μορίων. Συνολικά, φαίνεται ότι
οδηγούμαστε σε άνοδο σε όλα τα περιφερειακά τμήματα, που μέχρι πέρυσι είχαν
βάση εισαγωγής κάτω από 8.000 μόρια, με
χαμηλή, όμως, πληρότητα στις θέσεις. Αντιθέτως, οι μεσαίες και υψηλόβαθμες σχολές δεν θα επηρεαστούν από την ΕΒΕ, αλλά
από τη δυσκολία των θεμάτων», εξηγεί
στην «Ρolitical» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος,
Γιάννης Βαφειαδάκης.
Συνολικά, 121 πανεπιστημιακά τμήματα
επέλεξαν τον υψηλότερο συντελεστή ΕΒΕ
(1,20), μεταξύ των οποίων οι Ιατρικές και οι
Νομικές Σχολές, οι Σχολές Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ
και οι Σχολές Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας,
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
«Οι υποψήφιοι πρέπει να δώσουν προσοχή στο εξής: το 30% σχολών είναι κοι-

νές στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο Επιστημονικό Πεδίο. Αυτό σημαίνει ότι, αν η
ΕΒΕ στο τέταρτο Επιστημονικό Πεδίο
υπολογιστεί στα 9.000 μόρια και στο δεύτερο στα 11.000 μόρια, η βάση στις κοινές
Σχολές θα είναι το 11. Άρα, αναμένουμε
άνοδο σε αυτές. Από κει και πέρα, η αίσθησή μου είναι ότι τα θέματα δεν θα είναι πολύ εύκολα φέτος. Παράλληλα, πρέπει να συνυπολογίσουμε και τον παρά-

Οι μεσαίες και υψηλόβαθμες
σχολές δεν αναμένεται
να επηρεαστούν από
την Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής, αλλά από
τη δυσκολία των θεμάτων

Εισακτέοι: Σε ποιες σχολές αυξάνονται και σε ποιες μειώνονται
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι οι μεγάλοι
κερδισμένοι φέτος όσον αφορά στον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων. Στον αντίποδα, τέσσερα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών έμειναν χωρίς εισακτέους, με τη σύμφωνη
γνώμη της διοίκησης του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ο αριθμός εισακτέων αυξάνεται κατά 2,2% (4.452, έναντι 4.230 πέρυσι), στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατά 3,62% (4.058, έναντι 3.696 πέρυσι) και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κατά 4,5%, (5,174, έναντι 4.718
πέρυσι).
Πρώτο στη μείωση του αριθμού των εισακτέων έρχεται το
Πανεπιστήμιο Πατρών, με τις προσφερόμενες θέσεις να
μειώνονται από 7.020 σε 6.283. Εντούτοις, το Πανεπιστήμιο
Πατρών φέτος αναμένεται να είναι η επόμενη περιοχή, μετά
την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που θα τραβήξει το ενδια-

φέρον των φοιτητών και θα αποτελέσει πρώτη επιλογή για
υποψήφιους από περιοχές της Πελοποννήσου, με αποτέλεσμα να ενισχυθούν οι βάσεις των σχολών του. Την ίδια ώρα,
το Τμήμα Μουσειολογίας συγχωνεύεται με το Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας. Το Τμήμα Γεωπονίας Αμαλιάδας μεταφέρεται στο Μεσολόγγι και συγχωνεύεται με τα Τμήματα
Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής και
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και δημιουργείται το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Καταργούνται δύο
Τμήματα Επιστήμης Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίμων και Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων και δημιουργείται ένα Τμήμα Γεωπονίας στο Μεσολόγγι. Στο Αγρίνιο καταργείται το Τμήμα Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τροφίμων και Επιστήμης Αγροτικών Προϊόντων και ιδρύεται το Τμήμα Επιστήμης Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων. Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής μετονομά-

ζεται σε Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.
Μειωμένος είναι ο αριθμός των εισακτέων και σε κεντρικά
πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου οι θέσεις πέφτουν στις 6.913 από 7.765, στο ΑΠΘ όπου οι 6.594
θέσεις που δόθηκαν πέρυσι περιορίστηκαν φέτος σε 6.396
και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο όπου χάθηκε το 1% των θέσεων (από 1.647 στις 1.563). «Εκτιμώ ότι η αύξηση του αριθμού των εισακτέων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο είναι άνευ αντικρίσματος. Θα κορεστούν οι θέσεις σε σχολές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και
της Πάτρας και, εξαιτίας της ΕΒΕ, σε μια σειρά σχολών θα
έχουμε καλές βάσεις, αλλά το ποσοστό πληρότητας θα είναι
μικρό. Μέχρι πέρυσι η αναλογία ήταν περίπου 1 προς 1, φέτος
θα πέσει σε 70% έως 80%, δηλαδή 20%-30% θα μείνει εκτός
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - και πλέον εξαρτώνται όλα από
τη δυσκολία των θεμάτων», σημειώνει ο κ. Βαφειαδάκης.

P
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Απέκτησε ξανά… ζωή το λιμάνι του Πειραιά - Αυξάνεται η πληρότητα
Δεν είναι λίγοι οι πολίτες που από χθες κιόλας αποφάσισαν να ταξιδέψουν από το λιμάνι του Πειραιά και να
επισκεφτούν τα εξοχικά τους και συγγενικά τους πρόσωπα εκτός Αθηνών. Έχοντας στα χέρια τους όλα τα
απαραίτητα έγγραφα, επιβιβάστηκαν στα πλοία της
γραμμής και πραγματοποίησαν το πρώτο τους ταξίδι
ύστερα από καιρό, την πρώτη ημέρα της άρσης των περιοριστικών μέτρων για τις υπερτοπικές μετακινήσεις.
Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε χθες ο υπουργός
Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε

την αύξηση της πληρότητας στο 85% στα πλοία που
έχουν καμπίνες και στο 80% χωρίς καμπίνες. Ο υπουργός ανέφερε ότι το 80% στην πληρότητα των επιβατών
ισχύει και στα ταχύπλοα, εφόσον, βέβαια, διαθέτουν ειδικά φίλτρα.
«Διαπίστωσα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ότι επιβάτες
και πληρώματα τηρούν τους κανόνες για να είναι το ταξίδι τους όχι μόνο ευχάριστο, αλλά και ασφαλές. Αυτός
είναι ο στόχος μας στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και γι’ αυτό προχωρήσαμε στην αναθε-

ώρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, με βάση τα νέα
εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας και, φυσικά,
αξιοποιώντας την ταχύτατη εξέλιξη του προγράμματος
εμβολιασμού», δήλωσε ο κ. Πλακιωτάκης. Και πρόσθεσε: «Η προτεραιότητα που δόθηκε στον εμβολιασμό
στους κατοίκους των νησιών δημιουργεί ένα περιβάλλον αυξημένης ασφάλειας, μέσα στο οποίο οι συμπατριώτες μας αλλά και οι ξένοι επισκέπτες μπορούν να
χαρούν τις ομορφιές της πατρίδας μας, τη φιλοξενία
μας, το ελληνικό καλοκαίρι».

Έφτασαν
στην Ελλάδα
οι πρώτοι
τουρίστες
Γράφει ο Σπύρος Μουζακίτης
Αέρας αισιοδοξίας πνέει από χθες
στη χώρα μας, καθώς έφτασαν οι πρώτοι τουρίστες οι οποίοι επέλεξαν την
Ελλάδα προκειμένου να κάνουν τις διακοπές τους, παρά τις συνθήκες που
υπάρχουν λόγω της πανδημίας. Ο κλάδος του τουρισμού ευελπιστεί πως αυτό
το καλοκαίρι θα πάρει τις απαραίτητες
οικονομικές ανάσες, καθώς η βαριά
βιομηχανία της Ελλάδας παίρνει και
πάλι μπρος. Οι πρώτοι επισκέπτες χθες
αλλά και ο αριθμός των τουριστών που
αναμένεται να φτάσουν στη χώρα μας
τις αμέσως επόμενες μέρες δίνουν σε
όλους όσοι ασχολούνται με τον κλάδο
του τουρισμού την απαραίτητη ψυχολογική τόνωση που χρειάζονται, εν όψει
της δύσκολης συνέχειας και ενός καλοκαιριού το οποίο αναμένεται να είναι
πιο αποδοτικό οικονομικά από το προηγούμενο.
Μια άκρως εντυπωσιακή υποδοχή
ετοίμασαν χθες η διοίκηση και το προσωπικό του Αεροδρομίου της Μυκόνου
για τους πρώτους τουρίστες που προσγειώθηκαν στο νησί με την Qatar Airways, τους οποίους υποδέχτηκαν «τιμητικές αψίδες νερού» και σειρήνες

πυροσβεστικών οχημάτων!
Η Κρήτη υποδέχθηκε τους πρώτους
της επισκέπτες της. Η πρώτη πτήση
τσάρτερ προσγειώθηκε λίγα λεπτά μετά
τις 10 το πρωί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», που
προερχόταν από το Αννόβερο, με 183
επιβάτες. Χθες αναμενόταν να φτάσουν
στο νησί 14 πτήσεις, ενώ εκτιμάται ότι
μέσα στο επόμενο τετραήμερο θα
έχουν έρθει οι πρώτοι 10.000 επισκέπτες από χώρες όπως οι Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία, Ελβετία, Γαλλία και Βέλγιο. Δυναμικά ξεκίνησε από την πρώτη
ημέρα ανοίγματος του τουρισμού και η
κρουαζιέρα στο Ηράκλειο. Στις 9 το
πρωί χθες αναχώρησε το κρουαζιερόπλοιο «Main Siff 5», με 950 επιβάτες.
Την ίδια στιγμή, κορυφώνονται στα
Χανιά οι προετοιμασίες για το «άνοιγμα» του τουρισμού, με τις πρώτες τακτικές πτήσεις εξωτερικού να προσγειώνονται στο αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης». Χθες το απόγευμα έφτασαν
δύο πτήσεις από Παρίσι και Ντίσελντορφ, ενώ σήμερα αναμένονται πτήσεις
από Στοκχόλμη, Κοπεγχάγη, Βρυξέλλες και Πάφο. Το πρόγραμμα αφίξεων,
σύμφωνα με πηγές του Αεροδρομίου
Χανίων, θα αυξάνεται σταδιακά, με τον

μεγάλο όγκο των αφίξεων να αναμένεται από τα μέσα Ιουνίου, όταν και θα
ανοίξουν τα περισσότερα ξενοδοχεία
της περιοχής.
Εξάλλου, πάνω από 200 ξενοδοχειακές μονάδες, όλων των κατηγοριών,
αναμένεται να ανοίξουν στη Ρόδο έως
το τέλος του μήνα, για να υποδεχθούν
τους τουρίστες που άρχισαν να φτάνουν
στο νησί. Αρκετά ξενοδοχεία ήδη έχουν
ανοίξει, πολλά βρίσκονται στο στάδιο
της προετοιμασίας για να λειτουργήσουν τις επόμενες μέρες και κάποια

άλλα θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους
τον Ιούνιο.

Η βαριά βιομηχανία
της χώρας μας παίρνει
και πάλι μπρος - Χιλιάδες
επισκέπτες αναμένονται
το επόμενο διάστημα
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Στην Ελλάδα σήμερα
ο Γιάννης Λαγός
Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει σήμερα ο Γιάννης Λαγός, μετά το ευρωπαϊκό
ένταλμα σύλληψης και το αίτημα για έκδοση στη χώρα που ενεργοποιήθηκε πριν
από λίγες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της Αστυνομίας πρόκειται
να ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες, προκειμένου να τον παραλάβουν, ενώ η πτήση θα
αφιχθεί στο «Ελ. Βενιζέλος» απογευματινές ώρες. Ο άνθρωπος που έλαβε τη μεγαλύτερη ποινή από το σύνολο των κατηγορουμένων στη δίκη της Χρυσής Αυγής
θα μεταφερθεί στην Εισαγγελία Εφετών
και στη συνέχεια στη ΓΑΔΑ. Η μεταγωγή
του στις Φυλακές του Δομοκού αναμένεται την Κυριακή. Υπενθυμίζεται πως ο ευρωβουλευτής είχε προθεσμία μέχρι την
περασμένη Δευτέρα να ασκήσει έφεση
κατά της απόφασης της Εισαγγελίας Βρυξελλών να εκτελεστεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψής του, η οποία δεν κατατέθηκε. Ο Γιάννης Λαγός έχει καταδικαστεί
από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
σε κάθειρξη 13 ετών και οκτώ μηνών φυλάκιση για τη δράση του, στο πλαίσιο της
εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής.

