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Ε
ίναι βέβαιο ότι όλοι, όταν μιλάμε ή γράφου-
με, έχουμε το δικαίωμα στο λάθος, καθώς
ανθρώπινον το σφάλλειν. Η δήλωση του
βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη

Λοβέρδου, στο πλαίσιο της υπεράσπισης του νομο-
σχεδίου για τη συνεπιμέλεια, ήταν μεγάλο λάθος. Ιδού
τι δήλωσε, μεταξύ άλλων, στην τοποθέτησή του στη
Βουλή: «Μπορεί να είσαι ένας κακός σύζυγος, αλλά
μπορεί να είσαι καλός γονιός. Υπάρχει διαφορά μετα-
ξύ του ενός και του άλλου. Μπορεί εγώ να χώρισα με
τη γυναίκα μου και να έχω πάθος εναντίον της, αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι κακός πατέρας. Όπως, αν-
τίστροφα, μια γυναίκα την οποία ο άνδρας της την απα-
τά, την έδερνε, την κακοποιούσε και έχει μίσος εναν-
τίον του πρώην άνδρα της, παρ’ όλα αυτά έχει το παιδί
το δικαίωμα να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς».

Ο δημοσιογράφος - βουλευτής θέλουμε να πι-

στεύουμε ότι άλλο ήθελε να πει και άλλο είπε. Δεν χω-
ράει το μυαλό μας ότι ένας κακοποιητικός σύζυγος
μπορεί να είναι καλός πατέρας. Εάν ο κ. Λοβέρδος δεν
το πιστεύει αυτό, η λύση είναι απλή: Θα έπρεπε ο βου-
λευτής της Ν.Δ. να βγει θαρραλέα και να ζητήσει συγ-
γνώμη. Τώρα, εάν αυτό θα του τσαλάκωνε το πολιτικό
προφίλ ή θα του έκανε ζημιά στην εκλογική του πελα-
τεία, είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο. Αλλά, πράγματι,
δεν είναι αυτό το σημαντικό. Σημαντικό ήταν ότι θα
έκοβε τον βήχα σε όλους όσοι έχουν τέτοια άποψη
από το να τους δίνει… άλλοθι. 

Ο κ. Λοβέρδος, όμως, δεν έπραξε το αυτονόητο: Να
ζητήσει συγγνώμη γι’ αυτό που είπε. Εάν το είχε πρά-
ξει, το θέμα θα είχε λήξει. Αντ’ αυτού, όμως, επέλεξε
την τακτική βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που κάνουν ασύλ-
ληπτες δηλώσεις και πάντα έχουν το επιχείρημα ότι
κάποιοι τις παραποίησαν ή πως δεν εννοούσαν αυτό

που είπαν, αλλά συγγνώμη δεν ζητάνε. Χαρακτηριστι-
κά περιστατικά ήταν οι αντιδράσεις που είχαν η κυρία
Αχτσιόγλου και ο κ. Τζανακόπουλος, όταν, αντί να ζη-
τήσουν συγγνώμη για τις τραγικές δηλώσεις τους, άρ-
χισαν να κατηγορούν όλους τους άλλους πλην του
εαυτού τους.

Τα γράφουμε αυτά ελπίζοντας ότι κάποτε θα αντιλη-
φθεί το πολιτικό προσωπικό της χώρας ότι πρέπει να
είναι προσεκτικό. Πως δεν μπορούν να περνούν τους
πολίτες ως άτομα χαμηλής νοημοσύνης, που δεν κα-
ταλαβαίνουν τι συμβαίνει.

Οι εποχές έχουν αλλάξει και κανείς δεν μπορεί να
πιστεύει ότι όσα λέει και πράττει θα μένουν κρυφά και
ασχολίαστα. Γι’ αυτό ας καταλάβουν οι βουλευτές μας
ότι η υποχρέωση της συγγνώμης απέναντι στους πολί-
τες και την κοινωνία μπορεί να δικαιολογήσει το δι-
καίωμα στο λάθος…
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Η
πορεία προς την κανονικότητα
συνδέεται αναπόδραστα με
ορόσημα. Αυτό φαίνεται ότι αν-
τιλαμβάνονται και στο Μέγαρο

Μαξίμου, καθώς κυβερνητικά στελέχη
αναγνωρίζουν ότι ένας μακρύς και επίπο-
νος κύκλος διαχείρισης κρίσεων κλείνει
στις αρχές αυτού του καλοκαιριού. Πρα-
κτικά, έως τις αρχές Ιουνίου εκτιμάται ότι
θα έχει εμπεδωθεί η πτώση των δεικτών
του κορονοϊού και συνδυαστικά, τόσο με
τον πολλαπλασιασμό των εμβολιασμών
όσο και με το άνοιγμα όλων των εμβολίων
σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, η φάση στα-
θερότητας θα εμπεδωθεί και δεν θα υπάρ-
ξει πισωγύρισμα. Και αυτό, βεβαίως, δίνει
το έναυσμα για ένα πολιτικό restart, για τη
μετάβαση από μια κατάσταση μόνιμης δια-
χείρισης κρίσεων σε μια περίοδο παραγω-
γής συντεταγμένης πολιτικής με μεταρ-
ρυθμιστικό πρόσημο, όπως επιθυμεί ο κ.
Μητσοτάκης.

Ρεαλιστικά, όπως αναγνωρίζουν και κυ-
βερνητικά στελέχη, το ορόσημο αυτό είναι
η 7η Ιουλίου, όταν και συμπληρώνονται
δύο χρόνια από την εκλογή της Ν.Δ. Ακόμα
δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση στο κυ-
βερνητικό επιτελείο για το τι θα γίνει προ-
κειμένου να εορταστεί η δεύτερη επέτειος
της ανάληψης της διακυβέρνησης, αν και
υπάρχουν σκέψεις για μια ειδική εκδήλω-
ση. Τίποτε, όμως, δεν έχει κλειδώσει, ενώ
υπενθυμίζεται ότι και πέρυσι, που ήταν η
πρώτη επέτειος, δεν έγινε τίποτε το εξεζη-
τημένο, αν και το πρώτο κύμα του κορονοϊ-
ού είχε περάσει και ήταν σε εξέλιξη το
crash test του τουρισμού εν μέσω πανδη-
μίας.

Σε κάθε περίπτωση, στην κυβέρνηση

θεωρούν ότι η φυγή προς τα εμπρός θα
πρέπει να συμβολιστεί με κάποιον τρόπο
και εκτός του οδικού χάρτη για την ερχό-
μενη πολιτική σεζόν, τον οποίο θα παρου-
σιάσει από το βήμα της ΔΕΘ ο κ. Μητσοτά-
κης. Και αυτό γιατί η «κανονικότητα» είναι
μια καινούργια… πίστα μετά το δεύτερο
μισό του 2019, όταν η Ν.Δ. κυβερνούσε με
τον αέρα της σαρωτικής νίκης του καλο-
καιριού. Πλέον, υπάρχουν φθορά και κό-
πωση, αλλά ρεαλιστικά ο πολιτικός χρόνος
για τις εκλογές, ακόμα κι αν αυτές γίνουν
το 2023, ξεκινά να μετρά αντίστροφα. Συ-
νεπώς απαιτείται μια ένταση των πολιτικών
πρωτοβουλιών, όπως επισημαίνουν κυ-
βερνητικές πηγές, διότι το κυβερνητικό
σχήμα θα κριθεί κυρίως επ’ αυτών και όχι
τόσο για τη διαχείριση των πολλαπλών κρί-
σεων. 

Ζύμωση με τους πολίτες
Ο κ. Μητσοτάκης, βεβαίως, θα βγαίνει

περισσότερο εκτός του Μαξίμου από εδώ
και πέρα, εκτός των ταξιδιών που έχουν
ήδη προγραμματιστεί. Το άλλο Σαββατο-
κύριακο θα βρίσκεται στην Κρήτη, όπου θα
προβεί σε ανακοινώσεις για τον ΒΟΑΚ, ο
οποίος πλέον δρομολογείται και με πό-
ρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, με στόχο
να είναι έτοιμος στην τελική μορφή του τα
επόμενα χρόνια. Ακόμα, για τις 3 Ιουνίου
και πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑ-

ΤΟ ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί μαζί με τον
υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκο-
γιάννη στην Αστυπάλαια, όπου υλοποιείται
η μεγάλη επένδυση της VW για τον εξηλε-
κτρισμό του στόλου των δημοσίας και
ιδιωτικής χρήσης οχημάτων στο νησί τα
επόμενα χρόνια. Όλες αυτές οι επισκέψεις
μπορεί να συνδέονται με έργα αιχμής, ο κ.
Μητσοτάκης, όμως, έχει πάντα την ευκαι-
ρία να κάνει βόλτα και να «πιάσει τον
σφυγμό» των τοπικών κοινωνιών. 

Ήδη, πάντως, στην «πολιτική πιάτσα»
συζητείται έντονα ότι το πολιτικό restart
που επιθυμεί η κυβέρνηση θα συνδυαστεί
κάποια στιγμή και με αλλαγές προσώπων
σε ένα ευρύ φάσμα. Σύμφωνα με τη φιλο-
λογία των ημερών, η οποία δεν προέρχεται
από αναξιόπιστες πηγές, όποτε γίνουν οι
αλλαγές, θα αφορούν και στο Μέγαρο Μα-
ξίμου, όπου ήδη αναδιαμορφώνεται το επι-
κοινωνιακό επιτελείο. Ο χρόνος, βεβαίως,
των όποιων αλλαγών είναι στη διακριτική

ευχέρεια του πρωθυπουργού, αν και εκτι-
μάται ότι δύσκολα θα γίνουν μεσούντος του
θέρους, οπότε και μπορεί να παραστεί η
ανάγκη για διαχείριση περαιτέρω κρίσεων.

Βαρυσήμαντα μηνύματα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πε-
ρίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επέλεξε να απο-
στείλει στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επ’ αφορμή
της χθεσινής του συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον
εκτελεστικό διευθυντή της Frontex, Fabrice Leggeri, πα-
ρουσία, μεταξύ άλλων, του υπουργού Μετανάστευσης και
Ασύλου Νότη Μηταράκη, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντί-
νου Φλώρου και της διευθύντριας του Διπλωματικού Γρα-
φείου του Πρωθυπουργού Ελένης Σουρανή. «Θα ήθελα να
ενθαρρύνω την Τουρκία να παραμείνει προσηλωμένη σε
όσα προβλέπει η Δήλωση Ε.Ε. - Τουρκίας και να εργαστεί
πιο ενεργά για την αποτροπή των παράτυπων αφίξεων αλ-

λά και για να μειώσει τις μεταναστευτικές ροές στο Αι-
γαίο», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός. 

Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι «είναι αδιανόητο μετανάστες
και πρόσφυγες να χρησιμοποιούνται ως γεωπολιτικά πιό-
νια, ώστε να ασκηθεί πίεση στην Ε.Ε. ως σύνολο», διαβε-
βαιώνοντας ότι «ως Ένωση δεν πρόκειται να δεχτούμε
κανενός είδους πίεση».

Έμπειροι πολιτικοί παρατηρητές επισημαίνουν ότι η
Αθήνα λίγες μέρες πριν από το ραντεβού Δένδια - Τσα-
βούσογλου στην ελληνική πρωτεύουσα, αλλά και εν ανα-
μονή μιας πιθανής συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν
στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες στις

14 Ιουνίου, επιχειρεί να οριοθετήσει την… περίμετρο της
ατζέντας των διμερών συζητήσεων, καθιστώντας σαφείς
τους τομείς του ενδιαφέροντός της.

Ο κ. Leggeri περιέγραψε τη χθεσινή συνάντηση ως έμ-
πρακτη ανταμοιβή του ρόλου της Frontex, ενώ επαναβε-
βαίωσε τη στήριξή του σε όλα τα κράτη-μέλη για το κρίσι-
μο θέμα των επιστροφών. Ο κ. Μηταράκης, από την πλευ-
ρά του, ανέδειξε τη σημασία να διατηρήσει η Frontex τον
ρόλο της στην προστασία των κοινών συνόρων μας εν όσω
συζητείται σε επίπεδο Ε.Ε. το νέο Σύμφωνο για τη Μετα-
νάστευση και το Άσυλο. 

Σπύρος Μουρελάτος

Μητσοτάκης προς Τουρκία: «Τηρήστε τη συμφωνία για το Μεταναστευτικό»

Ακόμα δεν έχει ληφθεί καμία
απόφαση στο κυβερνητικό
επιτελείο για το τι θα γίνει,
προκειμένου να εορταστεί 
η δεύτερη επέτειος της 
ανάληψης της 
διακυβέρνησης, αν και 
υπάρχουν σκέψεις για 
μια ειδική εκδήλωση

Με το… βλέμμα
στην 7η Ιουλίου

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
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Μ
ε έναν κοινοβουλευτικό ελιγμό αλλά και με την
αρωγή του ΣΥΡΙΖΑ το Κίνημα Αλλαγής απέφυγε
τους εσωκομματικούς τριγμούς μετά την ονομα-

στική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο του υπουργείου Δι-
καιοσύνης για τη συνεπιμέλεια. Τα σύννεφα είχαν πυκνώ-
σει με τη στάση του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος εγκαίρως
είχε ειδοποιήσει το κόμμα του ότι θα απείχε από την ονο-
μαστική ψηφοφορία, διαφωνώντας με την κεντρική γραμ-
μή για καταψήφιση του νομοσχεδίου. 

Αλλά και τρεις βουλευτές του κόμματος, οι Οδυσσέας
Κωνσταντινόπουλος, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος και
Δημήτρης Μπιάγκης, που δεν είναι του κλίματος της Φώ-
φης Γεννηματά, είχαν εκφραστεί με θετικά σχόλια για το
περιεχόμενο του νομοσχεδίου, αλλά τελικά πειθάρχησαν

στην κομματική γραμμή. Ωστόσο, όλα έμειναν στα «λόγια»,
καθώς στην πράξη το ΚΙΝ.ΑΛ., όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ,
δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Ωστόσο, το γεγονός
που έβγαλε από τη δύσκολη θέση το ΚΙΝ.ΑΛ. ήταν η στάση
του ΣΥΡΙΖΑ, που ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία, στην
οποία όμως δεν συμμετείχε! Αυτό έδωσε το πλεονέκτημα
στον έμπειρο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος
Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος έπειτα από συνεννόηση με τη

Φώφη Γεννηματά κατήγγειλε τον ΣΥΡΙΖΑ και αποχώρησαν
από την ψηφοφορία. Ενδεικτικό είναι και το σημερινό σχό-
λιο του Ανδρέα Λοβέρδου στα social media, ο οποίος σε
μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις σημείωσε:
«Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά ονομαστικές ψηφοφορίες, από τις οποίες
αποχωρεί. Καταστρατήγηση του κανονισμού και κατεδά-
φιση της κοινής λογικής. Λαϊκισμός, πολιτική ανοησία ή
απλώς αυτοχειριασμός;».

Αλλά και στη Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλουν να δώσουν
δικαιώματα για εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Υποστη-
ρίζουν ότι δεν είχε τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας και
υπογραμμίζουν την αγωνία του ΣΥΡΙΖΑ να τονίσει το γεγο-
νός αυτό προκειμένου να κατασκευάσουν εσωκομματική
κρίση με σχετικά δημοσιεύματα σε φιλικά τους ΜΜΕ.

Πώς η Κουμουνδούρου έσβησε τις «εσωκομματικές σπίθες» στο ΚΙΝ.ΑΛ.

Ο
ι καταιγιστικές αποκαλύψεις
του Χρήστου Καλογρίτσα στην
Προανακριτική Επιτροπή
έχουν φέρει εμφανώς σε δύ-

σκολη θέση τον πρώην υπουργό Επικρα-
τείας Νίκο Παππά. Μάλιστα, η υπερασπι-
στική γραμμή του ίδιου πέφτει στο κενό
και, ως εκ τούτου, στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησαν
το παιχνίδι του αποπροσανατολισμού.
Έτσι, χθες ο κ. Παππάς, συνοδεία των δι-
κηγόρων του, κατέθεσε στον Άρειο Πάγο
μήνυση κατά του προέδρου της Προανα-
κριτικής για «την αλλοίωση των επίσημων
πρακτικών της Επιτροπής». 

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Παππάς ισχυρί-
ζεται ότι υπήρξαν δύο αναφορές που δεν
περιλαμβάνονται στα πρακτικά: 
• Σε διάλογο που είχε ο Χρ. Καλογρίτσας
με τον Σ. Κελέτση και τη Θ. Τζάκρη, ο μάρ-
τυρας ανακάλεσε την ύπαρξη SMS με τον
Ν. Παππά. 
• Το σχόλιο του Σ. Κελέτση στη Θ. Τζάκρη
ότι «εδώ δεν είναι κομμωτήριο» και ο διά-
λογος που είχε προηγηθεί. 

Σε ό,τι αφορά την πρώτη περίπτωση,
σύμφωνα με «γαλάζιες» πηγές, επρόκειτο
για έναν διάλογο σχεδόν μικροφώνου, ενώ
ο κ. Καλογρίτσας την επόμενη μέρα προ-
σκόμισε μέρος των μηνυμάτων που αντάλ-
λασσε με τον κ. Παππά, ενώ ο κ. Κελέτσης
ανακάλεσε άμεσα τον χαρακτηρισμό προς
την κυρία Τζάκρη, ζητώντας (όπως έχει τη
δυνατότητα) να ζητήσει τη διαγραφή της

συγκεκριμένης φράσης από τα πρακτικά.
Κάτι αντίστοιχο, μάλιστα, συμβαίνει συχνά
πυκνά στην Ολομέλεια της Βουλής, όταν το
θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο.

Ο κ. Παππάς, πάντως, έφτασε μέχρι τον
Άρειο Πάγο για να δηλώσει στο πλαίσιο
κατάθεσης της μήνυσης ότι τα πρακτικά
δεν είναι το τεφτέρι του κ. Κελέτση για
ψώνια. «Στέλνουμε ένα απολύτως ξεκά-
θαρο μήνυμα: Καθένας θα έρθει ενώπιον
των ευθυνών του».

Απαντώντας, η Νέα Δημοκρατία υπο-
γραμμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Παππάς
βρίσκονται σε πανικό από όσα έρχονται
στο φως στο πλαίσιο της Προανακριτικής
Επιτροπής. «Αλήθεια, γιατί δεν καταθέτει
μήνυση στον κ. Καλογρίτσα για όσα κατέ-
θεσε εναντίον του σχετικά με τις “εντολά-
ρες” που έπαιρνε από τον πρώην υπουργό
για το στήσιμο του διαγωνισμού, τη “χρη-
ματοδότηση” μέσω δανεισμού για διάφο-
ρα εγχειρήματα στον χώρο των μέσων
ενημέρωσης, το ότι ο ίδιος “κοιμόταν” στο
σπίτι του “Μεγαλοεργολάβου”;», αναρω-
τιέται σκωπτικά η Ν.Δ., προσθέτοντας χα-
ρακτηριστικά: «Όσο και αν προσπαθούν ο
κ. Παππάς και ο ΣΥΡΙΖΑ να αποπροσανα-

τολίσουν τη συζήτηση από την ουσία της
και να αποφύγουν να απαντήσουν στα
αμείλικτα ερωτήματα που ανακύπτουν, δεν
θα τα καταφέρουν. Ό,τι και αν κάνουν, η
αλήθεια για όλη αυτήν τη σκοτεινή υπόθε-
ση θα αναδειχθεί».

Επανερχόμενος, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο
για «ομολογία Καλογρίτσα ότι συμμετείχε
στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδει-
ες με καθαρά δικά του λεφτά», καθώς επί-
σης και για αντιφάσεις του «κόκκινου» ερ-
γολάβου.  «Οι διαψεύσεις από έγγραφα
που έχει καταθέσει ο γιος του, Βλαδίμη-
ρος, είναι οι αιτίες της παραζάλης της Ν.Δ.
Ας κάνουν μια τελευταία προσπάθεια στην
Πειραιώς να μην καταστούν παντελώς κα-
ταγέλαστοι», προσθέτουν χαρακτηριστικά
από την Κουμουνδούρου.

Ο Παππάς ξεκίνησε τις μηνύσεις

alex_diam@hotmail.com 

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Ν.Δ.: Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρώην
υπουργός βρίσκονται σε πανικό
από όσα έρχονται στο φως, στο
πλαίσιο της Προανακριτικής 

Η κυβέρνηση 
πιάστηκε στον ύπνο
Για επιτελικό μπάχαλο κατηγορεί την
κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την
πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα
της Τετάρτης στον Σχίνο Κορινθίας.
Μάλιστα, ήδη κατ’ εντολήν του Αλ. Τσί-
πρα κλιμάκιο της αξιωματικής αντιπο-
λίτευση μετέβη στην περιοχή για να
ενημερωθεί από τις αρμόδιες Αρχές
για την εξέλιξη της κατάσβεσης.
Την ίδια ώρα, από την Κουμουνδούρου
τονίζουν ότι το επιτελικό κράτος του
Μητσοτάκη πιάστηκε για μία ακόμη
φορά στον ύπνο, υποστηρίζοντας ότι ο
κ. Χαρδαλιάς παραδέχθηκε ότι λεί-
πουν 29 εναέρια μέσα πυρόσβεσης, τα
οποία θα είναι στο σύνολό τους διαθέ-
σιμα στα μέσα Ιουνίου! «Το επιτελικό
μπάχαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη
δεν έχει τέλος και τα αποτελέσματα
της ανοργανωσιάς, της ανικανότητας
και της προκλητικής τους συμπεριφο-
ράς τα βιώνουν στο πετσί τους οι πολί-
τες της χώρας», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ,
καταγγέλλοντας ότι ήδη πολίτες της
περιοχής μιλούν για έλλειψη συντονι-
σμού και για απουσία επαρκών δυνά-
μεων για την αντιμετώπιση της μεγά-
λης πυρκαγιάς. «Η αντιπυρική περίο-
δος έχει ξεκινήσει, το καλοκαίρι φτά-
νει σε λίγες μέρες και η κυβέρνηση
Μητσοτάκη προσπαθεί να δικαιολογή-
σει τα αδικαιολόγητα. Την καλούμε
έστω και τώρα να σοβαρευτεί, να ση-
κώσει μανίκια και να εργαστεί για την
προστασία της χώρας και των πολι-
τών», προσθέτει η Κουμουνδούρου.
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Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Έλληνα πρωθυ-
πουργού Θάνος Ντόκος είπε στο Forum των Δελφών ότι εί-
ναι μεγάλη αποτυχία για τη χώρα το ότι δεν έχει σήμερα βιώ-
σιμα ναυπηγεία.