Συλλήψεις για την
επίθεση με μαχαίρι
Δεν θα μείνει ατιμώρητος ο ξυλοδαρμός
του 60χρονου από τη Νέα Σμύρνη, ο οποίος τα ξημερώματα της Πέμπτης έκανε παρατήρηση σε μια παρέα νεαρών που είχε
στήσει «κορονοπάρτι». Οι αστυνομικοί της
Ασφάλειας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν
τους οκτώ εμπλεκομένους στο περιστατικό και να συλλάβουν τους πέντε - ανάμεσά
τους και δύο ανήλικοι. Τέσσερις από τους
συλληφθέντες είναι Έλληνες, ενώ ο πέμπτος είναι υπήκοος Αλβανίας. Μάλιστα,
εντοπίστηκε και ο σουγιάς που κάποιος
από τους νεαρούς χρησιμοποίησε για να
καρφώσει τον 60χρονο στον γλουτό, καθώς επίσης και το Ι.Χ. αυτοκίνητο από το
οποίο ακουγόταν μουσική στη διαπασών.
Να θυμίσουμε ότι το θύμα είχε καταγγείλει πως τα ξημερώματα της Πέμπτης,
αφότου είχε κάνει παρατήρηση σε νεαρούς που είχαν δυνατά τη μουσική μέσα
στο αυτοκίνητό τους, εκείνοι του επιτέθηκαν, αφαιρώντας του και το κινητό τηλέφωνο. Ο 60χρονος είναι καλά στην υγεία
του (σ.σ.: χρειάστηκε να μεταφερθεί στο
νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» για τις πρώτες βοήθειες), ενώ δεν θέλησε να μιλήσει
σε κανέναν άλλον για το περιστατικό.

Ράγισαν καρδιές στην
κηδεία της Καρολάιν

Τ

ο «τελευταίο αντίο» στην 20χρονη Καρολάιν είπαν συγγενείς,
φίλοι και απλός κόσμος, με τις
στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην
κηδεία της στην Αλόννησο να ραγίζουν
καρδιές. Τραγική φιγούρα ο Μπάμπης, ο
σύντροφος της ζωής της, που, έχοντας αγκαλιά τη μόλις 11 μηνών κόρη τους, ξέσπασε, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

« Ήμουν τυχερός που σε γνώρισα, πολύ
τυχερός που με αγάπησες, ακόμη πιο τυχερός που είσαι η μητέρα του παιδιού μου.
Η Λυδία θα μεγαλώσει χωρίς να θυμάται
την υπέροχη μανούλα της, αλλά η Καρολάιν, που ήταν η χαρά της ζωής, θα είναι
για πάντα κοντά μου μέσα από τη Λυδία...», είπε, με τρεμάμενη φωνή και πάντα με την κορούλα τους στην αγκαλιά του,
ο 32χρονος πιλότος της Πολιτικής Αεροπορίας. Για το υπόλοιπο της ζωής τους θα
πρέπει να μάθουν να ζουν με την απουσία

της Καρολάιν, η οποία έζησε έντονα, τα
έκανε όλα γρήγορα και «έφυγε» από κοντά τους πολύ νωρίς.
Όταν έφτασε στην Αλόννησο η μητέρα
της άτυχης κοπέλας, με το πλοίο της γραμμής, την περίμεναν στον προβλήτα δεκάδες κάτοικοι. Ήθελαν να της δώσουν δύναμη, στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής
της, λίγο πριν να «αποχαιρετήσει» για πάντα την κόρη της. Στο πλευρό της και οι γονείς του Μπάμπη, στο πεντάωρο ταξίδι
από τη Ραφήνα. Στο νησί την περίμενε και
ο Βρετανός σύζυγός της, καθώς δεν μπορούσε να μετακινηθεί λόγω προβλημάτων
υγείας που αντιμετωπίζει. Το «παρών»
στην τελετή και στην ταφή έδωσαν όλοι
όσοι τη γνώριζαν, όσοι μεγάλωσαν μαζί
της και την είδαν από ένα τρυφερό παιδί να
εξελίσσεται σε μια δυναμική γυναίκα.

σεις τους έδειχναν ότι πιθανότατα έχουν
εντοπίσει το δρομολόγιο διαφυγής των
δραστών, οι οποίοι μάλλον απέφυγαν να
βγουν άμεσα στη λεωφόρο Λαυρίου, για
να αποφύγουν την καταγραφή από τις κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας.
Οι έρευνες, πλέον, εστιάζουν σε συγκεκριμένους ποινικούς από τα Βαλκάνια, οι
οποίοι ζουν χρόνια στην Ελλάδα (σ.σ.: ενδεχομένως και κάποια μέλη της συμμορίας να έχουν γεννηθεί εδώ) και είναι σχεδόν σίγουρα σεσημασμένοι, έχοντας διαπράξει εισβολές σε σπίτια.
Ωστόσο, μόνο όταν βγουν τα πρώτα αποτελέσματα από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για τυχόν δακτυλικά αποτυπώματα
και γενετικό υλικό η έρευνα θα μπορέσει
να περάσει στο επόμενο στάδιο. Τέλος, δεδομένο θεωρείται ότι θα γίνει άρση απορρήτου των επικοινωνιών.

Πυρετώδεις έρευνες

Τραγική φιγούρα ο Μπάμπης,
ο σύντροφος της ζωής της,
που, έχοντας αγκαλιά τη μόλις
11 μηνών κόρη τους,
ξέσπασε, μη μπορώντας να
συγκρατήσει τα δάκρυά του…

Την ίδια ώρα, στην Αθήνα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών συνεχίζουν τις έρευνες. Ακόμη και το
μεσημέρι της Παρασκευής, κλιμάκιο της
Ασφάλειας βρισκόταν στα Γλυκά Νερά και
αναζητούσε κάποιο στοιχείο που μπορεί
να τους έχει διαφύγει, κάποια μαρτυρία ή
βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Οι κινή-
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«Καμπανάκι» για δέκα περιοχές

Σ

το «στόχαστρο» των ειδικών
βρίσκονται τα τελευταία 24ωρα
συνολικά 10 περιοχές της χώρας, στις οποίες το ιικό φορτίο
που καταγράφεται είναι σημαντικά αυξημένο και ταυτόχρονα η επιδημιολογική εικόνα τους δείχνει σημάδια επιδείνωσης.
Για τον λόγο αυτόν, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων
Νίκος Χαρδαλιάς απηύθυνε χθες έκκληση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες συγκεκριμένων περιοχών της χώρας
να είναι ιδιαίτερα συνεπείς στην τήρηση
των υγειονομικών κανόνων. Ειδικότερα, η
σύσταση αφορά στις εξής περιοχές: Κέρκυρα, Ορεστιάδα, Σκιάθο, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ικαρία, Πάτμο, Νάξο, Κάρπαθο και
Μυλοπόταμο Ρεθύμνου.
Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας
αναφέρθηκε εκτενώς στην άρση του lockdown, ενώ, μιλώντας για τη μετάβαση
προς και από τα νησιά, με εξαίρεση τη
Λευκάδα, την Εύβοια και τη Σαλαμίνα,
έκανε γνωστό ότι είναι υποχρεωτική η
προσκόμιση ή πιστοποιητικού εμβολιασμού 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση ή
αρνητικού PCR τεστ 72 ωρών ή rapid test
24 ωρών ή self-test 24 ωρών ή, τέλος, βεβαίωση νόσησης, που θα ισχύει από 2 έως
9 μήνες μετά. Ο έλεγχος θα γίνεται υποχρεωτικά από τις αεροπορικές και τις
ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ τις παραπάνω
προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν όλοι οι
ημεδαποί και οι αλλοδαποί ταξιδιώτες
πέντε ετών και άνω.
Χθες, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ακόμη 56 θανάτους από κορoνοϊό, με τον συνολικό
αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 11.322.
Παράλληλα, 677 ασθενείς νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας, ενώ τα νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν είναι 2.188, έπειτα από 65.133
τεστ. Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία ανέρχονται σε 381, ενώ δόθηκαν 376 εξιτήρια
λόγω ίασης.

«Ανάσα» στα νοσοκομεία
Σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή
Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη, η
πίεση στο σύστημα Υγείας παραμένει
υψηλή, αλλά συνεχίζει να δείχνει σημεία
αποσυμπίεσης. Ο αριθμός των ατόμων σε
παρακολούθηση στις ΜΕΘ εντός της τελευταίας εβδομάδας μειώθηκε σε ποσοστό περίπου 8%. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών με τη νόσο επίσης παρουσίασε
μείωση.

Σε ό,τι αφορά τα self-tests, ο κ. Μαγιορκίνης είπε ότι περισσότερα από 10 εκατ.
ατομικές συσκευές έχουν διατεθεί σε περισσότερους από 3 εκατ. πολίτες, ενώ
έχουν επιβεβαιωθεί 14.172 κρούσματα.
Πτωτική πορεία εμφανίζει και το επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα. Ο συνολικός

αριθμός των ενεργών κρουσμάτων μειώνεται, ενώ σταθερά πτωτική πορεία εμφανίζει ο αριθμός των νέων εισαγωγών
στα νοσοκομεία, ανέφερε, από την πλευρά της, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου.

Τι θα πρέπει να έχουν στα χέρια
τους οι πολίτες για τη μετάβαση
από και προς τα νησιά
- Μειώθηκε κατά 8% ο αριθμός
των ασθενών στις ΜΕΘ

«Πετούν» τις μάσκες στις ΗΠΑ
Α

πό έναν περιορισμό-σύμβολο της πανδημίας απαλλάσσονται οι Αμερικανοί πολίτες που έχουν ολοκληρώσει
τον εμβολιασμό τους. Όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Ελέγχου
και Πρόληψης Λοιμώξεων των ΗΠΑ (CDC), οι πολίτες που
έχουν εμβολιαστεί πλήρως (έχουν κάνει και τις δύο δόσεις
των εμβολίων) δεν θα είναι υποχρεωμένοι, πλέον, να φορούν μάσκα κατά τις μετακινήσεις τους εκτός οικίας ούτε,
βέβαια, να τηρούν και οποιονδήποτε από τους έως τώρα
υποχρεωτικούς κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.
Η απαλλαγή από τη μάσκα και τους κανόνες που επιβλήθηκαν κατά την πανδημία ισχύει για τους Αμερικανούς εμβολιασμένους ακόμα κι όταν βρίσκονται μέσα σε κλειστούς
χώρους ή σε πολυσύχναστα μέρη. Μόνη υποχρέωση για
χρήση μάσκας παραμένει και για τους εμβολιασμένους η
παραμονή τους σε δομές υγείας ή η συμμετοχή τους σε αεροπορικά ταξίδια.
Την ίδια στιγμή, χαλαρώνουν οι περιορισμοί και για τους
Γερμανούς τουρίστες που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ελ-

λάδα, κάτι το οποίο αποτελεί ένα ακόμα χαρμόσυνο νέο για
τη φετινή τουριστική σεζόν, που ήδη άρχισε χθες. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποφάσισε να θέσει σε ισχύ την αρχή «δοκιμή αντί καραντίνας», δηλαδή να μην μπαίνουν σε
καραντίνα όσοι τουρίστες επισκεφθούν μια σειρά χωρών,
ανάμεσά τους και την Ελλάδα. Για να ισχύσει όμως αυτό, οι
τουρίστες πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού
κατά του Covid-19 ή ένα αποδεικτικό ότι έχουν νοσήσει και
έχουν αναρρώσει πλήρως ή ένα αρνητικό τεστ. Ειδικά σε
περιοχές της Ευρώπης όπου επικρατούν μεταλλαγμένα
στελέχη του ιού μόνη περίπτωση να μην τεθούν σε καραντίνα οι Γερμανοί τουρίστες μετά την επιστροφή τους στη χώρα
τους είναι το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Τέλος, εάν οι τουρίστες από τη χώρα αυτή έχουν επισκεφθεί περιοχές όπου
επικρατούν μεταλλαγμένα στελέχη του ιού το τελευταίο δεκαήμερο πριν από την επιστροφή τους στη Γερμανία, τότε η
14ήμερη καραντίνα είναι υποχρεωτική.
Διαμαντής Σεϊτανίδης
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Ανεβάζουν τους τόνους
Πολύ έντονη έχει γίνει η αντιπαράθεση στον Δήμο Παιανίας
τον τελευταίο καιρό, με το κλίμα να αρχίζει να θυμίζει έντονα
προεκλογική περίοδο. Η διαμάχη έχει ξεσπάσει ανάμεσα
στον πρώην δήμαρχο Σπύρο Στάμου και τον νυν δήμαρχο Ισίδωρο Μάδη, που ανταλλάσσουν επιθέσεις πολύ σκληρές για
την εποχή. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή της θητείας
υπήρχε μια ένταση, που εκφραζόταν όμως είτε με πιο κόσμιο
τρόπο είτε με αντιπαραθέσεις από τα «εξαπτέρυγα» των δύο
πλευρών, τώρα όμως το πράγμα ξεφεύγει… Την αρχή φαίνεται ότι έκανε ο κ. Στάμου με μια συνέντευξή του, στην οποία
εξαπέλυσε επιθέσεις και κατηγορίες στον δήμαρχο, καταλογίζοντάς του μια σειρά από ευθύνες για διάφορα θέματα της
πόλης. Ο κ. Μάδης «σήκωσε το γάντι» και με μια ανακοίνωσή
του απάντησε σε πολύ έντονος ύφος και με πολλούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς, δημιουργώντας μια ένταση που δεν
συνάδει με μέσον θητείας… Φανταστείτε τι έχουμε να δούμε
μέχρι την ώρα της πραγματικής προεκλογικής περιόδου!