Ωστόσο, δήλωσε αισιόδοξος ότι η χώρα θα εκμεταλλευτεί
αυτό το «παράθυρο ευκαιρίας» που της ανοίγεται για εξέλι-
ξη. «Από γεωπολιτική διάσταση πρέπει να είμαστε ρεαλι-
στές, δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα έρθει κάποιος από το
εξωτερικό για να «βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά» για λο-

γαριασμό μας. «Υπάρχουν ευκαιρίες, τίποτα δεν θα μας έρ-
θει, ωστόσο, δωρεάν. Θα πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε να
διεκδικήσουμε και να αποκτήσουμε», συμπλήρωσε. «Μπο-
ρούμε να αντιστρέψουμε την τάση διαρροής εγκεφάλων από
τη χώρα μας, είναι μια ευκαιρία τόσο για την κρατική αμυντι-
κή βιομηχανία όσο και για τον ιδιωτικό τομέα να “τραβήξει”
τέτοια μυαλά», υποστήριξε ο κ. Ντόκος.

«Ο νόμος Βενιζέλου μπορεί να λειτούργησε αποτρεπτικά
στο να γίνουν κάποια πράγματα, αλλά τα προβλήματα διορ-

θώθηκαν και πλέον δεν αποτελεί πρόβλημα ή δικαιολογία.
Το 30% της επένδυσης στο πρόγραμμα των φρεγατών πρέπει
να μείνει στη χώρα μας. 

Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό. Από τα 5 δισ. ευρώ, που
είναι η συνολική αξία του προγράμματος, να μείνει το 1,5 δισ.
ευρώ.  Αυτό θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στη χώρα και ώθη-
ση στην αμυντική βιομηχανία», τόνισε, δηλώνοντας αισιόδο-
ξος ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει αυτά τα
κονδύλια.

Θάνος Ντόκος: «Το 30% της επένδυσης στο πρόγραμμα των φρεγατών πρέπει να μείνει στη χώρα μας»

Ο
ύτε βήμα πίσω είναι διατεθει-
μένη να κάνει η ελληνική κυ-
βέρνηση ως προς τις διαδικα-
σίες διεκδίκησης των γερμανι-

κών οφειλών, σύμφωνα με έγγραφο που
κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Εξωτερι-
κών Νίκος Δένδιας. «Η θέση της ελληνικής
πλευράς στο ζήτημα των γερμανικών οφει-
λών είναι σαφής και σταθερή», υπογράμμι-
σε απαντώντας γραπτώς σε σχετική ερώτη-
ση που κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ.

Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας επισημαίνει ότι
«σε απάντηση απορριπτικής γερμανικής
Ρηματικής Διακοίνωσης στο ελληνικό αί-
τημα έναρξης διαπραγματεύσεων για την
επίλυση του ζητήματος, εξεδόθη (Ιανουά-

ριος 2020) νέα Ρηματική Διακοίνωση από
το υπουργείο Εξωτερικών, με την οποία
υπογραμμίστηκε ότι οι σχετικές αξιώσεις
μας είναι και θα παραμείνουν έγκυρες, πο-
λιτικά και νομικά, απαράγραπτες ενεργές
και διεκδικήσιμες με κάθε μέσο μέχρι την
ικανοποίησή τους».

Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της ελ-
ληνικής διπλωματίας, η χώρα μας όχι μόνο

δεν έχει ατονήσει τις ενέργειες που απαι-
τούνται, απεναντίας η ελληνική θέση «επα-
ναλαμβάνεται στη γερμανική πλευρά με
κάθε ευκαιρία και σε κάθε επίπεδο». 

Στο ίδιο έγγραφο συμπληρώνει με νόημα
ότι «οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργεί-
ου ασχολούνται συστηματικά με όλες τις
πτυχές του ζητήματος αυτού».

Στο μεταξύ, υπήρξε πρόσφατα σχετική
κινητικότητα και στη Γερμανία, καθώς η
Κοινοβουλευτική Ομάδα των Πρασίνων
κατέθεσε ψήφισμα στο γερμανικό Κοινο-
βούλιο υπέρ μιας διαμεσολάβησης μετα-
ξύ Αθήνας και Βερολίνου με αφορμή την
επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση
του 1821.  

Μάλιστα, ο βουλευτής του κόμματος Ma-
nuel Sarrazin, μιλώντας στην εφημερίδα
«Το Βήμα», χαρακτήρισε αστειότητα τη
γερμανική θέση ότι το θέμα των αποζημιώ-
σεων έχει κλείσει. 

Για την ιστορία, υπενθυμίζεται ότι η συ-
νολική οφειλή μπορεί να ανέλθει κοντά στα
289 δισ. ευρώ.

Νίκος Δένδιας: «Διεκδικούμε 
τις γερμανικές αποζημιώσεις. 
Η θέση μας είναι 
σαφής και σταθερή»

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com 

Έγγραφο-φωτιά για τους Ναζί
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Σ
φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση
εξαπολύει, μιλώντας στην «Poli-
tical», η Ρένα Δούρου. Όπως
υπογραμμίζει, η «Ελλάδα του κ.

Μητσοτάκη είναι “μείον”», διευκρινίζον-
τας: «Μείον οι υγιείς παραγωγικές της
δυνάμεις. Μείον οι μικρομεσαίοι επιχει-
ρηματίες. Μείον οι εργαζόμενοι. Μείον οι
νέοι. Μείον το περιβάλλον. Μείον η αν-
θρωπιά. Μείον η αλληλεγγύη. Μείον η
Δημοκρατία». Σύμφωνα, δε, με την ίδια,
η κυβέρνηση κρατά σε καραντίνα τα Πα-
νεπιστήμια, με πρόσχημα την πανδημία,
και χαρακτηρίζει «χυδαιότητα» παλαι-
ότερη ανακοίνωση της Ν.Δ., που «με χα-
ρακτήρισε “ψεκασμένη”, γιατί επέκρινα
την κυβέρνηση που προκλητικά μετέτρε-
ψε μια παγκόσμια δοκιμασία σε ευκαι-
ρία». Τέλος, καταγγέλλει ότι η Ν.Δ. δεν
διαθέτει σχέδιο στήριξης των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων, των εργαζομένων
και της εργασίας. 

Ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγες μέ-
ρες παρουσίασε το πρόγραμμα του
ΣΥΡΙΖΑ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Την
ίδια στιγμή, η κυβέρνηση φαίνεται να
προτείνει κάτι διαφορετικό. Ποιες θε-
ωρείτε ότι είναι οι βασικές διαφορές
ανάμεσα στο «Ελλάδα 2.0» και το «Ελ-
λάδα+»; 
Η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη είναι «μεί-

ον». Μείον οι υγιείς παραγωγικές της δυ-
νάμεις. Μείον οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Μείον οι
εργαζόμενοι. Μείον οι νέοι. Μείον το περιβάλλον. Μείον
η ανθρωπιά. Μείον η αλληλεγγύη. Μείον η Δημοκρατία.
Είναι η Ελλάδα των ελίτ, των λίγων και ισχυρών. Αυτούς
εξυπηρετεί η ελληνική νεο-Δεξιά. Γι’ αυτό και έδωσε
στο Ταμείο Ανάκαμψης σκληρά ταξικά και νεομνημονια-
κά χαρακτηριστικά, δεσμεύοντας, μάλιστα, και πέρα από
τη θητεία της. Επεξεργάστηκε, μακριά από την κοινωνία,
χωρίς διαβούλευση, έναν κατάλογο μεγάλων έργων διά
ημετέρους και όχι μια στρατηγική εξόδου από την κρίση.
Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στις αποτυχημένες συνταγές
της γνωστής trickle-down οικονομίας, σύμφωνα με την
οποία, αν κερδίσουν μερικές μεγάλες εταιρείες, κερδί-
ζει όλη η κοινωνία. Όμως, αυτό δεν ισχύει. Το απέδειξαν
ερευνητές του London School of Economics και του
King’s College, που δεν ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
Αφού μελέτησαν 18 χώρες του ΟΟΣΑ την περίοδο 1965-
2015, κατέρριψαν τον σχετικό μύθο στον οποίο, όμως,
ομνύει η νεο-Δεξιά κυβέρνηση. 

Στον αντίποδα, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. βάζει στο
επίκεντρο την καταπολέμηση των ανισοτήτων -οικονο-
μικών, κοινωνικών, ψηφιακών, ενεργειακών-, μέσα από
την παραγωγική ανασυγκρότηση και ένα νέο μοντέλο
βιώσιμης ανάπτυξης. Μιλάμε για την πράσινη και την
ψηφιακή μετάβαση, με πρωταγωνίστρια και ωφελούμε-
νη την κοινωνία. Με ενεργειακή δημοκρατία. Είναι μια
τεκμηριωμένη, ρεαλιστική, συνεκτική πρόταση, που
αφενός αποδομεί το συντηρητικό και οπισθοδρομικό
αφήγημα της κυβέρνησης και αφετέρου ανταποκρίνεται

στα αιτήματα των καιρών. Η πανδημία απέδειξε την
ανάγκη για ισχυρό δημόσιο πυλώνα στην υγεία, την οι-
κονομία, το περιβάλλον, την παιδεία. Αυτό το μήνυμα
αποτυπώνει ακριβώς η «Ελλάδα+».