Ω

ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Του εξώδικου…
Νομική μορφή έχει πάρει, πλέον, η σκληρή αντιπαράθεση του
δημάρχου Αγίας Βαρβάρας Λάμπρου Μίχου με τον πρώην δήμαρχο (και παλιό στενό συνεργάτη του) Γιώργο Καπλάνη. Μάλιστα,
πριν από λίγες μέρες ο νυν έστειλε εξώδικο στον πρώην, ζητώντας
του να αποσύρει την κατάθεση που έχει δώσει με υπόμνημα, στη
δίκη που είχε έτερος αντιπολιτευόμενος επικεφαλής με τον δήμαρχο, και στην οποία αναλύει τα στοιχεία των δανείων και των
χρεών του δήμου, όταν ανέλαβε τη διοίκησή του. Ο κ. Μίχος αμφισβητεί τα στοιχεία και θεωρεί ότι θίγεται από την κατάθεση, όμως
ο κ. Καπλάνης δηλώνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανακαλέσει
την κατάθεσή του και επισημαίνει ότι δεν τον φοβίζουν τα εξώδικα του δημάρχου, γιατί λέει μόνο την αλήθεια… Το επόμενο επεισόδιο αναμένεται σε λίγες μέρες στις δικαστικές αίθουσες, αν δεν
υπάρξει και πάλι κάποια αναβολή της επίμαχης δίκης.

Όχι στη μεταφορά

Διεθνείς συναντήσεις

Ε

πίσημη επίσκεψη στην Πρίστινα, προσκεκλημένος του δημάρχου Shpend Ahmeti, πραγματοποίησε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας των δύο πρωτευουσών αλλά και του ευρύτερου ενδιαφέροντος για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Οι δύο δήμαρχοι συζήτησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες
πόλεις και συμφώνησαν μια στενότερη συνεργασία, με ανταλλαγή
καλών πρακτικών και επιτυχημένων δράσεων. Ο δήμαρχος Αθηναίων έγινε δεκτός και από τον πρωθυπουργό του Κοσόβου Albin
Kurti, με τον οποίο συζήτησε τη διπλωματία των πόλεων, τη διαχείριση της πανδημίας και τις προκλήσεις της επόμενης μέρας αλλά
και για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Ποιος δήμαρχος της Αττικής «ποδοσφαιροποίησε» την πολιτική του, συμμετέχοντας μάλιστα σε… αυτοδιοικητική σύγκρουση;
Βλέπετε, ο δήμαρχος ανέλαβε να υπερασπιστεί την τοπική ομάδα που δέχθηκε επίθεση από άλλον δήμαρχο, κι έτσι ενεπλάκη
σε ανταλλαγή ανακοινώσεων ποδοσφαιρικού χαρακτήρα. Οι πληροφορίες λένε ότι το «συμβάν» θεωρείται λήξαν, μετά την ομαλή διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα…

Πειθαρχικές συνέπειες σε
όσους δεν εμβολιάζονται;
Με πειθαρχικές συνέπειες απειλούνται
υπάλληλοι του Δήμου Βόλου, στην περίπτωση που δεν θα κάνουν το εμβόλιο για
τον κορονοϊό! Πριν από λίγες ημέρες, μοιράστηκε ανυπόγραφο έγγραφο στους εργαζομένους της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βόλου
(ΔΕΥΑΒ), με το οποίο καλούνται όσοι είναι
άνω των 30 ευρώ να επιδείξουν το SMS με
το ραντεβού για το εμβόλιο, διαφορετικά
απειλούνται με «πειθαρχικές συνέπειες».
Όπως είναι λογικό, οι εργαζόμενοι αναζητούν την επιβεβαίωση ή τη διάψευση από
τον δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο για τα περαιτέρω…

Ποιος δήμαρχος
της Αττικής, που
έχει εκλεγεί με
τη «σημαία» και
τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, τον τελευταίο
καιρό δέχεται περισσότερα πυρά
από τους Συριζαίους παρά από την
αντιπολίτευση; Γκρίνια υπήρχε
εδώ και καιρό από τοπικά στελέχη
του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον δήμαρχο, αλλά τις τελευταίες μέρες έχουν αρχίσει και οι δημόσιες επιθέσεις, με
προφάσεις για το καλό της πόλης
αλλά και με το βλέμμα στις επόμενες κάλπες.

Ξεσηκωμός στην Ηλιούπολη από
διοίκηση και αντιπολίτευση, μπροστά στην επικείμενη μεταφορά του
Κέντρου Διανομής των ΕΛΤΑ. Ήδη,
στην έκτακτη τηλε-συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, ο δήμαρχος Γιώργος Χατζηδάκης ενημέρωσε για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις του προς τη Διοίκηση
των ΕΛΤΑ, τις επαφές του με τους
συνδικαλιστές των ΕΛΤΑ και τους
βουλευτές της περιοχής. Όμως το
πράγμα δεν έμεινε εκεί, καθώς στο
«παιχνίδι» μπήκαν και οι κάτοικοι
με συγκέντρωση διαμαρτυρίας
μπροστά στο κέντρο διανομής των
ΕΛΤΑ Ηλιούπολης και συμβολικό
αποκλεισμό του για μία ώρα, με
απαίτηση την ακύρωση της απόφασης για τη μεταφορά…

Φοβάται για τη ζωή του

Στηρίζει το ΚΕΘΕΑ

Πιο σαφής δεν θα μπορούσε να είναι ο δήμαρχος Ζακύνθου Νικήτας Αρετάκης στις
δηλώσεις που έκανε σε τοπική ιστοσελίδα, αποκαλύπτοντας ότι φοβάται ακόμη και
για τη ζωή του… «Τα αδίστακτα κυκλώματα διαφεντεύουν στη Ζάκυνθο και η Αστυνομία αδυνατεί να εμπεδώσει αίσθημα ασφάλειας στο νησί. Αυτή είναι η πικρή
αλήθεια. Από το 2016, που έγινε η ληστεία σε βάρος μου, απέστειλα περισσότερες
από 30 επιστολές στους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, στους αρχηγούς της
ΕΛ.ΑΣ. και στον Γενικό Επιθεωρητή Ιονίων Νήσων, όλες με αγωνιώδες περιεχόμενο και με εκκλήσεις να λάβουν δραστικά μέτρα, γιατί θα θρηνούσαμε θύματα στο
νησί. Όλοι σήμερα γνωρίζουμε τα τραγικά αποτελέσματα… Γιατί δεν μπορούν να
εξαρθρώσουν τη μαφία της Ζακύνθου; Γιατί αρκούνται σε κάποιες μεμονωμένες
μετακινήσεις αξιωματικών; Ήρθε στο νησί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και χαρακτήρισε ζήτημα τιμής για την Αστυνομία να μπει μια
τάξη στο νησί. Τάξη δεν υπάρχει. Κυριαρχεί ο φόβος. Προφανώς φοβάμαι και για τη
δική μου ζωή. Ας καταλάβει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ότι, όσο μένει αδρανής, οι δολοφονίες δεν θα σταματήσουν».

Μπορεί αρκετοί δήμοι να απέφυγαν να
μπουν καν στη συζήτηση, όμως το Δημοτικό Συμβούλιο της συμπρωτεύουσας,
με ψήφισμά του εκφράζει την αντίθεσή
του στην αλλοίωση του μοντέλου της θεραπευτικής μεθόδου του ΚΕΘΕΑ. Συγκεκριμένα, με το ψήφισμά του ζητά την
άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου
σχεδίου νόμου, την προώθηση οργανωτικών και διοικητικών αλλαγών που δεν
θα αλλοιώνουν το αυτοδιοίκητο του χαρακτήρα του, με τη συμμετοχή των άμεσα εμπλεκομένων στο έργο του ΚΕΘΕΑ,
καθώς και την ενίσχυση της συνέχισης
του θεραπευτικού του μοντέλου με οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης στον πρωθυπουργό
για τα «έργα ζωής» στη συμπρωτεύουσα
Τα έργα «που αλλάζουν το πρόσωπο της Θεσσαλονίκης» συζήτησε ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
στη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο δήμαρχος έδειξε στον πρωθυπουργό έναν χάρτη της Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενο με υπόμνημα 24 σημείων,
στον οποίο αποτυπώνονται μεγάλα έργα υποδομής, αναπλάσεις δημόσιου χώρου
και σημεία ενδιαφέροντος, που συνθέτουν τη σύγχρονη εικόνα της πόλης.
Παράλληλα, έγινε εκτενής αναφορά στην εξέλιξη των μεγάλων πρότζεκτ που τρέχουν στην πόλη, όπως η δημιουργία Μουσείου Ολοκαυτώματος, η ανάπλαση της
ΔΕΘ και η Νέα Τούμπα, η επέκταση της Παλιάς Παραλίας και ο διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση του μνημειακού άξονα της Αριστοτέλους.
Επιπλέον, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης άνοιξε τον φάκελο «αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς της πόλης», αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα παρέμβασης
σε συγκεκριμένα βιομηχανικά κτίρια που έχουν εγκαταλειφθεί.

Τρία κορυφαία θέματα
για την Πελοπόννησο
Τρία θέματα κορυφαίας σημασίας για την Πελοπόννησο, η
ανάδειξη του Ισθμού της Κορίνθου, η ιδιωτικοποίηση του Διεθνούς Αερολιμένος Καλαμάτας και το υδατοδρόμιο στη λίμνη
Τάκα, κυριάρχησαν στη συνάντηση που είχε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου. Στόχος των
τριών έργων, όπως τόνισε ο περιφερειάρχης, είναι η συνολική
αναβάθμιση της Πελοποννήσου ως ενιαίας οικονομικής και
τουριστικής οντότητας. Προς τούτο, «η περιφέρεια θα διαθέσει όσες πιστώσεις έχει τη δυνατότητα να διαθέσει, δεδομένου ότι εκδηλώνεται για την περιοχή αυτή και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον», δήλωσε ο κ. Νίκας.

ΠΡAΣΙΝΟ ΤΑΜΕIΟ

Δράσεις σε τρεις δήμους,
ύψους 552.630 ευρώ
Την ένταξη έργων από τρεις δήμους στο πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού προγράμματος
«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», έπειτα από σχετικές προσκλήσεις, αποφάσισε το Πράσινο Ταμείο. Ο συνολικός προϋπολογισμός έργων είναι 552.630 ευρώ και οι
ευεργετούμενοι δήμοι είναι οι εξής: Δήμος Βελβεντού Αισθητική αναβάθμιση δημοτικού τουριστικού κέντρου
«Μετόχι» Βελβεντού, 80.630 ευρώ. Δήμος Ήλιδας - Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Τραγάνι,
360.000 ευρώ. Δήμος Τήνου - Ανάπλαση κοινοχρήστων
χώρων Δήμου Τήνου, 112.000 ευρώ.

!

Επαναλειτουργούν
Πινακοθήκη, μουσεία
και πολιτιστικοί χώροι

O Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)
αποφάσισε την επαναλειτουργία της Πινακοθήκης, των μουσείων και των πολιτιστικών χώρων του από χθες, Παρασκευή 14
Μαΐου. Προς τούτο, έχουν ληφθεί όλα τα
αναγκαία μέτρα για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων αλλά και των κανόνων
λειτουργίας των χώρων, σύμφωνα με τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας. Η χρήση
ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική κατά
την παραμονή του κοινού σε όλους τους
χώρους.

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ

Πρωτιά στην ανακύκλωση
πανελληνίως

Την πρώτη θέση πανελληνίως στην ανακύκλωση και
την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατέλαβε ο Δήμος Ιητών.
Όπως αναφέρει η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., η συνολική ποσότητα που παρέδωσε ο δήμος το 2020 ανήλθε
στα 14.840 kg, που αντιστοιχούν σε 7,33 κιλά ανά κάτοικο, ξεπερνώντας τις ποσότητες κάθε άλλης χρονιάς και
σημειώνοντας ρεκόρ για το νησί! «Κλειδί για την επιτυχία είναι η διαρκής ευαισθητοποίηση των κατοίκων του
νησιού, οι οποίοι ανταποκρίνονται υποδειγματικά στις
περιβαλλοντικές δράσεις», δήλωσε ο δήμαρχος Ιητών
Γκίκας Γκίκας.

ΔHΜΟΣ ΚΩ

Θετικός στον κορονοϊό ο δήμαρχος
Με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο
Facebook ο δήμαρχος Κω Θεοδόσης Νικηταράς έκανε
γνωσρό στους συνδημότες του ότι βρέθηκε θετικός στον
Covid-19. Προς τούτο, παραμένει στο «νοσοκομείο αναμένοντας το σύνολο των εξετάσεων και τις υποδείξεις των
γιατρών». Ταυτόχρονα, καλεί τους δημότες του «να τηρούν ευλαβικά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, προστατεύοντας τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας και τους
συνανθρώπους μας».
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ΣΤEΛΙΟΣ ΠEΤΣΑΣ
Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας
παράταξη της αντιπολίτευσης
κατέθεσε μήνυση στον δήμαρχο για παράβαση καθήκοντος; Απ’ ό,τι μαθαίνουμε,
η υπόθεση αφορά σε κάποια
έργα που γίνονται στην πόλη,
για τα οποία ο επικεφαλής της
παράταξης της αντιπολίτευσης ζητά έγγραφα και παραστατικά εδώ και πολύ καιρό
με κάθε τρόπο, αλλά δεν τα
έχει λάβει… Αποτέλεσμα είναι να υποθέσει ότι κάτι πάει
στραβά και να απευθυνθεί
στη Δικαιοσύνη.

Σε ψηφιακό αρχείο

Η συγκέντρωση και Η ψηφιοποίηση
του πολιτιστικού υλικού που σχετίζεται με το Αδριάνειο Υδραγωγείο αποτελούν από τους βασικούς άξονες του
ευρωπαϊκού προγράμματος Cultural
HIDRANT, που υλοποιεί ο Δήμος Χαλανδρίου με τη συνεργασία επτά εταίρων και με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 3,9 εκατ. ευρώ. Το ψηφιακό αρχείο
θα συγκεντρώσει τεκμήρια σχετικά με
την ιστορία και την κληρονομιά του
Αδριάνειου Υδραγωγείου ως πολιτιστικού και υδάτινου πόρου, ενώ η συλλογή θα αποτελείται από ψηφιακά αντίγραφα τεκμηρίων, που υπάρχουν
διάσπαρτα σε δημόσια αρχεία και
ιδιωτικές συλλογές, αλλά και από
πρωτότυπα ψηφιακά έργα κάθε είδους. Μάλιστα, όσοι πολίτες διαθέτουν
στην κατοχή τους σχετικό υλικό καλούνται να επικοινωνήσουν με τον δήμο προκειμένου να συνεισφέρουν
στην προσπάθεια.

«Προστατεύουμε το κοινό μας
σπίτι, το περιβάλλον»

«Τ

α έργα ενεργειακής απόδοσης
αποτελούν το κλειδί τόσο για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής όσο και για την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων για την Αυτοδιοίκηση», επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών
Στέλιος Πέτσας στον χαιρετισμό του στο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την καινοτόμο
χρηματοδότηση Συμβάσεων Ενεργειακής
Απόδοσης, στο πλαίσιο της δράσης «PRODESA - Ανάπτυξη Έργων Ενεργειακής Αποδοτικότητας στη Νότια Αττική».
Ο κ. Πέτσας στάθηκε στο παράδειγμα του
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο
δίνει στους δήμους και τις περιφέρειες όλης
της χώρας τη δυνατότητα να υλοποιούν έργα
υψηλής προτεραιότητας, που βελτιώνουν την
καθημερινότητα των πολιτών. Συγκεκριμένα,

ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, πέραν των έργων αστικής αναζωογόνησης με
έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για τις τοπικές κοινωνίες και των έργων βιώσιμης ανάπτυξης, αναφέρθηκε ειδικά στην πρόσκληση
ΑΤ03 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»
για δράσεις αξιοποίησης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας, ιδίως για τις υποδομές
διαχείρισης υδάτων και λυμάτων, με την αντικατάσταση του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού με φωτοβολταϊκά μικρής
κλίμακας. Όπως σημείωσε μέχρι στιγμής
στην πρόσκληση ΑΤ03 του προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης», έχουν υποβληθεί προτάσεις από 55 διαφορετικούς δήμους συνολικού ύψους 175 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο κ.
Πέτσας τόνισε τη δυνατότητα που υπάρχει για
συνέργειες με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία,
όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Προχωρά το Παραολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο
Το εμβληματικό έργο της δημιουργίας
του Παραολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Ραφήνας - Πικερμίου, προϋπολογισμού 36,17 εκατ. ευρώ, εντάσσεται στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και
προχωρούν οι διαδικασίες για την άμεση
υλοποίησή του.
Όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,
το έργο εντάσσεται στο ΠΔΕ 2021 της περιφέρειας, προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες δημοπράτησής του
και να ενταχθεί ώριμο και με σύμβαση στο υπό κατάρτιση νέο ΠΕΠ Αττικής 2021 - 2027. Ο κ. Πατούλης με αφορμή τη σχετική εξέλιξη επισήμανε ότι η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τα
κυβερνητικά στελέχη, τον δήμαρχο Ραφήνας - Πικερμίου Ευάγγελο Μπουρνού και παράγοντες
του αθλητισμού, κατάφερε να μπουν οι βάσεις για την υλοποίηση ενός έργου που θα συμβάλει
καθοριστικά στο όραμα να καταστεί η Αττική περιφέρεια-πρότυπο με ποιότητα ζωής και ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Παράσταση
διαμαρτυρίας
Μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν δήμοι και
συλλογικότητες της Δυτικής Αττικής, της Δυτικής Αθήνας και του
Πειραιά έξω από την Περιφέρεια
Αττικής την ώρα της συνεδρίασης
τους Περιφερειακού Συμβουλίου,
διατρανώνοντας για ακόμη μία φορά την αντίθεσή τους στα σχέδια
κυβέρνησης και περιφέρειας για
τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Όπως επισημαίνουν, η κινητοποίηση αυτή αποτέλεσε συνέχεια των
δράσεων του προηγούμενου διαστήματος, οι οποίες και θα συνεχιστούν μέχρι την οριστική δικαίωση. «Έχουμε χρέος να μην επιτρέψουμε την περαιτέρω υποβάθμιση
περιοχών που εγκληματικά εδώ
και 60 χρόνια φορτώνονται με τόνους από σκουπίδια. Έχουμε το
δίκαιο με το μέρος μας και αυτό
μας δυναμώνει και μας πεισμώνει
κάθε μέρα περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος
Κερατσινίου - Δραπετσώνας Χρήστος Βρεττάκος.

Εκδήλωση
για το Διαδίκτυο
Διαδικτυακή ανοικτή εκδήλωση
με θέμα «Στο Διαδίκτυο δεν είναι
όλα όπως φαίνονται» διοργανώνει
ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας με σκοπό
την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του κοινού όλων των ηλικιών, ιδιαίτερα των μαθητών και
των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας,
για την προστασία από πιθανούς
κινδύνους του Διαδικτύου και στόχο την ασφαλή τους πλοήγηση.
Η διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Μαΐου
στις 7 το απόγευμα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom και
ομιλητές θα είναι διακεκριμένοι
και έμπειροι αξιωματικοί της
ΕΛ.ΑΣ., που υπηρετούν στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο δήμαρχος Λάμπρος Μίχος και θα συντονίσει ο αντιδήμαρχος Νίκος Βουρλιώτης.

P
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Μετοχές ψηλά

Μικρά
νούμερα
Μπορεί να άνοιξε επίσημα ο τουρισμός στη χώρα,
όμως για τους δύο δημοφιλέστερους ηπειρωτικούς τουριστικούς προορισμούς της Βόρειας Ελλάδας, τη Χαλκιδική και
την Πιερία, δεν θα αλλάξουν και πολλά πράγματα
στον κλάδο. Ο περιορισμένος αριθμός προκρατήσεων έχει ως αποτέλεσμα στη Χαλκιδική να
ανοίξει μόλις το 15% των 540 ξενοδοχείων, ενώ στην Πιερία μόλις το 20%
των 370 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της περιοχής.

Σε ολοένα και περισσότερα υπουργεία... μπαίνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αφού ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει οδηγία
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ψηφιοποιήσει τα πάντα. Επί της
ουσίας, ο πρωθυπουργός αντιμετωπίζει τον
Πιερρακάκη ως στέλεχος ειδικών αποστολών.

Γκρίνιες για τον Αμερικής

Π

ροκάλεσε μεγάλη εντύπωση και συζητείται μέχρι και σήμερα η απουσία από τις
εκδηλώσεις της τελευταίας εθνικής επετείου στην Αμερική τού μεγαλύτερου φιλέλληνα
της εποχής μας, του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ. Ποιος απέκλεισε τον γερουσιαστή; Ποιος δεν
κάλεσε, άραγε, τον μεγαλύτερο υποστηρικτή της
Ελλάδας και της Κύπρου στις εκδηλώσεις για την
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επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης; Ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος; Κάποιος μεγαλόσχημος από το περιβάλλον του; Και δεν ομιλούμε για
τον πατέρα Άλεξ Καρλούτσο, ο οποίος έχει δείξει
ποικιλοτρόπως τη γνήσια υποστήριξή του στον
Ρόμπερτ Μενέντεζ. Το θέμα είναι σοβαρό και προστίθεται στα πολλά που έχουν γίνει μεταξύ της
Ομογένειας και της Εκκλησίας στις ΗΠΑ.

Το μήνυμα

Τιμητική κίνηση

Πολύ ενοχλημένοι από τις
αναφορές του Ανδρέα Λοβέρδου στο ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται
«κύκλοι» της Χαριλάου Τρικούπη, θυμίζοντας με νόημα
ότι ήταν εκείνος που δήλωνε
το 2012 ότι το ΠΑΣΟΚ έχει
κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. «Εμείς δεν φύγαμε ποτέ από το ΠΑΣΟΚ», σημειώνουν οι ίδιοι στέλνοντας το μήνυμα.

Τα ονόματα των ποιητών μας
Γιώργου Σεφέρη και Διονύσιου Σολωμού πήραν δύο κήποι της περιοχής Σαν Ντονάτο - Σαν Βιτάλε της
ιταλικής πόλης Μπολόνια κατά τη
διάρκεια ειδικής τελετής. Όταν οι
Ευρωπαίοι τιμούν τους μεγάλους
Έλληνες στα μήκη και στα πλάτη
της Ευρώπης και όχι μόνο.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Οι ΗΠΑ και
η Γενοκτονία
των Ποντίων
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αναφέρεται
σε σφαγές και εκτοπισμούς εναντίον ελληνικών
πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου, που πραγματοποιήθηκαν από το κίνημα των Νεότουρκων κατά την
περίοδο 1914-1923. Ο αριθμός των θυμάτων έχει πολύπλευρα αναδειχτεί και αναγνωριστεί σε πάνω από
300.000, ενώ στη Μαύρη Βίβλο του το Κεντρικό Συμβούλιο Ποντίων κάνει αναφορά σε 353.000 θύματα,
αριθμό που υιοθετείται και από τις περισσότερες ξένες
πηγές, ενώ μεμονωμένες πηγές υπολογίζουν τα θύματα σε περίπου 100.000 με 150.000 άτομα. Οι επιζώντες
κατέφυγαν στον Άνω Πόντο (στην ΕΣΣΔ) και μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή, το 1922, στην Ελλάδα.
Η διεθνής βιβλιογραφία και τα κρατικά αρχεία
πολλών χωρών εμπεριέχουν πλήθος μαρτυριών
για τη γενοκτονία που διαπράχθηκε κατά των
Πόντιων κατοίκων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η γενοκτονία πραγματοποιήθηκε παράλληλα με γενοκτονίες σε βάρος και άλλων πληθυσμών, δηλαδή των Αρμενίων και των Ασσυρίων,
με αποτέλεσμα ορισμένοι ερευνητές να θεωρήσουν τις επιμέρους διώξεις ως τμήματα μιας
ενιαίας γενοκτονικής πολιτικής σε βάρος των
Ελλήνων ή, γενικότερα, των Χριστιανών της Μικράς Ασίας.
Κατόπιν εισήγησης του τότε πρωθυπουργού
Ανδρέα Παπανδρέου, η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη Γενοκτονία το 1994 και ψήφισε την
ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρας Μνήμης
για τη Γενοκτονία των Ελλήνων στον Μικρασιατικό Πόντο. Πέρα από το ελληνικό κράτος, ο διωγμός των Ποντίων αναγνωρίζεται επισήμως ως γενοκτονία από την Κύπρο, την Αρμενία, τη Σουηδία, ορισμένες ομοσπονδιακές δημοκρατίες της
Ρωσίας και εννέα πολιτείες των ΗΠΑ - οι Φλόριντα, Τζόρτζια, Μασαχουσέτη, Νιου Τζέρσεϊ, Νέα
Υόρκη, Πενσιλβάνια, Νότια Καρολίνα, Ρόουντ Άιλαντ και από τις 11/9/2019 η Καλιφόρνια.
Καμιά φορά οι συμβολισμοί των γεγονότων
παράγουν την καλύτερη πολιτική. Στόχος όλων
των Ελλήνων και φιλελλήνων στην Αμερική πια
πρέπει να είναι, μετά την αναγνώριση από τον
Μπάιντεν της Γενοκτονίας των Αρμενίων, η αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Έτσι, το πουλόβερ ξηλώνεται καλύτερα.
Με τους συμβολισμούς...