Σταδιακά, η χώρα επιστρέφει σε ρυθμούς κανονικότη-
τας. Τα καταστήματα άνοιξαν, ενώ και η χώρα μας ήδη
δέχεται τουρίστες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, είχε εμφανιστεί
επιφυλακτικός απέναντι στην πλήρη απελευθέρωση
των δραστηριοτήτων, τουλάχιστον έτσι όπως την ειση-
γήθηκε η κυβέρνηση. Επιμένετε σε αυτήν τη θέση; 
Η κυβέρνηση, με πρόσχημα την πανδημία, συνεχίζει

να κρατά κλειστά τα Πανεπιστήμια και αυτό δεν είναι τυ-
χαίο. Λέει πολλά για το έλλειμμα δημοκρατίας της νεο-
Δεξιάς. Όπως και η χυδαιότητα του Γραφείου Τύπου της
Ν.Δ., που με χαρακτήρισε «ψεκασμένη», γιατί επέκρινα
την κυβέρνηση που προκλητικά μετέτρεψε μια παγκό-
σμια δοκιμασία σε ευκαιρία! Ευκαιρία για να περάσει
από τον αντιπεριβαλλοντικό νόμο έως τη διάλυση των ερ-
γασιακών σχέσεων, τη στοχοποίηση των νέων και τη
συρρίκνωση δικαιωμάτων και ελευθεριών. Όλα στο όνο-
μα μιας έκτακτης κατάστασης, που όμως, παραδόξως,

δεν αφορά στην ενίσχυση του Δημόσι-
ου Συστήματος Υγείας, αλλά στην απο-
δυνάμωσή του! Και από κοντά και το
άνοιγμα, χωρίς πρόγραμμα, του τουρι-
σμού και της αγοράς. Χωρίς σχέδιο
στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, των εργαζομένων, της εργασίας.
Με περισσή, όμως, οίηση, χυδαιότητα
και χοντροκομμένα ψέματα σε βάρος
του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., που τολμά να διεκδι-
κεί γενναίες αποφάσεις για κοινωνική
συνοχή, ανάταξη της οικονομίας, βιώ-
σιμη ανάπτυξη. Όταν δεν βρίζει τον
Αλέξη Τσίπρα, η κυβέρνηση απαντά με
περισσότερη ελαστικοποίηση της ερ-
γασίας, περισσότερη εκμετάλλευση
των εργαζομένων, περισσότερες προ-
τάσεις του ΣΕΒ, εξαφανίζοντας τους
μηχανισμούς ελέγχου. Οδηγώντας σε
περισσότερες και βαθύτερες ανισότη-
τες. Και μπορεί φέτος ο κ. Μητσοτάκης
να απέφυγε την περσινή καρτ ποστάλ
από τη Σαντορίνη, όμως στο κάδρο των
ευθυνών έχει την κεντρική θέση. Και
αυτό καμία επικοινωνιακή στρατηγική
δεν μπορεί να το σβήσει.

Η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ για πανσπερμία απόψεων στο
εσωτερικό του κόμματος. Την ίδια
στιγμή, δεν λείπουν και οι έριδες
ανάμεσα σε στελέχη διαφορετικών
«τάσεων». Σας προβληματίζει κάτι

τέτοιο; 
Η Νέα Δημοκρατία, ως κόμμα «ενός ανδρός αρχής»,

δεν μπορεί να αντιληφθεί τη δημοκρατική και τη συλλο-
γική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Ότι ο πλουραλισμός
των απόψεων είναι δύναμη και όχι αδυναμία. Όμως, το
θέμα δεν είναι η εσωκομματική δημοκρατία στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Π.Σ. Το ζητούμενο είναι η συντήρηση από τη Ν.Δ. και
τις παραφυάδες της, του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου, με στό-
χο να παραμείνει στην εξουσία η χειρότερη και πιο επι-
κίνδυνη για την οικονομία, την κοινωνία και τη Δημο-
κρατία κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης. Η νεο-Δεξιά
του κ. Μητσοτάκη.

Πολύς λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα για την
πράσινη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. Είναι
μία από τις προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ για την επό-
μενη ημέρα; 
Η οικολογική ευαισθησία δεν ήταν ποτέ σημαία ευκαι-

ρίας για τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., αλλά το επίκεντρο του κοινωνι-
κού συμβολαίου για το αύριο του τόπου. Ο Αλέξης Τσί-
πρας ήταν εκείνος που, ως πρωθυπουργός της Ελλάδας,
στο Συμβούλιο Κορυφής τον Ιούνιο του 2019 δεσμεύθη-
κε για την κατοχύρωση του στόχου της κλιματικής ουδε-
τερότητας έως το 2050. Ούτε είναι τυχαίο ότι το νήμα της
δίκαιης πράσινης μετάβασης διαπερνάει τις Προγραμ-
ματικές Θέσεις μας και τις προτάσεις μας για το Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Γιατί ο αγώνας κατά της
κλιματικής κρίσης είναι αγώνας κατά των ανισοτήτων,
αγώνας για περισσότερη και καλύτερη Δημοκρατία. ΡΕ
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Η Ελλάδα του  Μητσοτάκη είναι «μείον» 

alex_diam@hotmail.com 

στον
Αλέξανδρο Διαμάντη
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O
Κλέων Γρηγοριάδης, βου-
λευτής του ΜέΡΑ25 και δη-
μοφιλής ηθοποιός, αμφι-
σβητεί τα υψηλά ποσοστά

εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και
προσεγγίζει τη σχέση του θεάτρου με
την πολιτική. Μιλάει με σκληρή γλώσσα
για τις αλλαγές στις εργασιακές σχέ-
σεις και εκτιμά ότι το «αντεργατικό νο-
μοσχέδιο» θα καταπέσει από την κοι-
νωνία. Υποστηρίζει ότι έχουμε περάσει
ήδη την πύλη του πέμπτου μνημονίου
και πως «τα επόμενα 39 χρόνια ο ελλη-
νικός λαός δεν πρόκειται να συναντη-
θεί με καμία κανονικότητα».

Oι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις
φαίνεται ότι είναι το «καυτό μέτωπο»
των ημερών. Πώς γίνεται οι πολιτικές
αντιπαραθέσεις να έχουν ουσιαστικά
αποτελέσματα, αφού η κυβερνητική
πλειοψηφία είναι αποφασισμένη να
το ψηφίσει; 

Και πώς θα μπορούσαν να μην είναι το
«καυτό μέτωπο» των ημερών οι αλλαγές
στις εργασιακές σχέσεις, όταν, με σύνθη-
μα «Δύναμη στον εργαζόμενο» και χωρίς
ίχνος ντροπής, ο υπουργός Εργοδοσίας
του κυρίου Μητσοτάκη δεν επιτίθεται μόνο
στο οκτάωρο, τις συλλογικές συμβάσεις
και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, αλλά
καταργεί ευθέως, πλέον, το ΣΕΠΕ και πλα-
γίως την απεργία; Όσον αφορά στο δεύτε-
ρο σκέλος της ερώτησής σας, αν κάποιος
δεχτεί αυτό το σκεπτικό, φοβάμαι ότι θα
πρέπει να καταργήσουμε την Κοινοβου-
λευτική Δημοκρατία μας και να περάσου-
με σε μια δήθεν κοινοβουλευτική ολιγαρ-
χία ξανά. Με άλλα λόγια, το πολιτικό γίγνε-
σθαι δεν παράγεται αποκλειστικά μέσα

στα Κοινοβούλια στις δημοκρατίες, αλλά
συνολικά και, βεβαίως, με τη συμμετοχή
των πολιτών, των εργαζόμενων και κυρίως
των κινημάτων στα οποία αυτοί συμμετέ-
χουν. Τα 158… κουκιά μπορεί να είναι αρ-
κετά για να περάσει ένα απολύτως αντι-
εργασιακό νομοσχέδιο, αλλά σε καμία πε-
ρίπτωση δεν επαρκούν για να το νομιμο-
ποιήσουν στην κοινωνία. Αργά ή γρήγορα
θα καταπέσει. 

Συμμερίζεστε την αισιοδοξία της κυ-
βέρνησης, ότι οδεύουμε προς την κα-
νονικότητα;

Ασφαλώς όχι. Ανεξαρτήτως πανδημίας, τα
επόμενα 39 χρόνια, με ευθύνη της Νέας
Δημοκρατίας αλλά και των πέντε προηγού-
μενων κυβερνήσεων, ο ελληνικός λαός δεν
πρόκειται να συναντηθεί με καμία κανονι-
κότητα. Αντιθέτως, για να καταφέρνει να
επιτυγχάνει συνεχώς μέχρι τότε πρωτογε-
νή πλεονάσματα 2,2%, όπως τον έχει δε-
σμεύσει η προηγούμενη κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει ανά τακτά χρονικά δια-
στήματα, σε όλη την επόμενη τεσσαρακον-
ταετία, να μειώνονται οι μισθοί του, να μει-
ώνονται οι συντάξεις του και να αυξάνεται
η φορολόγησή του.

Όλα αυτά, δε, χωρίς την παραμικρή πι-
θανότητα οικονομικής ανάκαμψης, καθώς
και τα τρία προαναφερθέντα μέτρα συνε-
πάγονται μόνιμη ανακύκλωση της ύφεσης,
σε ένα αέναο σπιράλ ενός χάους που δεν
έχει πάτο. 

Το ΜέΡΑ25 κρούει τον κώδωνα ότι
ένα νέο μνημόνιο είναι προ των πυ-
λών. Πού βασίζεται η κριτική σας; 

Το πέμπτο μνημόνιο δεν είναι, πλέον, προ
των πυλών, αλλά υπαρκτή πραγματικότη-
τα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν κράτησε τον
λόγο του, ότι θα πάρει μόνο τις ελάχιστες
επιχορηγήσεις που προσφέρονται από το
Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά προχώρησε σε
δανεισμό 12 δισ. ευρώ και, απ’ ό,τι φαίνε-
ται, θα αναγκαστεί να δανειστεί στην πο-
ρεία αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ ακό-
μα. Η σύναψη νέων δανείων, τα οποία, βε-
βαίως, κάποια στιγμή θα πρέπει να απο-
πληρωθούν, επιφέρει δεσμεύσεις, υπο-
χρεώσεις και ανταλλάγματα που από μόνα
τους συνιστούν ένα καινούργιο μνημόνιο.
Αυτός ο δεκάχρονος δανεισμός μας,
εξάλλου, είναι που μας έχει φέρει στο ση-
μείο σήμερα να χρωστάμε 350 δισ. ευρώ
στους δανειστές μας, δηλαδή περισσότε-
ρα από ποτέ. 

Γιατί η κυβέρνηση διατηρεί ακόμη
υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης;

Δεν είμαι καθόλου βέβαιος αν τα ποσοστά
εμπιστοσύνης αυτής της κυβέρνησης, τα
οποία προκύπτουν από δημοσκοπήσεις
που πραγματοποιούν αποκλειστικά εται-
ρείες παρασιτικών φίλων της, έχουν την
παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα.
Το Ευρωβαρόμετρο που διενεργείται από
ανεξάρτητη ευρωπαϊκή Αρχή δείχνει, αντι-
θέτως, καταβαράθρωση της εμπιστοσύνης
που απολαμβάνει η κυβέρνηση και για τη

διαχείριση της πανδημίας και για τη δια-
σωλήνωση -εδώ και 14 μήνες- της οικονο-
μίας. Καθώς έχω την τιμή να είμαι βουλευ-
τής, είναι υποχρέωσή μου να βρίσκομαι
διαρκώς δίπλα και μέσα στον ελληνικό λαό
και να τον αφουγκράζομαι, πρέπει να πω
ότι η αίσθησή μου είναι πως η κυβέρνηση
δεν απολαμβάνει πλέον ούτε τη μισή από
την εμπιστοσύνη την οποία απολάμβανε
πέρυσι τέτοιον καιρό. 