Η
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Φλέγεται η Μέση
Ανατολή: «Βροχή» από
βόμβες και ρουκέτες
Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Τ

ο Ισραήλ ανακοίνωσε χθες τα ξημερώματα ότι ξεκίνησε χερσαία επίθεση στη Γάζα, για να το πάρει πίσω λίγο
αργότερα, λέγοντας ότι αυτό δεν
ισχύει. Ωστόσο, ένα τέτοιο ενδεχόμενο λίγο
διαφέρει από τον βομβαρδισμό με ρουκέτες
που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εναντίον στόχων στη Λωρίδα της Γάζας (ως
απάντηση σε αντίστοιχους βομβαρδισμούς με
ρουκέτες από την πλευρά της ισλαμιστικής οργάνωσης των Παλαιστινίων), με αποτέλεσμα
έως χθες το απόγευμα να έχουν χάσει τη ζωή
τους περισσότεροι από 130 άνθρωποι - ανάμεσά τους τουλάχιστον 28 παιδιά. Σύμφωνα με
τους Παλαιστινίους, οι τραυματίες είναι πάνω
από 620, ενώ, από την άλλη μεριά των εχθροπραξιών, εννέα Ισραηλινοί έχουν χάσει τη ζωή
τους και περίπου 200 έχουν τραυματιστεί.
Το Ισραήλ κράτησε μια αμφιλεγόμενη, επικοινωνιακά, στάση: Ενώ η αρχική ανακοίνωση έλεγε ότι
«η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και χερσαίες
δυνάμεις διεξάγουν επίθεση στη Λωρίδα της Γά-

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ
Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν
Νέα ένταση σημειώθηκε χθες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, λίγες εβδομάδες μετά το τέλος των πολεμικών εχθροπραξιών ανάμεσα στις
δύο χώρες. Ο Αρμένιος υπηρεσιακός
πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν κατηγόρησε το Αζερμπαϊτζάν για παραβίαση από τις ένοπλες δυνάμεις του
των συνόρων της Αρμενίας. «Πρόκειται για εισβολή», είπε χαρακτηριστικά
ο Πασινιάν, που πρόσθεσε ότι Αζέροι
στρατιώτες εισέβαλαν σε ακτίνα περίπου
τριών χιλιομέτρων κοντά στη λίμνη Σεβ, η
οποία ανήκει και στις δύο χώρες.
Ήδη οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν για τη νέα κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και
έσπευσαν, μέσω του εκπροσώπου του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, να δηλώσουν ότι

είναι ενήμερες για το ότι Αρμένιοι και Αζέροι
έχουν νέες τριβές. Όπως ανακοίνωσε, «ζητούμε αυτοσυγκράτηση, ώστε να επιτευχθεί
η ειρηνική αποκλιμάκωση της κατάστασης
στην περιοχή». Η Αρμενία έχει προγραμματίσει εκλογές στις 20 Ιουνίου και έτσι ο Πασινιάν εκτελεί χρέη υπηρεσιακού πρωθυπουργού.

ζας», στη συνέχεια διευκρίνισε ότι οι χερσαίες δυνάμεις δεν εισήλθαν στη Λωρίδα, αλλά απλώς τη
σφυροκοπούν.
Παρατηρητές των πολιτικών πραγμάτων στο Ισραήλ εξέφραζαν την άποψη ότι η ένταση στην αντίδραση από το Τελ Αβίβ εξυπηρετεί την παραμονή
του Μπ. Νετανιάχου στην πρωθυπουργία, καθώς οι
πρόσφατες εκλογές «ανακάτεψαν» το πολιτικό
σκηνικό και στέρησαν τον σημερινό πρωθυπουργό
από συμμάχους που θα του εξασφάλιζαν παραμονή
στην εξουσία. Οι τωρινές έκτακτες περιστάσεις,
όμως, διατηρούν την ίδια κυβέρνηση στο Ισραήλ,
για προφανείς λόγους.
Από κει και πέρα, βρισκόμαστε ενώπιον ενός
κρεσέντο καταστροφής: Το Τελ Αβίβ υποστηρίζει
ότι κατά τις προηγούμενες ώρες τα μαχητικά του
αεροσκάφη βομβάρδισαν υπόγειες σήραγγες και
εκτοξευτήρες ρουκετών που χρησιμοποιεί η Χαμάς
για να πλήξει ισραηλινούς στόχους. Από την πλευρά
της παλαιστινιακής οργάνωσης έγινε γνωστό πως
διαθέτει ένα νέου τύπου πύραυλο ο οποίος, όπως
βεβαιώνει, μπορεί να πλήξει οποιοδήποτε σημείο
της επικράτειας του Ισραήλ. Πρόκειται για τον
«Ayyash-250». Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση
των περιστατικών βίας μεταξύ Εβραίων και Αράβων
στο εσωτερικό του Ισραήλ, που εξελίσσεται σε βραδυφλεγή βόμβα για τον Νετανιάχου.

Σε πλήρη ρήξη με το βρετανικό
Παλάτι ο πρίγκιπας Χάρι
Πιο μακριά από ποτέ βρίσκεται, πλέον, ο
πρίγκιπας Χάρι από τη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου και ειδικότερα από τον πατέρα του, Κάρολο, και τον
αδελφό του, Ουίλιαμ, μετά τη νέα συνέντευξη που έδωσε στο αμερικανικό podcast «Armchair Expert» του Νταξ Σέπαρντ. Εκεί, το «μαύρο πρόβατο» των
Ουίνδσορ αποκάλυψε ότι πολύ πριν να
γνωρίσει τη Μέγκαν Μαρκλ -συγκεκριμένα από την ηλικία των 20 ετών- ήθελε να φύγει από το Παλάτι, εξαιτίας
όσων πέρασε η μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, από την οικογένεια του Καρόλου. Μίλησε για «γάμο χωρίς αγάπη» των γονιών του, για «εκδικητικό διαζύγιό» τους και είπε πως αισθανόταν πολύ άβολα όταν υποχρέωναν τη μητέρα
του να υποκλίνεται μπροστά στους γιους της. Για τη μετακόμισή του στις ΗΠΑ,
είπε πως αυτή έγινε για να «σπάσει ο κύκλος του πόνου». Ούτε η βασίλισσα
Ελισάβετ έμεινε έξω από την κριτική του!
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Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Seat Leon 1.5 EcoTSI FR με 150 ίππους

POLITICAL AUTO

Μ

ε νέα εμφάνιση, κορυφαίο τετρακύλινδρο κινητήρα, τεχνολογικές καινοτομίες και ήπιο υβριδικό σύστημα το
νέο Seat Leon επιστρέφει δριμύτερο
στην ελληνική αγορά, προκαλώντας τους υπόλοιπους ανταγωνιστές! Με το νέο Leon η Seat έρχεται
σε μια απαιτητική για την κατηγορία εποχή, διαθέτοντας high tech στοιχεία ασφάλειας, άνεσης και
συνδεσιμότητας αλλά και ήπια υβριδικά συστήματα, χωρίς όμως να μειωθεί η σπορ αίσθηση του
μοντέλου. Η τιμή του Seat Leon FR των 150 ίππων της
δοκιμής μας κυμαίνεται στις 22.290 ευρώ και κρίνεται
καλή με βάση τα όσα προσφέρει το αυτοκίνητο, το οποίο
να επισημάνουμε πως δεν επιβαρύνεται από ετήσια τέλη κυκλοφορίας εξαιτίας των χαμηλών εκπομπών CO2.

Σπορ διαθέσεις
Η Seat στο νέο Leon κατάφερε να δημιουργήσει ένα
αυτοκίνητο με ξεχωριστή σχεδίαση, που παραπέμπει
σε κουπέ μοντέλο, παρά το γεγονός ότι διαθέτει 5 πόρτες, διαθέτοντας παράλληλα αρκετές σχεδιαστικές
«νευρώσεις» αλλά και καινοτομίες, όπως η νέα λωρίδα
LED που βρίσκεται τοποθετημένη μεταξύ των πίσω φωτιστικών σωμάτων και προσδίδει μια πολυτέλεια.
Ειδικά τώρα για την έκδοση FR του μοντέλου της δοκιμής μας το Leon αποκτά πιο δυναμικό εμπρόσθιο
προφυλακτήρα και νέα χρωμιωμένα πλαίσια ως απολήξεις για την εξάτμιση στο πίσω μέρος, μαζί με ειδικής
σχεδίασης ζάντες 18 ιντσών, που τονίζουν ακόμη περισσότερο τις γραμμές του.

High tech εσωτερικό
Ριζικά αλλαγμένη είναι η καμπίνα επιβατών του Seat

Leon, η οποία πραγματικά θα εντυπωσιάσει ακόμη και
τον πλέον απαιτητικό καταναλωτή. Αρχικά είναι εμφανείς η αναβάθμιση της ποιότητας και η ευρεία χρήση
της τεχνολογίας.
Η κεντρική κονσόλα στρέφεται προς τον οδηγό ελαχιστοποιώντας τους διακόπτες και τα χειριστήρια για να
βελτιώσει την εσωτερική εργονομία. Το «παρών» πάνω
στην κονσόλα δίνει μια νέα, έγχρωμη οθόνη αφής 8,25
ιντσών για το σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου.
Μέσω αυτής, εκτός του ηχοσυστήματος, ο οδηγός μπορεί επίσης να χειριστεί και τον κλιματισμό, καθώς
απουσιάζουν πλήρως οι παραδοσιακοί διακόπτες. Ο πίνακας οργάνων είναι πλήρως ψηφιακός με διάμετρο
10,25 ιντσών, προσφέροντας ευκρινή απεικόνιση μιας
σειράς από πληροφορίες και, μάλιστα, ο οδηγός μπορεί
να επιλέξει μεταξύ πολλών γραφικών απεικονίσεων.
Δηλαδή, αν είναι λάτρης των αναλογικών παραδοσιακών οργάνων, υπάρχει η συγκεκριμένη επιλογή. Αν θέλει να έχει κάποια πιο ψηφιακά όργανα, επίσης υπάρχει
η επιλογή και αν θέλει λιγότερες ενδείξεις, επίσης
υπάρχει η επιλογή.

150 ίπποι
Κάτω από το καπό του Seat Leon της δοκιμής μας είχε τοποθετηθεί ο γνωστός τετρακύλινδρος 1.500άρης
turbo κινητήρας βενζίνης, ο οποίος αποδίδει 150 ίππους και 250 Nm ροπής, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζονται κορυφαίες επιδόσεις στο αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, η τελική ταχύτητα του νέου Seat Leon FR προσδιορίζεται σε 221 χλμ./ώρα, ενώ η επιτάχυνση 0-100
κυμαίνεται σε 8,4 δευτερόλεπτα.
Το μηχανικό σύνολο διαθέτει σύστημα ACT, που
«απενεργοποιεί» τους μισούς κυλίνδρους κατά το ρο-

λάρισμα, μειώνοντας τις ανάγκες του σε καύσιμο. Παράλληλα, συνδυάζεται με ένα DSG αυτόματο 7τάχυτο
κιβώτιο ταχυτήτων και «ήπια» ηλεκτρική υποβοήθηση.
Υπάρχει επιλογή μέσα από τέσσερα προγράμματα (Eco,
Normal, Sport και εξατομικευμένο) ώστε να προσαρμόσεις τα δεδομένα.

Κορυφαία αίσθηση στον δρόμο
Ένα από τα βασικά συναισθήματα που αποκομίζει ο
οδηγός του νέου Seat Leon FR από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα κίνησης στον δρόμο αφορά στην κορυφαία αίσθηση που αποκομίζει. Από την άλλη μεριά, η κίνηση
χωρίς εντάσεις μειώνει τόσο πολύ την κατανάλωση
καυσίμου που κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας κυμάνθηκε ακόμη και κάτω από τα 5 λίτρα για κάθε 100
χλμ., τιμή που δύσκολα συναντά κανείς σε ανταγωνιστικά μοντέλα.
Στο εθνικό οδικό δίκτυο το ισπανικό μοντέλο θα κινηθεί άνετα και οικονομικά όσο ο δείκτης του ταχύμετρου
κυμαίνεται στα όρια του ΚΟΚ, ενώ όταν μάθει ο οδηγός
να ρολάρει το αυτοκίνητο, η κατανάλωση διατηρείται σε
εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο και ο δείκτης της βενζίνης
καθυστερεί πολύ να μετακινηθεί…
Μέσα στην πόλη το ισπανικό μοντέλο αποδείχτηκε
ευέλικτο, γρήγορο και οικονομικό, ενώ η ύπαρξη κάμερας οπισθοπορίας κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος
παιχνιδάκι ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό.
Παράλληλα, η ύπαρξη αυτόματου κιβωτίου κάνει πιο
ξεκούραστες και χαλαρές τις μετακινήσεις εντός των
μεγαλουπόλεων, ωστόσο το χαμηλό προφίλ ελαστικών
χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί να τραυματιστούν
εύκολα.