Πόσο χρήσιμη σας έχει φανεί στην
πολιτική η εμπειρία σας από το θέα-
τρο;

Πάρα πολύ, όπως και σε όλη τη ζωή μου. Το
θέατρο σε οδηγεί με τα χρόνια στην κατα-
νόηση των άλλων ανθρώπων, αλλά κυρίως
σε μια βαθιά αυτογνωσία. Ο συνδυασμός
αυτών των δύο δώρων είναι χρήσιμος για
κάθε ανθρώπινο πλάσμα, με ό,τι κι αν
ασχολείται. Θέλω να πω, το σημαντικό δεν
είναι να αναπαραγάγουμε εδώ την κοινο-
τοπία ότι και οι πολιτικοί παίζουν θέατρο -
και πολύ κακό μάλιστα- όπως, για παρά-
δειγμα, το θέατρο μπαλαφάρας που παίζει
ο υπουργός Ανάπτυξης, δεκαετίες τώρα.
Το σημαντικό στην πολιτική είναι να βρού-
με τα σημεία τα οποία ενώνουν τους πολί-
τες και όχι εκείνα που τους διχάζουν. Η
προίκα της αυτογνωσίας και της κατανόη-
σης που έχω από το θέατρο, λοιπόν, είναι
απαραίτητη στη βασική προτεραιότητα που
έχω θέσει ως πολιτικός, η οποία είναι η πο-
λύ μικρή μου συμβολή στο να ενώνεται,
αντί να διασπάται ο λαός μας. 

στον
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com 

ΚΛEΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙAΔΗΣ
Bουλευτής ΜέΡΑ25
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Μ
ε συνταγή Ερντογάν το Μαρόκο για κα-
θαρά πολιτικούς λόγους εργαλειοποιεί
το Μεταναστευτικό ενάντια στην Ισπα-

νία. Έτσι μέσα σε λίγες ώρες πέρασαν στον ισπα-
νικό θύλακα της Θέουτα, που συνορεύει χερσαία
με το Μαρόκο, πάνω από 8.000 παράνομοι μετα-
νάστες, με τις ισπανικές Αρχές, πάντως, να προ-
χωρούν άμεσα σε απέλαση 4.000 (www.elmun-
do.es, 18/5/2021), ενώ έπεται και συνέχεια.

Στην πράξη οι ισπανικές Αρχές εφάρμοσαν την
ιδιαίτερα σημαντική απόφαση που εξέδωσε το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των (ΕΔΑΔ) του Στρασβούργου στις 13 Φεβρουα-
ρίου 2020, που ξεκαθάρισε με τον πιο απερίφρα-
στο τρόπο ότι όλοι όσοι εισέρχονται παράνομα σε
χώρα-μέλος της Συνθήκης Σένγκεν, ακόμη και
αν διατείνονται ότι είναι δήθεν πρόσφυγες μπο-
ρούν νομίμως να απελαθούν και να επιστραφούν
στη χώρα απ’ όπου εισήλθαν παράνομα στον χώ-
ρο Σένγκεν.

Αφορμή για την απόφαση της Μείζονος Συνθέ-
σεως του ΕΔΑΔ ήταν η παράνομη είσοδος στον
θύλακα της Melilla, που ανήκει στην Ισπανία και
βρίσκεται, επίσης, στη Βόρεια Αφρική, στα σύνο-
ρα με το Μαρόκο, τουλάχιστον 75 αλλοδαπών, οι
οποίοι μαζί με άλλους 400 αλλοδαπούς έκαναν
κυριολεκτικά «ντου», επιχειρώντας να περάσουν
παράνομα τον φράχτη πολλών χιλιομέτρων, που
έχουν τοποθετήσει οι ισπανικές Αρχές στην πε-
ριοχή, προκειμένου να περιορίσουν την παράνο-
μη είσοδο μεταναστών.

Καθώς, μάλιστα, οι ισπανικές Αρχές συνέλα-
βαν και άμεσα απέλασαν τους παραπάνω 75 αλ-
λοδαπούς, το θέμα αποτέλεσε αντικείμενο δικα-
στικής προσφυγής δύο εξ αυτών που κατηγόρη-

σαν την Ισπανία ότι δήθεν παραβίασε το άρθρο 4
του Πρωτοκόλλου 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) σχετικά με
την «απαγόρευση ομαδικής απέλασης αλλοδα-
πών», καθώς και το άρθρο 13 της ΕΣΔΑ σχετικά
με «το δικαίωμα άσκησης πραγματικής προσφυ-
γής» κατά της πράξης απέλασής τους.

Το ΕΔΑΔ απέρριψε την παραπάνω προσφυγή,
επισημαίνοντας ότι δεν επιτρέπεται η παράνομη
είσοδος στον χώρο Σένγκεν ακόμη και από αυ-
τούς που διατείνονται ότι είναι δήθεν πρόσφυ-
γες, προκειμένου εν συνεχεία να υποβάλουν αί-
τηση ασύλου. Αν εισέλθουν παράνομα στον χώρο
Σένγκεν, τότε οι Αρχές δικαιούνται πάραυτα να
τους συλλάβουν και να τους απελάσουν, καθώς
οι ίδιοι με τη συμπεριφορά τους έθεσαν εαυτούς
σε κατάσταση παρανομίας. Τεκμηριώνοντας την
απόφασή του, το ΕΔΑΔ επισήμανε ότι τα κράτη
με βάση το Διεθνές Δίκαιο έχουν το ακώλυτο δι-
καίωμα φύλαξης των εξωτερικών τους συνόρων,
το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο
της Συνθήκης Σένγκεν, καθώς στον χώρο αυτόν
τα κράτη-μέλη έχουν καταργήσει τα εσωτερικά
τους σύνορα. Ως εκ τούτου, αν δεν υπάρχει επαρ-
κής φύλαξη των εξωτερικών συνόρων των κρα-
τών-μελών της Συνθήκης Σένγκεν, τότε είναι δυ-
νατόν σε αλλοδαπούς να εισέρχονται στην επι-
κράτεια των χωρών Σένγκεν, όχι μόνο εκείνων
που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αλλά και
στην επικράτεια των χωρών Σένγκεν που δεν
διαθέτουν καν εξωτερικά σύνορα με τρίτες χώ-
ρες. Μάλιστα, το ΕΔΑΔ επισήμανε τις ιδιαίτερες
ευθύνες των χωρών Σένγκεν πρώτης γραμμής σε
σχέση με τη φύλαξη των συνόρων τους και την
αποτροπή κάθε παράνομης εισόδου στην επι-

κράτειά τους εκ μέρους οιουδήποτε προσώπου.
Επιπλέον, το δικαστήριο κάλεσε όσους διατεί-

νονται ότι είναι δήθεν πρόσφυγες να προσέρχον-
ται, επίσης, στις πρεσβείες και στα προξενεία
των χωρών-μελών Σένγκεν, που βρίσκονται είτε
στη χώρα καταγωγής τους είτε σε οποιαδήποτε
άλλη τρίτη χώρα και εκεί να υποβάλουν την αίτη-
ση ασύλου.

Επομένως, σύμφωνα με την παραπάνω δικα-
στική απόφαση, όσοι επιθυμούν να κάνουν αίτη-
ση ασύλου στην Ελλάδα απαγορεύεται να περ-
νούν παράνομα τον Έβρο ή να αποβιβάζονται
παράνομα στις διάφορες παραλίες στα νησιά του
Αιγαίου και οφείλουν να προσέρχονται αρμο-
δίως στις αντίστοιχες πύλες εισόδου Σένγκεν
που διαθέτει η Ελλάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με
την ίδια απόφαση, αν εισέλθουν παράνομα στην
ελληνική επικράτεια, τότε θα πρέπει πάραυτα να
συλληφθούν και να επαναπροωθηθούν άνευ άλ-
λου τινός στην Τουρκία.

Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση, την
οποία είχαμε αναλύσει με αρθρογραφία μας από
τον Μάρτιο του 2020 («Κυριακάτικη Kontra
News», 1/3/2020) και είχαμε καλέσει έκτοτε
επανειλημμένως την ελληνική κυβέρνηση να την
εφαρμόσει πάραυτα. Εις μάτην, όμως.

Μετά την ισπανική αντίδραση στη Θέουτα, η
οποία στηρίχθηκε άμεσα και από τις Βρυξέλλες
(www.elpais.com, 19/5/2021), είναι πλέον σαφές
ότι η κυβέρνηση οφείλει να βγάλει άμεσα τα
συμπεράσματά της και να προετοιμαστεί καταλ-
λήλως, καθώς ο Ερντογάν σχεδιάζει και νέο
«ντου» χιλιάδων παρανόμων μεταναστών σε
Έβρο και νησιά του Αιγαίου.

του
Νότη Μαριά

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

Με συνταγή Ερντογάν, το Μαρόκο εργαλειοποιεί το Μεταναστευτικό 

του
Διαμαντή 
Σεϊτανίδη

Η
ψήφος των αποδήμων είναι μια ακόμα μεγά-
λη ευκαιρία για τον Αλέξη Τσίπρα να μεταλ-
λάξει τον ΣΥΡΙΖΑ από ένα αριστερό κόμμα

που είναι σήμερα σε μια παράταξη που θα εκτείνεται
από το Κέντρο έως την Αριστερά. Η δεξαμενή των πο-
λιτών που διάλεξαν να ξενιτευτούν αναζητώντας μια
καλύτερη ζωή, καλύτερες σπουδές και περισσότερες
ευκαιρίες δεν είναι εξ ορισμού τοποθετημένη πολιτι-
κά στη Νέα Δημοκρατία και την Κεντροδεξιά. Υπάρ-
χουν πολλοί και διακεκριμένοι Έλληνες του εξωτερι-
κού που με άνεση -για να μην πω με ανακούφιση- θα
έριχναν την ψήφο τους σε ένα κόμμα της Κεντροαρι-
στεράς με τις ευαισθησίες, τα προτάγματα και τον ξε-
χωριστό πολιτικό και προγραμματικό λόγο των αντι-
στοίχων πολιτικών φορέων της Ευρώπης.

Είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Τσίπρα. Όχι τόσο για
την επιμήκυνση της πολιτικής επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ
στον νοητό άξονα Δεξιά - Κέντρο - Αριστερά. Άλλω-
στε, αυτός ο άξονας όλο και λιγότερο εμπνέει τους
πολίτες, όλο και λιγότερο νόημα έχει για αυτούς. Κυ-

ρίως είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Τσίπρα, διότι θα
του επιτρέψει να αλλάξει το DNA του ΣΥΡΙΖΑ. Να κά-
νει το κόμμα, που με τη σημερινή του μορφή τον
«τραβάει» προς τα αριστερά, ένα πραγματικά σοσιαλ-
δημοκρατικό κόμμα, ένα ελληνικό SPD.

Συναινώντας στην ψήφο των αποδήμων, ο Τσί-
πρας δεν τους αρνείται το αυτονόητο δικαίωμα να
μετέχουν στην εκλογή πολιτικής ηγεσίας στην πα-
τρίδα τους. Αντίθετα, γίνεται μέσα σε μια νύχτα συ-
νομιλητής τους. Δεν τους χαρίζει στη Νέα Δημοκρα-
τία. Παράλληλα, αφαιρεί από τον κύριο πολιτικό του
αντίπαλο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το μονοπώλιο
της προσπάθειας για να έχουν οι απόδημοι που πε-
ριλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους τη δυ-
νατότητα να ασκήσουν από τον τόπο κατοικίας τους
το εκλογικό τους δικαίωμα. Είναι μια πολιτική από-
φαση-κλειδί για τον Αλέξη Τσίπρα. Πράγματι, όσοι
βρίσκονται και ζουν στο εξωτερικό δύσκολα, πολύ
δύσκολα θα επέλεγαν ένα κόμμα της ριζοσπαστικής
Αριστεράς στην Ελλάδα. Έχουν παραστάσεις, βιώ-

ματα, αντίληψη της πορείας των πραγμάτων στις
ανεπτυγμένες χώρες που ζουν. Έχουν τοποθετήσει
την «ακραιφνή» Αριστερά στο παρελθόν, όπου ανή-
κει. Αλλά πολλοί εξ αυτών είναι πολιτικά τοποθετη-
μένοι στην Κεντροαριστερά και -ακριβώς λόγω των
δικών τους εμπειριών από τη χώρα όπου επέλεξαν
να ζουν- πρόθυμα όχι μόνο θα ψηφίζουν, αλλά και
θα συνδράμουν στην τροποποίηση του DNA του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και στη μετατροπή του σε ένα κόμμα της σύγ-
χρονης Σοσιαλδημοκρατίας.

Φυσικά, μια τέτοια κίνηση του Τσίπρα θα δημι-
ουργήσει αντιδράσεις από τους αμετανόητους «ρι-
ζοσπάστες» του κόμματός του, εκείνους που νομί-
ζουν ακόμα ότι κάποια μέρα θα καταλάβουν τα «χει-
μερινά ανάκτορα» και θα γκρεμίσουν τον παγκόσμιο
καπιταλισμό μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτό είναι
σαφές ότι η ευκαιρία είναι του Τσίπρα. Όχι του κόμ-
ματός του, όπως είναι σήμερα. Και ο Τσίπρας θα
ωφεληθεί αν την αδράξει, όπως ο Τσίπρας θα «χαν-
τακωθεί» αν την παραβλέψει.

Η ευκαιρία του Τσίπρα
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POLITICAL

E
χοντας μιλήσει ξανά για το συγκεκριμένο θέμα
και τον ασταμάτητο πόλεμο ανάμεσα σε Ισραήλ
και Παλαιστίνη, δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστο

το γεγονός της κατάπαυσης του πυρός ως πιο πρόσφατο
νέο, ένα νέο που ήρθε έπειτα από μεγάλη αιματοχυσία,
ιδιαιτέρως για τους Παλαιστινίους.

Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή μαχητική ομάδα Χα-
μάς συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, αφού πά-
νω από μια εβδομάδα συγκρούσεων ήταν εκατοντάδες
οι νεκροί. Η ανακωχή αυτή σηματοδοτεί ένα τέλος στη
συνέχιση της αιματοχυσίας, αλλά πιθανότατα θα αφή-
σει και τις δύο πλευρές πιο μακριά από ποτέ και με
σχέσεις πιο εύθραυστες από ποτέ.

Τις τελευταίες έντεκα μέρες από τις ισραηλινές αε-
ροπορικές επιθέσεις σκοτώθηκαν 232 Παλαιστίνιοι,
συμπεριλαμβανομένων 65 παιδιών, σύμφωνα με το
υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Τουλάχιστον δώδεκα
άτομα στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων δύο παι-
διών, έχουν σκοτωθεί από πυρκαγιά παλαιστινιακών
μαχητών από τη Γάζα.

«Το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας συγκλήθηκε
το απόγευμα της Πέμπτης και αποδέχθηκε ομόφωνα

την αιγυπτιακή πρωτοβουλία για αμοιβαία άνευ όρων
κατάπαυση του πυρός. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνά-
μεις έχουν πραγματοποιήσει έναν καταστροφικό ενα-
έριο βομβαρδισμό στη Γάζα, στοχεύοντας στο τεράστιο
δίκτυο του μετρό της Χαμάς και σε άλλες υποδομές.
Παλαιστίνιοι μαχητές έχουν ρίξει πάνω από 4.000 ρου-
κέτες στο Ισραήλ. Η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ υπο-
γραμμίζει ότι οι πράξεις και η διατήρηση μιας συμφω-
νίας θα καθορίσει οποιαδήποτε απόφαση για επανά-
ληψη της στρατιωτικής εκστρατείας», ανέφερε στη δή-
λωση.

Φυσικά, η πίεση σε αυτή την περίπτωση ήταν διε-
θνής έπειτα από αναταραχή και άπειρες διπλωματικές
προσπάθειες για ανακωχή και κατάπαυση του πυρός.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η κυβέρνησή
του είχαν αποστείλει μηνύματα στο Ισραήλ τις τελευ-
ταίες μέρες, συμπεριλαμβανομένης της τέταρτης κλή-
σης του Μπάιντεν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό
Μπέντζαμιν Νετανιάχου την Τετάρτη. Ο Μπάιντεν μίλη-
σε, επίσης, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Φατάχ αλ Σί-
σι, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι
Μπλίνκεν μίλησε με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκάμπι

Ασκενάζι και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ αναμένεται να
δουν «αποκλιμάκωση του δρόμου προς την κατάπαυ-
ση του πυρός».

Ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου στη Γροιλανδία
δήλωσε ότι είχε μιλήσει με αρκετούς ομολόγους του
την τελευταία μέρα σχετικά με τη σύγκρουση και ότι
είχε αφουγκραστεί «συλλογική ανησυχία από όλο
τον κόσμο για τους θανάτους αθώων Παλαιστινίων
και αθώων Ισραηλινών». Ο γενικός γραμματέας του
ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες παρακάλεσε με άπειρες εκ-
κλήσεις για άμεση κατάπαυση του πυρός σε μια πα-
θιασμένη ομιλία στη Νέα Υόρκη. «Αν υπάρχει κόλα-
ση στη Γη, είναι η ζωή των παιδιών στη Γάζα σήμε-
ρα», είπε.

Τέλος, αναμένεται η συνέχεια στη συγκεκριμένη
χρόνια ιστορία, όμως μετά τις αιματηρές συγκρούσεις
είναι δεδομένο ότι το Ισραήλ χρειάζεται την εκεχειρία
όσο και η Χαμάς. Κανείς δεν είναι κερδισμένος έχον-
τας χάσει αθώους και μετρώντας συνεχώς θύματα.
Ακόμη και στον πόλεμο η προστασία των πολιτών πρέ-
πει να είναι πάνω από οποιαδήποτε εδαφική κατάκτη-
ση, αφού οι πολίτες συνιστούν το κράτος.

Η
κοινωνική Ευρώπη αποτελεί τη μεγάλη
πρόκληση για το μέλλον. Οι ηγέτες των
κρατών-μελών της Ε.Ε. στην πρόσφατη

Σύνοδο στο Πόρτο εστίασαν σε δράσεις και πρω-
τοβουλίες που θα εξομαλύνουν τις κοινωνικές αν-
τιθέσεις.

Οι εταίροι υιοθέτησαν τους τρεις πρωταρχικούς στό-
χους για το 2030, που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης
της Επιτροπής για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων με μια κοινή κοινωνική δέσμευση του
Πόρτο:

Α) Τουλάχιστον το 78% των ατόμων ηλικίας από 20
έως 64 ετών θα πρέπει να εργάζεται.

Β) Τουλάχιστον το 60% όλων των ενηλίκων θα πρέπει
να παρακολουθεί κατάρτιση κάθε χρόνο.

Γ) Ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίν-
δυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού θα πρέπει
να μειωθεί κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια, συμπε-
ριλαμβανομένων τουλάχιστον 5 εκατομμυρίων παι-
διών.

Η δέσμευση αυτή αναλήφθηκε κατά την Κοινωνική
Σύνοδο Κορυφής στο Πόρτο από την πρόεδρο της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, ο
οποίος ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμ-
βουλίου της Ε.Ε., τους κοινωνικούς εταίρους και την
Κοινωνία των Πολιτών της Ευρώπης. Επιπλέον, οι συμ-
μετέχοντες δεσμεύτηκαν να καταβάλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για την οικοδόμηση μιας πιο κοινωνικής
και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπης.

Χαιρέτισαν το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυ-
λώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και ενίσχυσαν τη δέ-
σμευσή τους για τη μετατροπή των αρχών του πυλώνα

σε δράσεις που θα οδηγήσουν σε ισχυρή, δίκαιη και με
πολλές θέσεις απασχόλησης ανάκαμψη.

Η Σύνοδος Κορυφής σηματοδοτεί μια κομβική στιγ-
μή για τα κοινωνικά δικαιώματα στην Ευρώπη, καθώς
οι κοινωνικοί εταίροι και η Κοινωνία των Πολιτών κα-
λούν τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων της Ε.Ε.
να εγκρίνουν το σχέδιο δράσης και τους πρωταρχικούς
στόχους του και να θέσουν φιλόδοξους εθνικούς στό-
χους που μπορούν να συμβάλουν επαρκώς στην επί-
τευξη των ευρωπαϊκών στόχων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσου-
λα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Οι κοινωνικοί στόχοι της
Ευρώπης πρέπει να συμβαδίζουν με τους οικολογι-
κούς και τους ψηφιακούς στόχους της. Θέλουμε να
πλησιάσουμε περισσότερο την πλήρη απασχόληση,
θέλουμε περισσότεροι Ευρωπαίοι να έχουν πρόσβαση
στις δεξιότητες που χρειάζονται και θέλουμε να εξα-
σφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες για όλους τους Ευρωπαί-
ους σε μια πιο ψηφιακή και βιώσιμη οικονομία. Η Κοι-
νωνική Σύνοδος Κορυφής του Πόρτο είναι η κοινή μας
δέσμευση για την οικοδόμηση μιας κοινωνικής Ευρώ-
πης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής
μας και θα λειτουργεί προς όφελος όλων».

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα
δήλωσε: «Η δέσμευση του Πόρτο αποτελεί δέσμευση
στο μέλλον και στην ελπίδα. Καταλήξαμε στο συμπέ-
ρασμα ότι θα επιτύχουμε κοινωνίες με περισσότερη
ευημερία και περισσότερη δικαιοσύνη μόνο εάν, πα-
ράλληλα με την επίτευξη των κλιματικών και ψηφια-
κών στόχων που έχουμε θέσει στους εαυτούς μας,
υλοποιήσουμε τον κοινωνικό πυλώνα μας».

Στην κοινή δέσμευση οι υπογράφοντες χαιρετίζουν
το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνι-

κών δικαιωμάτων που παρουσίασε η Επιτροπή στις αρ-
χές Μαρτίου, το οποίο προβλέπει συγκεκριμένες δρά-
σεις για την περαιτέρω υλοποίηση των 20 αρχών του
πυλώνα. Επιπλέον, το σχέδιο δράσης προτείνει πρω-
ταρχικούς στόχους για την απασχόληση, τις δεξιότητες
και την κοινωνική ένταξη σε επίπεδο Ε.Ε., οι οποίοι θα
πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030. Το σχέδιο δράσης
θα βοηθήσει την Ευρώπη να διαχειριστεί τους μετα-
σχηματισμούς που προκαλούν οι νέες κοινωνικές, τε-
χνολογικές και οικονομικές εξελίξεις αλλά και οι κοι-
νωνικοοικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Θα βοη-
θήσει να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω στη
δίδυμη, ψηφιακή και κλιματική, μετάβαση.

Η πανδημία Covid-19 έχει επιφέρει ευρείες και βα-
θιές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Μέχρι στιγ-
μής η συλλογική αντίδραση των κρατών-μελών και
της Ε.Ε. έχει συμβάλει στη διάσωση θέσεων εργασίας
και μέσων βιοπορισμού, καθώς και στον περιορισμό
πολλών από τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας.
Ωστόσο, η ανεργία και οι ανισότητες είναι πιθανό να
παραμείνουν και να ενταθούν. Ως εκ τούτου, οι συμ-
μετέχοντες στη διάσκεψη υψηλού επιπέδου κάλεσαν
τους ηγέτες της Ε.Ε. να διοχετεύσουν πόρους εκεί
όπου χρειάζονται περισσότερο. Η Ελλάδα οφείλει να
επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην ανάκαμψη
της απασχόλησης και στη δημιουργία ποιοτικών θέ-
σεων εργασίας, στις επενδύσεις στη διά βίου μάθηση,
στην παροχή στους ανθρώπους της δυνατότητας να
αποκτήσουν νέες ή πρόσθετες δεξιότητες που χρει-
άζονται για να επιτύχουν στην πράσινη και στην ψη-
φιακή μετάβαση. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, που θα καθορίσουν το
μέλλον των επομένων γενεών.

Οι κανόνες του πολέμου

Η κοινωνική Ευρώπη του 2030 να είναι πράσινη και ψηφιακή 

της
Έβελυν 

Παρασκευοπούλου 

Δικηγόρος

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος



Η Ντόρα
Για τη συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία μίλησε η κυρία Μπακογιάννη, δηλώ-
νοντας ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ένα βαρύ νομοθετικό έργο και ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν θα βρει ρωγμή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. Για την πανδημία
είπε ότι το άνοιγμα γίνεται μετρημένα, χωρίς ενθουσιασμό και με τήρηση των
μέτρων. Καταγράφηκαν και τα δύο.

Καμπάνια  
Δριμεία κριτική ασκεί
το Κίνημα Αλλαγής με
αφορμή την έξαρση της
εγκληματικότητας το
τελευταίο διάστημα και
στον απόηχο ειδεχθών
εγκλημάτων. Στο κόμμα
το επόμενο διάστημα θα
προωθήσουν και καμ-
πάνια για το αίσθημα
ασφάλειας του πολίτη.
Μάλιστα, έχουν και μα-
κρόχρονους σχεδια-
σμούς.

Περίσκεψη 
Τη μεγάλη τους ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας νέας

έξαρσης του κορονοϊού τις επόμενες εβδομάδες εκφρά-

ζουν κυβέρνηση και ειδικοί, τη στιγμή που αρχίζουν να

φαίνονται και τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα στον τομέα

του τουρισμού. Η αύξηση του ιικού φορτίου που καταγρά-

φεται σε διάφορες περιοχές της χώρας, οι μεταλλάξεις

του ιού αλλά και η χαλάρωση που παρατηρείται όσον αφο-

ρά στη στάση και τη συμπεριφορά πολλών πολιτών έχουν

σημάνει συναγερμό.

Κομβική αλλαγή
Την επαναφορά της κυβερνησιμότη-

τας στους δήμους και τις περιφέρειες

έχει στόχο το νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ., το

οποίο προβλέπει την κατάργηση της

απλής αναλογικής στο εκλογικό σύστη-

μα των ΟΤΑ. Τις γρήγορες κινήσεις μέ-

χρι σήμερα πιστώνεται το σημερινό δί-

δυμο του ΥΠ.ΕΣ.: Μάκης Βορίδης και

Στέλιος Πέτσας.

Ικανοποίηση από τη σεμνότητα της Μαριλίζας

Ε
ξαιρετικά ικανοποιημένα εμφανίζονται όλα τα
ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τον τρόπο
που η τομεάρχης Εργασίας Μαριλίζα Ξενο-

γιαννακοπούλου «σηκώνει στις πλάτες της» την πο-
λιτική αντιπαράθεση για τα εργασιακά. Η κυρία Ξενο-
γιαννακοπούλου, η οποία γενικώς προσέχει τις δη-
μόσιες εμφανίσεις της, εξηγεί με πολύ απλά επιχει-
ρήματα πώς ακριβώς το νομοσχέδιο Χατζηδάκη αλ-

λάζει τα πάντα, σύμφωνα με το κόμμα της, προς το
χειρότερο. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ίδια απαντά σε
όλες τις ερωτήσεις και όχι με τρόπο τυπικό, αλλά
εξηγώντας πώς τεκμαίρονται οι κατηγορίες που προ-
σάπτουν η ίδια και ο ΣΥΡΙΖΑ στον υπουργό Εργασίας.
Βέβαια, αυτά αφορούν κυρίως στο εσωτερικό του
ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το νομοσχέδιο θα γίνει νόμος του κρά-
τους προσεχώς. 
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Κ
ονδύλια ύψους έως 7,9 δισ. ευρώ
αναμένεται να εκταμιευτούν φέτος
για την Ελλάδα από το Σχέδιο Ανάκαμ-

ψης. Είναι γνωστό ότι η χώρα μας είναι η δεύ-
τερη από τα κράτη-μέλη που κατέθεσαν σχέ-
διο στην Κομισιόν. Έτσι, μετά την προκαταβο-
λή των 4 δισ. ευρώ αναμένεται να ακολουθή-
σει η καταβολή της πρώτης δόσης με βάση τα
ορόσημα και τους στόχους που έχουν τεθεί.
Για την ώρα, φαίνεται ότι υπάρχει άριστη συ-
νεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η
ελληνική κυβέρνηση βαδίζει με βάση τους
ευρωπαϊκούς κανόνες. Η Ελλάδα θα λάβει δά-
νεια ύψους 13 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανά-
καμψης, ενώ έχει καταρτίσει σχέδιο, βάσει
του οποίου τα δάνεια αυτά θα περνούν στον
ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να δοθούν κίνη-
τρα για αύξηση των επενδύσεων. Τα 59 δισ.
ευρώ που κινητοποιούνται συνολικά είναι
αποτέλεσμα της δομής του σχεδίου της εκτε-
ταμένης συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα με συγχρημαδοτούμενα σχέδια.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών επι-
σήμανε πρόσφατα ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανά-
καμψης ήδη έχει κατά 90% προσδιορισμένα
έργα και ότι προβλέπει τη μεγαλύτερη κινητο-
ποίηση μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη. Σε ό,τι
αφορά τον προσδιορισμό των έργων, έφερε
ως παράδειγμα την τελευταία έγκριση του έρ-
γου για την ψηφιακή αναμόρφωση των αρχεί-
ων του κράτους. Ο υπουργός τόνισε ακόμη ότι
στόχος είναι να διπλασιάσουμε το ύψος των
δημόσιων επενδύσεων το 2022. Δηλαδή, πρέ-
πει να αυξηθεί από τα 5 στα 10 δισ. ευρώ, κάτι
που, όπως είπε, «με την παλιά Ελλάδα ήταν
αδιανόητο, όμως με την καινούργια Ελλάδα
είναι δύσκολα εφικτό». 
Ως γενική οικονομική κατεύθυνση το πλάνο
είναι σωστό. Θα πρέπει, όμως, να συνυπολογί-
σουμε την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία για την
τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Αλλιώς,
πολλοί θα αρχίζουν να θυμούνται την παλιά
ελληνική ταινία «Καλώς ήρθε το δολάριο»...
δίνοντας τροφή στις επιθεωρήσεις. Η απρό-
βλεπτη Ευρώπη μπορεί να υπονομεύσει τα
πάντα...

Βασίλης Tαλαμάγκας

Περί του Ταμείου 
Ανάκαμψης

anetnews24@gmail.com 
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Τ
η συνέχιση των πρωτοβουλιών σε
αμυντικό και διπλωματικό επίπεδο
συνεχίζει η Αθήνα μετά την επιτυ-
χημένη μεσολάβηση του Νίκου

Δένδια στο Μεσανατολικό αλλά και τα θετικά
συμπεράσματα της Τριμερούς Ελλάδας, Κύ-
πρου, Αιγύπτου στη Λευκωσία με τη συμμε-
τοχή του υπουργού Εθνικής Άμυνας. Σειρά
έχει η επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρα-
τηγού Κωνσταντίνου Φλώρου την ερχόμενη
Τρίτη στο Ριάντ, όπου θα έχει επαφές με τον
Σαουδάραβα ομόλογό του. Στο επίκεντρο
της συνάντησης θα βρεθούν οι πρόσφατες
εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατο-
λική Μεσόγειο αλλά και η ενίσχυση της δι-
μερούς συνεργασίας. Ελλάδα και Σαουδική
Αραβία έχουν κάνει σημαντικά βήματα την
τελευταία χρονιά στο πλαίσιο της αμυντικής
συνεργασίας, τα οποία αποτυπώνονται στις
κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και την πα-
ρουσία των Αράβων στην Ανατολική Μεσό-
γειο αλλά και σε επενδύσεις στους τομείς
της ενέργειας και των κατασκευών.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ αποδέχτηκε την πρό-
σκληση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου
Ενόπλων Δυνάμεων της αραβικής χώρας,
στρατηγού Φαγιάντ μπιν Χαμίντ αλ Ρουβαϊλί,
ως ανταπόδοση της δικής του επίσκεψης
στην Αεροπορική Βάση της Σούδας στα μέ-
σα του περασμένου Μαρτίου. Η παρουσία

του κ. Φλώρου θα σηματοδοτήσει και την
έναρξη του δεύτερου σκέλους της άσκησης
«Falcon Eye» με τη συμμετοχή τεσσάρων
ελληνικών F-16 της 341 Πολεμικής Μοίρας.
Οι «άσοι» της Πολεμικής Αεροπορίας θα εκ-
παιδευτούν στην έρημο με τα «γεράκια» της
Σαουδικής Αραβίας, τα F-15SA, σε ένα πρω-
τόγνωρο περιβάλλον για τους Έλληνες αε-
ροπόρους. Η συνεργασία αυτή προκαλεί
εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία θέλει να
αναδειχτεί σε ηγέτη του μουσουλμανικού
κόσμου, όπως, βέβαια, και η απόφαση για
την εγκατάσταση μιας ελληνικής συστοιχίας
Patriot στο Ριάντ. Σύμφωνα με στρατιωτικές
πηγές, η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο
του «Technical Agreement» και μέχρι τα μέ-
σα του καλοκαιριού τόσο το ανθρώπινο δυ-
ναμικό όσο και το οπλικό σύστημα θα μετα-
φερθούν στο Βασίλειο των Σαούντ. 