Online ανανέωση διπλώματος και μεταβίβαση οχήματος
Μετά την online αντικατάσταση της
άδειας οδήγησης εξαιτίας απώλειας,
κλοπής ή φθοράς αναμένεται να τεθεί
σε λειτουργία και η online ανανέωση
των ληγμένων διπλωμάτων.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες
της «Political», στα τέλη Μαΐου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία στις Διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής, η

οποία, μάλιστα, θα δημιουργήσει και
τις προϋποθέσεις ώστε να μην μπορεί
κάποιος να επέμβει και να αλλάξει τις
ιατρικές γνωματεύσεις που ορίζουν αν
μια άδεια οδήγησης μπορεί να ανανεωθεί ή όχι.
Με το νέο σύστημα οι γιατροί θα
έχουν άμεση πρόσβαση στο online σύστημα των Διευθύνσεων Μεταφορών
και σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι

υπάρχουν σοβαροί λόγοι μη ανανέωσης
της άδειας οδήγησης, τότε αυτομάτως
το δίπλωμα θα «κλειδώνεται» και δεν
θα μπορεί κανείς να αλλάξει τη γνωμάτευση για τους επόμενους 12 μήνες!
Μετά και την ανανέωση των ληγμένων αδειών οδήγησης, σειρά έχουν και
οι online μεταβιβάσεις μεταχειρισμένων οχημάτων και, σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», η συγκεκριμένη

πλατφόρμα θα είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί τον χειμώνα του 2021. Με αυτό
τον τρόπο οι μεταβιβάσεις των οχημάτων θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά
και δεν θα χρειάζεται η φυσική παρουσία του αγοραστή και του πωλητή στις
κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών,
αλλά όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά, γλιτώνοντας χρόνο και, βέβαια, αφήνοντας
οριστικά πίσω το… γρηγορόσημο.
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Αγγελική Καβαλλιεράτου,
ψυχολόγος

Μετάβαση στην κανονικότητα

Κ

αι ενώ όλα ανοίγουν προς όφελός μας,
ύστερα από τόσους μήνες εγκλεισμού
και στέρησης, η ψυχή μας μοιάζει να
δυσκολεύεται.
Ενώ θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε πάλι
πράγματα, έστω και με μέτρα, κάτι μέσα μας δεν
είναι όπως παλιά. Λες και ο φόβος έχει φωλιάσει
στην ψυχή μας. Από την άλλη, είναι εκείνη η υπέροχη αίσθηση ότι μπορούμε πάλι να απολαύσουμε
ένα κρασί, ένα φαγητό με φίλους δίπλα στο κύμα.
Κι όμως, όλοι συζητάμε ότι ναι μεν βγήκαμε, ναι
μεν ψωνίσαμε, ναι μεν είδαμε φίλους, όμως δεν
είναι όπως παλιά. Σαν να χάθηκε κάτι από το κέφι
μας. Σαν να συνηθίσαμε λίγο το σπίτι και τη μοναξιά μας. Σαν να αποξενωθήκαμε.
Η ψυχολόγος - συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια Αγγελική Καβαλλιεράτου μάς εξηγεί
αν αυτά που νιώθουμε οι περισσότεροι είναι αναμενόμενα ύστερα από τόσους μήνες καραντίνας.
«Όλη αυτή η περίοδος έφερε μερικές αρνητικές
συνέπειες σε όλους. Ένα πολύ βασικό στοιχείο
ήταν η κοινωνική απομόνωση και η απόσταση των
ανθρώπων μεταξύ τους, ενώ ένα εξίσου βασικό
χαρακτηριστικό είναι η αίσθηση του φόβου. Φόβος
για το τώρα, το αύριο, τον διπλανό μας… Αυτό,
όμως, που συνέβη -ειδικά φέτος- είναι η προσωπική απομόνωση του καθενός μας, με αρνητικές
συνέπειες για την ψυχική υγεία, ειδικά αν αυτή η
προσωπική απομόνωση διατηρηθεί για καιρό»,

αναφέρει η ειδικός. Μέσα σε αυτό το θολό και
μπερδεμένο τοπίο, κάποιοι, ενώ μπορούν να
βγουν, επιμένουν στη μοναξιά και στην ασφάλεια
του σπιτιού. «Για να προχωρήσουμε, λοιπόν, στα
νέα δεδομένα της ζωής, είναι πολύ σημαντικό να

Διασκέδαση
χωρίς υπερβολές
Η ειδικός μάς προτείνει χαρούμε, να ζήσουμε, να απολαύσουμε, αλλά, σε ό,τι κι
αν κάνουμε, δεν χρειάζονται υπερβολές.
«Είναι σημαντικό να επιδιώκετε ουσιαστική επαφή και επικοινωνία με τους
αγαπημένους σας ανθρώπους. Αφιερώστε συγκεκριμένες στιγμές και ώρες που
θα μιλάτε με τους/τις συντρόφους σας,
τους φίλους ή τα παιδιά σας. Διατηρήστε
χώρο και χρόνο στην ημέρα σας για πράγματα που σας κάνουν ευτυχισμένους και
νιώθετε όμορφα, είτε αυτό είναι λίγο περπάτημα είτε μια βόλτα ή και μια συνάντηση. Φροντίστε την υγεία σας, ψυχική και
σωματική, ώστε να νιώθετε ουσιαστικά
καλά μέσα στην ημέρα σας, αλλά παράλληλα να μπορείτε να διαχειριστείτε τυχόν
δυσκολίες», συμβουλεύει η ψυχολόγος.

συνεχίσουμε στη νέα κανονικότητα με εμπιστοσύνη. Σε αυτήν τη δύσκολη μετάβαση, πολλοί μπορεί
να επιδιώξουν άμεση επανασύνδεση ως μια “αντίδραση” στην όλη περίοδο του εγκλεισμού. Είναι
φυσικό όταν στερούμαστε κάτι, να το επιθυμούμε
ακόμη περισσότερο. Έτσι, ύστερα από όλη αυτήν
την περίοδο που περάσαμε, η οποία ήταν γεμάτη
περιορισμούς, απαγορεύσεις και προφυλάξεις, οι
περισσότεροι προσμένουμε την επιστροφή μας
στους ρυθμούς ζωής που είχαμε και πριν. Η προσμονή αυτή μερικές φορές κρύβει και κάποιες παγίδες. Χρειάζεται, λοιπόν, ο καθένας να αναστοχαστεί τη ζωή του και παράλληλα να δει τι του προσέφερε η περίοδος αυτή. Είναι σημαντικό να διατηρηθούν κάποιες ισορροπίες, ώστε αφενός να εισέλθουμε πιο ομαλά χωρίς αρνητικές επιπτώσεις
στην καθημερινότητα που όλοι είχαμε πριν από την
καραντίνα, αφετέρου αυτή η μετάβαση να είναι και
λειτουργική και για τον καθέναν από εμάς», συμπληρώνει η κυρία Καβαλλιεράτου.

Ενώ θέλουμε και μπορούμε
να κάνουμε πάλι πράγματα,
έστω και με μέτρα, κάτι μέσα
μας δεν είναι όπως παλιά…

P
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PORTS

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Σε αναβρασμό το Μάντσεστερ!
ια… επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες μέρες στο Μάντσεστερ, με τους οπαδούς
της θρυλικής Γιουνάιτεντ να κατεβαίνουν κάθε μέρα στον δρόμο και να στήνουν τα δικά τους οδοφράγματα -τόσο
στα social media όσο και στην πραγματικότητα- με σκοπό να εξαναγκάσουν
τους ιδιοκτήτες, τους Αμερικανούς
αδελφούς Γκλέιζερ, να εγκαταλείψουν
τον σύλλογο. Οι τελευταίες αντιδράσεις
τους ήταν να… κλατάρουν τα λάστιχα
του λεωφορείου της Λίβερπουλ και να
στηθεί ολόκληρη αστυνομική επιχείρηση από την αστυνομία, προκειμένου
η αποστολή να φτάσει στο «Ολντ Τράφορντ» για το παιχνίδι της περασμένης

Μ

Πέμπτης. Η αποστολή της Λίβερπουλ
κατέφτασε στο γήπεδο με ένα λεωφορείο της… γραμμής, το οποίο καλύφθηκε με φιμέ τζάμια για να μη γίνουν
αντιληπτοί οι ποδοσφαιριστές της.
Πρωτόγνωρα πράγματα για Αγγλία και
στον Τύπο γίνεται λόγος για την επάνοδο του χουλιγκανισμού, ο οποίος διέλυσε το αγγλικό ποδόσφαιρο τη δεκαετία
του ’80 αλλά και -λιγότερο- του ’90.
Το παιχνίδι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Λίβερπουλ ήταν να γίνει στις 2 Μαΐου,
αλλά αναβλήθηκε όταν εξαγριωμένοι
οπαδοί των «μπέμπηδων» εισέβαλαν
στον αγωνιστικό χώρο και δεν επέτρεψαν να ξεκινήσει. Ακολούθησαν συμπλοκές με την αστυνομία, έγιναν συλλήψεις, αλλά αυτό που εξόργισε περισ-

σότερο τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ
ήταν τα πολλά βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και αποτύπωναν την
υπέρμετρη αστυνομία βία εναντίον των
συλληφθέντων. Και όταν έγινε γνωστό
ότι με εντολή των Γκλέιζερ τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα στο «Ολντ Τράφορντ», οι σκληροπυρηνικοί οπαδοί
της Μάντσεστερ ανακοίνωσαν ότι δεν
θα επέτρεπαν το λεωφορείο της ομάδας
τους να προσεγγίσει το γήπεδο για το
προχθεσινό παιχνίδι, όπως είχε γίνει
και στο ματς που αναβλήθηκε στις 2
Μαΐου, όταν είχαν εγκλωβίσει την αποστολή στο ξενοδοχείο.
Αυτήν τη φορά η διοίκηση της Μάντσεστερ προέτρεψε τους παίκτες να
φτάσουν στο γήπεδο με τα ιδιωτικά

τους αυτοκίνητα, προκειμένου να μη
δώσουν στόχο, όπως κι έγινε. Οι παίκτες έφτασαν στο «Ολντ Τράφορντ»
επτά ώρες πριν από τη σέντρα και ξεκουράστηκαν στις σουίτες. Το προχθεσινό παιχνίδι έγινε, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχασε 4-2 από τη Λίβερπουλ
και δέχτηκε περισσότερα από τρία
γκολ έπειτα από 50 και πλέον χρόνια.
Αυτά τα γεγονότα προβλημάτισαν και
τους Πολωνούς, όπως ήταν αναμενόμενο, καθότι στις 26 του μήνα στο
Γκντανσκ θα γίνει ο τελικός του Europa
League ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Βιγιαρεάλ με κόσμο!
Και η UEFA δεν το συζητάει καν ότι θα
μπορούσαν να αποκλειστούν οι οπαδοί
της Γιουνάιτεντ…
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Ντέρμπι «αιωνίων» με Σουηδό διαιτητή

Τ

ελευταία αγωνιστική στα πλέι οφ και πλέι
άουτ και ο Άγγλος αρχιδιαιτητής Μαρκ Κλάτενμπεργκ όρισε τον Σουηδό Έκμπεργκ στο
«αιώνιο» ντέρμπι της Λεωφόρου, αύριο Κυριακή. Βαθμολογικό ενδιαφέρον έχει μόνο ο Παναθηναϊκός, στην προοπτική ότι ο Άρης θα τιμωρηθεί
με αφαίρεση έξι βαθμών, κατηγορούμενος για πλαστογραφία του δελτίου του Σκοπιανού ποδοσφαιριστή Λάσκοφ. Οι «πράσινοι» απέχουν επτά βαθμούς
και, εκτός από την αφαίρεση βαθμών, ποντάρουν σε
μη νίκη του Άρη επί της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, στο οποίο θα
σφυρίξει ο Λετονός Τρεϊμάνις. Το ΠΑΟΚ - Αστέρας
Τρίπολης θα διευθύνει ο Τζοβάρας. Όλα τα ματς αρχίζουν στις 19.30. Τρεις ομάδες θα πάρουν μέρος στο
νεοσύστατο Conference League, πέραν του Ολυμπιακού που θα παίξει στο Champions League. Στα πλέι άουτ -όπου έχει υποβιβαστεί η ΑΕΛ και ο Παναιτωλικός θα δώσει διπλούς αγώνες μπαράζ με τον 2ο της Super League 2- στο φινάλε θα παίξουν σήμερα
Σάββατο (όλα τα ματς 19.30): ΑΕΛ - ΠΑΣ Γιάννινα (ίσως αναβληθεί λόγω επτά κρουσμάτων σε παίκτες των Ηπειρωτών), Απόλλων Σμ.
- Λαμία, Ατρόμητος - Βόλος, ΟΦΗ - Παναιτωλικός. Βαθμολογία: Ολυμπιακός 87, ΠΑΟΚ 64, Άρης 60, ΑΕΚ 59, Παναθηναϊκός 53,
Αστέρας Τρ. 48, Βόλος 43, ΠΑΣ Γιάννινα (31) 35, Ατρόμητος 34, Λαμία 32, Απόλλων Σ. (31) 31, ΟΦΗ 31, Παναιτωλικός 27, ΑΕΛ 24.

SPORTS
Διπλή επιτυχία για ΟΦΗ
Διπλή επιτυχία για τον ΟΦΗ. Κράτησε στον
πάγκο τον Νίκο Νιόπλια, ο οποίος τον έσωσε από
υποβιβασμό, αλλά και πήρε σε διοικητικό πόστο
τον Μηνά Λυσάνδρου, άλλοτε πρόεδρο της Super
League, καθώς και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο της ΠΑΕ ΑΕΚ. Ο Νιόπλιας είχε την
υπόσχεση του Θοδωρή Ζαγοράκη ότι θα αναλάμβανε επικεφαλής των εθνικών ομάδων.

«Σαραντάρης» ο Γιάννης

Έτοιμος για το βιβλίο Γκίνες!
Γιάννης Αντετοκούνμπο με 40 πόντους και 15
ριμπάουντ οδήγησε τους Μπακς σε μεγάλη εκτός
έδρας νίκη με 142-133 επί των Ιντιάνα Πέισερς. Οι
Μπακς είναι πλέον στο 45-25 σε νίκες - ήττες και
έχουν ελπίδες ακόμα και για το Νο1 της Ανατολής, αφού είναι δύο νίκες πίσω από τους Σίξερς
και μία από τους Νετς, ενώ έχουν το πλεονέκτημα
και στις δύο ισοβαθμίες.

Κρούσμα κορονοϊού
στην Ίσταντς
Δεν πρόκειται να γίνει σήμερα ο πρώτος τελικός του EHF European Cup στο χάντμπολ μεταξύ
της ΑΕΚ και της σουηδικής Ίσταντς, γιατί στη
σουηδική αποστολή βρέθηκε ένας αθλητής θετικός στον κορονοϊό. Την απόφαση έλαβε η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Χάντμπολ. Αυτή είναι που
θα ορίσει τη νέα ημερομηνία.

Στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες θα μπει ο κολυμβητής υπεραποστάσεων Σπύρος Χρυσικόπουλος, ο οποίος
την περασμένη Κυριακή ξεκίνησε να κολυμπάει σε 50άρα πισίνα και χθες Παρασκευή το ξημέρωμα κατάφερε να
διανύσει 250 χιλιόμετρα! Θα συνεχίσει να κολυμπάει μέχρι μεθαύριο Κυριακή, οπότε θα «συντρίψει» το ρεκόρ όχι μόνο θα το καταρρίψει. Το Γκίνες αναφέρει ότι τα 250 χιλιόμετρα πρέπει να καλυφθούν σε επτά μέρες.

Ποιος θα δώσει τα περισσότερα;
Η Cosmote TV μπήκε επισήμως στον χορό για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Super League
της προσεχούς περιόδου με δηλώσεις του προέδρου και
διευθύνοντος συμβούλου της Μιχάλη Τσαμάζ. Φυσικά
υπάρχει και η Nova, η οποία επιθυμεί ανανέωση της συνεργασίας με τη Super League. Τι γίνεται εύκολα αντιληπτό; Ότι δεν θα υπάρξει κεντρική διαχείριση και η κάθε ΠΑΕ θα πάει εκεί όπου δίνουν τα περισσότερα.

Νέα αναβολή για
τον Ιβάν Σαββίδη
Αναβολή, την έκτη, πήρε ο Ιβάν
Σαββίδης από το δικαστήριο της
Θεσσαλονίκης για την πολύκροτη
υπόθεση του Μαρτίου του 2018, όταν εισέβαλε με το πιστόλι στον αγωνιστικό
χώρο μόλις ακυρώθηκε το γκολ του Βαρέλα στις
καθυστερήσεις με αντίπαλο την ΑΕΚ. Ο λόγος της
αναβολής ήταν τα περιοριστικά μέτρα για την
πανδημία. Ο ηγέτης του ΠΑΟΚ, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται στο Ροστόφ για περισσότερο από
έναν χρόνο.
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• Η Έλενα Τσαγκρινού, η εκπρόσωπος
της Κύπρου στη Eurovision με το τραγούδι «El Diablo», πάει… σφαίρα!

Νέο σοβαρό
χειρουργείο για
τον Αγγελίδη

Σ

ε ένα ακόμα σοβαρό χειρουργείο θα υποβληθεί σήμερα ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Ο παρουσιαστής βρίσκεται καθηλωμένος στο κρεβάτι από τα Χριστούγεννα
του 2017 έπειτα από ένα σφοδρό τροχαίο με τη μοτοσικλέτα του και δίνει έναν μεγάλο αλλά άνισο αγώνα
για να σταθεί σιγά σιγά στα πόδια του ή, έστω, με
έναν τρόπο να επιστρέψει στη φυσιολογική ζωή.
Η σύζυγός του Εβελίνα Βαρσάμη ήταν εκείνη που
ανακοίνωσε περιχαρής στο Διαδίκτυο ότι ο λατρεμένος της Κωνσταντίνος θα υποβληθεί σε νέα επέμβαση, αυτήν τη φορά στα μάτια, με τους followers να
εύχονται στο ζευγάρι τα καλύτερα.
«Το Σάββατο αυτά τα υπέροχα γκριζοπράσινά σου
μάτια θα ξανακοιτάξουν τον κόσμο “ΣΩΣΤΑ” με τη
βοήθεια του χειρουργού - οφθαλμίατρου Π. Αρβανίτη! Τέλος ο στραβισμός», αποκάλυψε η Εβελίνα
Βαρσάμη, η οποία δεν φεύγει λεπτό από το πλευρό
του αγαπημένου της. Με την άσβεστη ελπίδα της, την
αγάπη, τη φροντίδα και την προσευχή, η γλυκιά μανούλα του μονάκριβου αγοριού τους και φύλακαςάγγελος του γοητευτικό d.j. δεν παύει στιγμή να μάχεται δίπλα του με υπομονή και χαμόγελο.
Δύο μήνες πριν, την Τρίτη 30 Μαρτίου, ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης υποβλήθηκε σε ένα ακόμα κρίσιμο
πολύωρο χειρουργείο στο κεφάλι, που στέφθηκε με
επιτυχία. «Ευτυχώς πήγε πάρα πολύ καλά. Οι γιατροί
έκαναν ένα τόσο δύσκολο χειρουργείο να φανεί πολύ εύκολο. Ο Κωνσταντίνος είναι σπίτι και δεν πονάει. Έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά και δεν μπορεί
να καταλάβει κάποιος ότι έχει κάνει ένα τόσο σοβαρό χειρουργείο, γιατί δεν φαίνεται τίποτα. Είναι όλα

• Γκρεμοτσακίστηκαν τα νούμερα
τηλεθέασης στο «Survivor» μετά
την αποχώρηση του James Καφετζή και την απουσία του Νίκου
Μπάρτζη, ο οποίος φιλοξενείται σε
ξενοδοχείο στον Άγιο Δομίνικο.
• Ωραία θέα έχει η Ελένη Μενεγάκη
από το νέο της ηλιόλουστο γραφείο
επί της Λ. Συγγρού στο μεγάλο κανάλι.
• Εμβολιάστηκε για τον κορονοϊό
η Άννα Βίσση και το γλέντησε στο
Instagram.
• Το Star ψάχνει νέα καλλονή για τον
«Τροχό της τύχης», αφού διέκοψε τη
συνεργασία του με την Κύπρια Βάλια
Χατζηθεοδώρου.
• Η Ελένη Τσολάκη συζητάει με το
Open για την παρουσίαση καλοκαιρινής εκπομπής.
• Γνωστός τραγουδοποιός ετοιμάζεται
να αναλάβει ρόλο παρουσιαστή σε
μουσική εκπομπή.

μέσα στα μαλλιά του», ανέφερε σε δηλώσεις της η
Εβελίνα Βαρσάμη, εξηγώντας ότι «ο Κωνσταντίνος
μπροστά στο μέτωπο έχει οστικό έλλειμμα και αυτό
πρέπει να καλυφθεί. Για να καταλάβεις, δεν έχει κόκαλο, θα του πάρουν δικό του κόκαλο από το κρανίο,
θα κοπεί στη μέση, η μία φλούδα θα έρθει μπροστά
στο μέτωπο και το υπόλοιπο θα κουμπωθεί πίσω.
Απλώς θα είναι με το δικό του μόσχευμα, όχι ξένο,
ώστε να μην ταλαιπωρηθεί ξανά με μολύνσεις». Τον
Ιούλιο ο παρουσιαστής θα εισαχθεί και πάλι στο νοσοκομείο για μια ακόμα λεπτή επέμβαση, με τους
θεράποντες γιατρούς να δηλώνουν αισιόδοξοι.
Η οικογένεια του πολυτραυματία Αγγελίδη γνώριζε από την αρχή ότι ο «δρόμος» του από εκείνο το
μοιραίο βράδυ, παραμονή Χριστουγέννων, θα ήταν
ανηφορικός, ζόρικος και μακρύς, μα κανείς δεν το
έβαλε κάτω, κυρίως ο ίδιος! «Δεν πίστεψα ποτέ ότι ο
Κωνσταντίνος δεν θα τα καταφέρει. Έχουμε πολύ
δρόμο και αγώνα μπροστά μας, αλλά δόξα τω Θεώ τα
χειρουργεία έχουν πάει πολύ καλά», εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της η σύζυγός του.

• Ποια παρουσιάστρια πιέζουν σε
μεγάλο κανάλι να αναλάβει το
πρωινό μαγκαζίνο, αλλά εκείνη
αρνείται σθεναρά; Μέχρι που
σκέφτεται να τα... μαζέψει και να
φύγει.
• «Μου έκαναν πρόταση να παρουσιάσω το “The Voice”, αλλά δεν τόλμησα
να το κάνω, γιατί δεν μιλάω τέλεια ελληνικά», αποκάλυψε η Τάμτα, η οποία
παραδέχτηκε ότι θα ξαναπήγαινε στη
Eurovision.

• Γενέθλια είχε ο Νίκος Αλιάγας
και η αδελφή του Μαρία τού ευχήθηκε με μια… παιδική τους
φωτογραφία!
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Η Κατερίνα Γρέγου
στο τιμόνι του ΕΜΣΤ

57
Γυρίσματα στη
Γηραιά Αλβιώνα
Στο χωριό Όξφορντ της ιστορικής πόλης Σάφολκ στην Αγγλία
βρίσκεται ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, απολαμβάνοντας την
ηρεμία, τις όμορφες εικόνες
και τον βροχερό καιρό της Γηραιάς Αλβιώνας. Ο γοητευτικός ηθοποιός και γιος του Ηλία
Λογοθέτη βρίσκεται από τον
Απρίλιο στο εξωτερικό για τις
ανάγκες των γυρισμάτων κινηματογραφικής ταινίας με τον
τίτλο «Magpie Murder», συμμετέχοντας σε ένα δυνατό καστ
διάσημων Βρετανών πρωταγωνιστών.

Η

Κατερίνα Γρέγου αναλαμβάνει από την 1η Ιουλίου καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η Ελληνίδα επιμελήτρια και μουσειολόγος με διεθνή
αναγνώριση και βάση τις Βρυξέλλες αποδέχτηκε την πρόταση του
ΥΠΠΟ, δηλώνοντας ότι «έπειτα από 15 χρόνια στο εξωτερικό είναι
μεγάλη μου τιμή να αναλάβω αυτήν τη θέση και να έχω τη δυνατότητα να συνεισφέρω, στη χώρα μου, στην ανάπτυξη του πιο σημαντικού μας θεσμού σύγχρονης τέχνης». Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα
Μενδώνη χαιρέτισε την ανάληψη θέσης από την Κατερίνα Γρέγου:
«Με τη διεθνή της εμπειρία, το πλούσιο εκθεσιακό και συγγραφικό
έργο της και τις πολυάριθμες συνεργασίες με ιδρύματα και θεσμούς σε όλη την Ευρώπη η Κατερίνα Γρέγου είναι ένα πρόσωπο
που μπορεί να οδηγήσει το ΕΜΣΤ στη νέα του εποχή».

GOSSIP
Έξαλλη με τη Μαλέσκου

Στα χαρακώματα οι ξανθές Κατερίνα Καινούργιου και Ιωάννα Μαλέσκου. Η πρωινή οικοδέσποινα του Open, με τις πρωτιές στην τηλεθέαση, ενημερώθηκε από τηλεθεατές ότι η συνάδελφός της στον ΣΚΑΪ... κράζει το «Ευτυχείτε»
και αποφάσισε να πάρει θέση: «Εγώ συμπαθώ
και την Ιωάννα πάρα πολύ, αλλά μου στέλνουν
μηνύματα ότι το “Love it” πετάει συνέχεια σπόντες για την εκπομπή. Δεν έχω καταλάβει τι έχει
γίνει. Αν έχουν κάποιο πρόβλημα, να το πουν ξεκάθαρα», είπε οn air η Κατερίνα Καινούργιου.

Έτοιμος για… ταξίδια
Ίδιος και απαράλλακτος
Καθόλου δεν έχει αλλάξει ο Ανδρέας Παρασχάκης, ο μεγάλος νικητής του ριάλιτι
«Bar», που προβλήθηκε πριν από 18 χρόνια στο μεγάλο κανάλι. Ξανθός και με κοιλιακούς-φέτες, ο Κρητικός επιχειρηματίας πόζαρε στο Διαδίκτυο τη στιγμή του
εμβολιασμού του για τον κορονοϊό πανηγυρίζοντας! Μετά την κατάκτηση των
150.000 ευρώ, ο πρώην παίκτης επέστρεψε στη Μεγαλόνησο, αποφεύγοντας επί
δύο δεκαετίες τα φώτα της δημοσιότητας.

Με το σήμα της νίκης
Ο Χρήστος Χολίδης έκανε το εμβόλιο κατά του κορονοϊού στο Κ.Υ.
Ερυθρών και πόζαρε χαμογελαστός με το σήμα της νίκης! Μαζί του,
βέβαια, φωτογραφήθηκε και το νοσηλευτικό προσωπικό, αφού η
αιφνίδια εμφάνιση του δημοφιλούς καλλιτέχνη στο Κέντρο Υγείας
προκάλεσε ευχάριστη αναστάτωση στους εργαζομένους. «Στον
δρόμο για τη λευτεριά! Κ.Υ. Ερυθρών, σας ευχαριστώ», έγραψε στη
λεζάντα ο τραγουδιστής.

Σε ρόλο παρουσιαστή επιθυμεί να επιστρέψει τη
νέα σεζόν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ο δημοφιλής
ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει καταθέσει ένα
ταξιδιωτικό πρότζεκτ σε μεγάλο σταθμό και περιμένει απάντηση. «Έχω ένα δικό μου concept,
είναι ταξιδιωτικού περιεχομένου. Συζητάω με
ένα ιδιωτικό κανάλι και μέχρι το τέλος του μήνα
θα έχουμε καταλήξει», ανέφερε σε δηλώσεις
του. Παράλληλα, ανυπομονεί να ξεκινήσουν τα
γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας
«Bachelor 4» αλλά και της νέας σειράς του
Mega με συμπρωταγωνίστρια τη σύντροφό του
Κατερίνα Γερονικολού.

P
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Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

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

Κριός

(21/3-20/4)
Μια ευκαιρία είναι τόσο μεγάλη,
ώστε θα αποτελέσει για σας μια
πρόκληση την οποία ίσως να φοβηθείτε. Πρέπει να σχεδιάσετε
καλά τα πράγματα, γιατί μια αλλαγή πρόκειται να καθορίσει το
μέλλον σας και θα σας οδηγήσει
σε επιτεύγματα.

Ταύρος

Πώς θα αναγνωρίσεις το αρσενικό
«κάθαρμα» κάθε ζωδίου

(21/4-20/5)
Μην «αρπαχτείτε» με το ταίρι ή
τους συνεργάτες σας. Το μυαλό
σας είναι θολωμένο και βρίσκεστε σε μπέρδεμα. Προσέξτε
φλερτ, διασκεδάσεις, κάθε είδους «τρέλα» και ενδώσετε στο
ρίσκο. Έχετε ευαίσθητο στομάχι.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Υπάρχει για σας ένα δίχτυ ασφαλείας. Για να βρείτε την αγάπη
πρέπει να προσπαθήσετε σκληρότερα, να είστε απλοί και να ψάχνετε για αληθινά συναισθήματα και
όχι για επιφανειακά πλεονεκτήματα. Εάν είστε παντρεμένοι, θα
έχετε τη φροντίδα που χρειάζεστε.

Καρκίνος

Κριός

Ταύρος

Εντυπωσιάστηκες από την υψηλή του τεστοστερόνη και χάρηκες που υπάρχουν ακόμη τέτοια
αρσενικά στην εποχή μας; Μάλλον μόλις ερωτεύτηκες ένα κάθαρμα Κριό. Είναι εκείνος που
περνά το βράδυ από τη γειτονιά με τη μηχανή
και ξυπνάει άπαντες με την κομμένη εξάτμιση.
Αυτός που θα καλεί τους φίλους του σπίτι για να
δουν ποδόσφαιρο και θα απαιτεί εσύ να μαγειρεύεις και να σερβίρεις. Θα σου υποδεικνύει
ψυχρά όλα τα σημεία στα οποία έχεις κυτταρίτιδα, ενώ, αν εσύ αφήνεις υπονοούμενα για τη δική του πεταχτή κοιλιά, οι λεπτές σου ειρωνείες
θα χάνονται στη μετάφραση. Και θα υποστηρίζει πως το σκάκι είναι παιχνίδι τύχης και όχι
ικανοτήτων, όταν τον κερδίζεις. Έχει χαμηλή
νοημοσύνη, είναι ακαλλιέργητος, άξεστος,
πρωτόγονος, σοβινιστής, σεξομανής, άπιστος,
μεγαλομανής και προπάντων ανταγωνιστικός.
Μήπως να ψάξεις κάτι σε πιο μετροσέξουαλ;

Θέλει να γίνει το λιμανάκι σου. Ισχυρίζεται πως
μπήκε στη ζωή σου για να σε βοηθήσει και να
σε παρηγορήσει. Είναι ο μόνος άντρας στο Σύμπαν που ξέρει τι είναι καλό για σένα. Προσοχή!
Και ο Χίτλερ τα ίδια έλεγε. Και ήταν και κείνος
ένας Ταύρος-κάθαρμα.
Από τον πρώτο μήνα της γνωριμίας σας θα κανονίσει τις διακοπές σας. Σε κάποιον οικονομικό προορισμό, γιατί είναι τσιγκούνης. Είναι και
ξεροκέφαλος. Εσύ δεν επιτρέπεται να έχεις
γνώμη για ένα θέμα, ακόμη κι αν κατέχεις διδακτορικό. Εσύ θα μείνεις σπίτι, γιατί η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά. Θα σου επιτρέπει,
όμως, να πηγαίνεις έως το ψιλικατζίδικο της
γωνίας, αν μπορεί να σε βλέπει από το παράθυρο. Είναι, βέβαια, πιστός. Όπως κάθε τρομερός
τεμπέλης!
(Σημείωση: Η συνέχεια στο επόμενο)

(22/6-22/7)
Να είστε αυθόρμητοι με τους οικείους σας, αλλά συγκρατημένοι
στην εργασία. Μια κουβέντα με το
ταίρι ή τους συνεργάτες σας είναι
αναπόφευκτη. Η οικογένειά σας, η
οικία σας και κάποια ηλικιωμένα
πρόσωπα ίσως σας κουράσουν ή
σας προκαλέσουν προβλήματα.

Λέων

(23/7-22/8)
Πρακτικά θέματα σας απασχολούν.
Προσέξτε μήπως κάνετε λάθη για
τα οποία θα μετανιώσετε. Μπορεί
να κυνηγάτε κάποια χρήματα που
σας χρωστάνε ή να πρέπει να αγοράσετε κάτι. Γίνεστε πιο απαιτητικοί και αναζητάτε απολαύσεις.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Προσέξτε το εξής: Κάποιος θέλει
να σας ζορίσει στην εργασία σας.
Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια
από έναν συνεργάτη ή ανώτερό
σας. Γενικά, πρέπει να σκέφτεστε
ήρεμα τα προβλήματα, να διορθώνετε τα λάθη σας και να δοκιμάζετε νέες προσεγγίσεις.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός
(23/9-23/10)
Η επιπολαιότητα, ο υπερβολικός ενθουσιασμός και η βιασύνη πληρώνονται. Να είστε συνετοί για να πάτε καλά στον έρωτα. Στην καριέρα σας θα έχετε
ανταγωνιστές, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για καλές συνεργασίες. Κάντε αργά βήματα.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Σήμερα μάλλον έχετε τις «στραβές» σας. Αυτό το διάστημα θα
«κόψετε» την παρέα με κάποιους
ανθρώπους. Ίσως είναι για καλό
σας. Είναι καλή περίοδος για να
εκδώσετε κάτι. Αποφύγετε πάση
θυσία νέους συνεταιρισμούς.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Είστε συγχυσμένοι συναισθηματικά, αλλά η αλήθεια είναι πως σας
φταίει ο εαυτός σας. Κάποιοι προσπαθούν να σας βγάλουν στη σέντρα, για να φέρετε εις πέρας τις
δουλειές τους. Αποφύγετε το πολύ
τσιγάρο οι καπνιστές.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Προσέξτε λιγάκι τις σχέσεις σας
με τους φίλους και τις παρέες
σας. Μπορεί οι προθέσεις σας να
είναι καλές, αλλά ίσως πείτε
πράγματα τα οποία θα παρεξηγηθούν. Πολλά άτομα δεν είναι ειλικρινή απέναντί σας.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Χρειάζονται χρόνος, κόπος και
ίσως έξοδα για να φτάσετε εκεί
που θέλετε. Διαχειριστείτε τα λεφτά σας με σύνεση. Το καλό είναι
πως ίσως σας έρθει μια μικρή περιουσία ή κάποιο άλλο απρόσμενο ποσό.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Μην ξενυχτάτε. Υπαρξιακές αναζητήσεις και αρνητικές σκέψεις
δεν σας βοηθούν. Προσέξτε τι λέτε, τι γράφετε και τι υπογράφετε,
αλλά και την οδήγηση. Προσέξτε
στην εργασία σας κάποια άτομα
με αντιφατική συμπεριφορά.

P

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΪΟΥ 2021

OLITICAL

59

C

ORRECT

Ας το κάνουμε όπως ο Μπάιντεν
Ε

μείς θα επιμείνουμε στην άποψη που
έχουμε εκφράσει. Δώστε κίνητρα για να
κάνει ο κόσμος εμβόλια. Η κυβέρνηση
πρέπει να δώσει… καύσιμα στο ράλι του εμβολιασμού, το οποίο πάει καλά, αλλά με το άνοιγμα
της κοινωνίας μπορεί να κολλήσει. Αρκετές χώρες το κάνουν πράξη και το προχωρούν. Θα βοηθήσει όχι μόνο το κίνημα του εμβολιασμού, αλλά
και τον τουρισμό, άρα και την οικονομία. Δείτε τι
έκανε η Αμερική. Μια χώρα που πλήρωσε ακριΓράφει
βά το τίμημα της πανδημίας και μετά την εκλογή
o Νίκος
Μπάιντεν όχι μόνο άλλαξε το σκηνικό, αλλά είναι
Ελευθερόγλου
ήδη στην πρωτοπορία.
neleftheroglou@gmail.com
Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τον βαρύτερο απολογισμό θυμάτων του νέου κορονοϊού στον πλανήτη, επάνω από 584.000 νεκρούς επί συνόλου
32,8 εκατομμυρίων μολύνσεων από τον SARSCoV-2. Από χθες στις ΗΠΑ οι εμβολιασμένοι πετούν τις μάσκες. Πρόκειται για ένα ιστορικό βήμα στη μάχη κατά του φονικού ιού. «Αν έχετε εμβολιαστεί πλήρως, δεν έχετε πια ανάγκη να φοράτε μάσκα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος
Μπάιντεν. «Βγάλτε τις μάσκες σας! Κερδίσατε το
δικαίωμα να κάνετε κάτι για το οποίο οι Αμερικανοί είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο: να χαιρετάτε τους άλλους με ένα χαμόγελο».
«Πιστεύω πως αυτό είναι σημαντικό βήμα, μια
μεγάλη μέρα», πρόσθεσε ο πρόεδρος, παροτρύνοντας τους Αμερικανούς που δεν έχουν ακόμα
εμβολιαστεί να το κάνουν χωρίς αργοπορία.
«Σας εκλιπαρώ, προστατεύστε τους εαυτούς σας

έως τη γραμμή του τερματισμού. Ξέρετε όλοι πόσο επίφοβος είναι αυτός ο ιός», επέμεινε. «Θα
βγούμε από την υγειονομική κρίση και θα ανοικοδομήσουμε την οικονομία μας. Θα γνωρίσουμε ξανά τη χαρά, θα χαμογελάσουμε ξανά», συνέχισε.
Ο ένοικος του Λευκού Οίκου επέμεινε στη θεαματική πρόοδο που έχει σημειώσει η χώρα του
τους τελευταίους μήνες. Τα CDC ανέφεραν νωρίτερα χθες ότι οι άνθρωποι που έχουν ανοσοποιηθεί πλήρως δεν χρειάζεται πλέον να φορούν μάσκες σε εξωτερικούς χώρους ούτε και
στους περισσότερους εσωτερικούς, κάτι που θα
επιτρέψει η χώρα να επανέλθει στην ομαλότητα.
Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών
εξέφρασαν την ελπίδα ότι η νέα σύσταση θα
ωθήσει περισσότερους Αμερικανούς στο να εμβολιαστούν. Σημείωσαν ακόμη ότι οι άνθρωποι
που έχουν λάβει και τις δύο δόσεις δεν χρειάζεται πλέον να τηρούν την επιλεγόμενη κοινωνική

Από χθες στις ΗΠΑ
οι εμβολιασμένοι πετούν
τις μάσκες. Πρόκειται για ένα
ιστορικό βήμα από μία χώρα
που πλήρωσε ακριβά το τίμημα
της πανδημίας!

απόσταση στις περισσότερες περιστάσεις.
Η μαζική εκστρατεία εμβολιασμού επέτρεψε
στις Ηνωμένες Πολιτείες να φτάσουν στο χαμηλότερο επίπεδο των κρουσμάτων Covid από τον
Σεπτέμβριο του 2020. Ο αριθμός των θανάτων
είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Απρίλιο και το ποσοστό θετικών τεστ βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της
πανδημίας. Περίπου 154 εκατομμύρια Αμερικανοί ή περισσότερο από το 46% του πληθυσμού
έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου
και περισσότερα από 117 εκατομμύρια έχουν
εμβολιαστεί πλήρως.
Τα γράφουμε αυτά, διότι όταν οι Αμερικανοί,
οι Ισραηλινοί και άλλοι -πλήρως πάντα- εμβολιασμένοι κυκλοφορούν στις χώρες τους ελεύθεροι, γιατί να έρθουν στην Ελλάδα για να φορούν μάσκες, να κυκλοφορούν μόνο μέχρι τα
μεσάνυχτα, να μην μπορούν να ακούσουν μουσική κ.λπ.;
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα
τολμήσει να πράξει το αυτονόητο. Να δώσει περισσότερες ελευθερίες σε όσους έχουν κάνει
πλήρη εμβολιασμό ώστε να πειστούν και οι δύσπιστοι ή οι… χαλαροί. Όσο πιο γρήγορα το κάνει ο κ. Μητσοτάκης τόσο περισσότερες συμμετοχές θα υπάρξουν (κυρίως) από νέους στην
επιχείρηση «Ελευθερία». Αφού είναι της μόδας
η… ανακάλυψη της Αμερικής, ας αντιγράψουμε
τα όποια καλά της. Ας το κάνει ο πρωθυπουργός
όπως ο Μπάιντεν.