Απέδωσε 
Την ίδια στιγμή, η Αθήνα παρακολουθεί

στενά την εξέλιξη της εκεχειρίας στη Μέση

Ανατολή υπό την επίβλεψη της Αιγύπτου. «Η
Ελλάδα, χώρα ευρωπαϊκή και παράλληλα
χώρα με παραδοσιακούς δεσμούς με τα
κράτη της περιοχής, συνεισφέρει ενεργά
στην προώθηση των σχέσεων φιλίας και
ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη
Μέση Ανατολή, μέσω των συνεχών διμερών
επαφών με όλες τις πλευρές, καθώς και των
πολυμερών σχημάτων στα οποία συμμετέ-
χει», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το
υπουργείο Εξωτερικών, ευχαριστώντας την
Αίγυπτο για τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε
στην επίτευξη της εκεχειρίας.

Δένδιας και Σούκρι στη συνάντησή τους
συμφώνησαν να συνεργαστούν πάνω στην
προοπτική για την επανεκκίνηση της ειρη-
νευτικής διαδικασίας, αναλαμβάνοντας
πρωτοβουλίες για την έναρξη των διαπραγ-
ματεύσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και την πα-
λαιστινιακή πλευρά. Η Ελλάδα, μάλιστα,
δηλώνει έτοιμη να συνδράμει την Αίγυπτο
στην περίθαλψη των τραυματιών από τη Γά-
ζα αλλά και στην παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας.

Τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την
πρωτοβουλία για την ελληνική διαμεσολά-
βηση συζήτησε ο Νίκος Δένδιας με τον Γάλ-
λο πρέσβη στην Αθήνα Πατρίκ Μεζονάβ και
με τον Αμερικανό Τζέφρι Πάιατ.

Τον «χαβά» του 
Ο Τούρκος πρόεδρος συνεχίζει τον παρα-

ληρηματικό του λόγο, που στοχεύει στο
εσωτερικό του ακροατήριο. Σε μια νέα έκρη-
ξη μεγαλομανίας, ο Ερντογάν ανέφερε ότι η
σημερινή Τουρκία κινείται στον δρόμο που
άνοιξε ο Αλπ Αρσλάν πριν από 1.000 χρόνια.
«Βρισκόμαστε στη σκιά της σημαίας που
ύψωσε ο Μωάμεθ ο Πορθητής στα τείχη της
Κωνσταντινούπολης και κληρονομήσαμε
την περιουσία του Κεμάλ που μας άφησε
πριν από 98 χρόνια. Χτίζουμε τη γέφυρα από
το παρελθόν στο μέλλον και θα την περά-
σουμε με πάθος και θα φτάσουμε στους στό-
χους μας», δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Σειρά έχει η επίσκεψη του 
αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού
Κωνσταντίνου Φλώρου, την
ερχόμενη Τρίτη στο Ριάντ,
όπου θα έχει επαφές με τον
Σαουδάραβα ομόλογό του

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

Η επόμενη κίνηση στη... σκακιέρα



Μ
ε ρωτούν φίλοι αν ο κ. Τσίπρας έχει

πάθει «βέρτιγκο», αφού αλλάζει

απόψεις από τη μία μέρα στην άλλη.

Μου θύμισαν ότι τον περασμένο Μάρτιο ο κ.

Τσίπρας πρότεινε στην κυβέρνηση να «παγώ-

σει» το νομοθετικό της έργο όσο η πανδημία

βρίσκεται στην κορύφωσή της, περιγράφον-

τας με τα ζοφερότερα χρώματα τις συνθήκες

που επικρατούν στα δημόσια νοσοκομεία,

επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση του, πως η

κυβέρνηση έχει αποτύχει στη διαχείριση της

πανδημίας. Ζητούσε δηλαδή μορατόριουμ - να

σταματήσει η Νέα Δημοκρατία να κυβερνάει.

Τώρα ζητάει το ακριβώς αντίθετο. Ο Αλέξης

Τσίπρας έκανε λόγο στη Βουλή για «κακοποί-

ηση της Δημοκρατίας» και ζήτησε να ανοίξουν

η Ολομέλεια και οι επιτροπές με φυσική πα-

ρουσία όλων των βουλευτών. Μάλιστα, προ-

ανήγγειλε και αντάρτικο: «Οι βουλευτές του

ΣΥΡΙΖΑ θα προσέρχονται κανονικά στην Ολο-

μέλεια, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας,

αλλά θα προσέρχονται κανονικά στις συνε-

δριάσεις, είτε το θέλετε είτε όχι». Η επιστήμη

σηκώνει τα χέρια ψηλά!

Τα χρόνια πολλά 
του Κυριάκου στον γιο του 
Χρόνια πολλά στον γιο του, Κωνσταντίνο,
ευχήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με έναν
ιδιαίτερο τρόπο. Ο πρωθυπουργός ανέβασε
στο Instagram μια φωτογραφία του γιου
του με τον Πίνατ, τον σκύλο του Μεγάρου
Μαξίμου. Πρόκειται για το σκυλάκι που
γνώρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την
επίσκεψή του στο καταφύγιο της Φιλοζωι-
κής Ένωσης Ηλιούπολης και τελικά το υιο-
θέτησε. «Όλοι εύχονται στον Κωνσταντίνο
Χρόνια Πολλά! Τις ευχές μου στις εορτά-
ζουσες και τους εορτάζοντες!», έγραψε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης στη λεζάντα της
ανάρτησής του στο Instagram.

Το μήνυμα Δένδια 
για τον Άγιο Κωνσταντίνο 
Μήνυμα για την επέτειο ενσωμάτωσης των
Ιονίων Νήσων στην Ελλάδα αλλά και τη μεγά-
λη γιορτή των Κωνσταντίνου και Ελένης
ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Τwitter ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Δι-
πλή γιορτή: Ανήμερα τη μεγάλη γιορτή των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τα Ιόνια
Νησιά και η πατρίδα μου, η Κέρκυρα, εορτά-
ζουν τα 157 χρόνια από την Ενσωμάτωσή τους
στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά!», έγραψε χαρα-
κτηριστικά.

Δύσκολη η εξιχνίαση 
στα Γλυκά Νερά
Όπως έμαθα
από έγκυ-
ρες πηγές, η
δολοφονία
της Καρο-
λάιν στα
Γλυκά Νερά
είναι πιο
δύσκολη απ’
όσο αρχικά
είχε εκτιμηθεί. Τα πράγματα μπλέκονται
πολύ και υπάρχουν πολλά κενά στο παζλ.
Ας κρατάμε μικρό καλάθι για την εξέλιξη
των ερευνών, διότι μπορεί να δούμε ανα-
τροπές. Σημαντική είναι, μαθαίνω, η κα-
τάθεση της ψυχολόγου που παρακολου-
θούσε την άτυχη Καρολάιν. Τρία είναι τα
ιδιαίτερα στοιχεία στην εξιχνίαση της
υπόθεσης: Αρχικά, ότι καμία κάμερα δεν
κατέγραψε τους δράστες ούτε να έρχον-
ται ούτε να φεύγουν. Εν συνεχεία, το γε-
γονός ότι στον τόπο του εγκλήματος δεν
βρέθηκαν τρίχες ή DNA των δραστών.
Τρίτο, είναι το πώς κατάφερε και λύθηκε
ο 32χρονος πιλότος, προκειμένου να ει-
δοποιήσει την Αστυνομία.
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Τώρα θέλει να 
ανοίξουν τα πάντα
στη Βουλή…

Έρχονται οι Αμερικανοί  
Κομβική η ερχόμενη Τρίτη 25 Μαΐου. Ξεκι-
νούν οι προσφορές για τις νέες φρεγάτες,
με την «οροφή» του προγράμματος να τρέ-
χει στα 5 δισ. ευρώ και τους διεκδικητές
να ανέρχονται σε επτά τον αριθμό. Οι Αμε-
ρικανοί αναμένεται να καταθέσουν τις
προσφορές τους, ενώ έχει ήδη καταφθά-
σει στην Ελλάδα αντιπροσωπεία επιτελών
της αμερικανικής κυβέρνησης για να δώ-
σουν στο ελληνικό υπουργείο περισσότε-
ρες λεπτομέρειες για την πρότασή τους
μετά τη σχετική επιστολή (Letter of Re-
quest) που είχε σταλεί από την Αθήνα. Ση-
μειώνεται ότι οι Αμερικανοί προτείνουν
στο Πολεμικό Ναυτικό τις φρεγάτες MM-
SC (Μulti Mission Surface Combatant) με
ναυπήγηση τριών εξ αυτών σε ελληνικά
ναυπηγεία. Μην το ξεχνάτε αυτό: Ελευσί-
να και Σκαραμαγκάς αναμένεται να παί-
ξουν σημαντικότατο ρόλο, ανάλογα και με
τις εξελίξεις της εξυγίανσης του πρώτου
και των διαγωνισμών για το δεύτερο.

Η Φώφη χτυπάει Χρυσοχοΐδη   
Από το βήμα της Βουλής η Φώφη Γεννηματά

βρήκε την ευκαιρία να τα βάλει με τον υπουργό

Προστασίας του Πολίτη και πρώην σύντροφό

της στο ΠΑΣΟΚ με πυρά διαρκείας. Η αρχηγός

του ΚΙΝ.ΑΛ. έκανε λόγο για σόου με φακέλους

του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προχθές, στον Άρειο

Πάγο και μίλησε για ένα απαράδεκτο επικοινω-

νιακό παιχνίδι με το οποίο επί της ουσίας ο

υπουργός παραδέχθηκε την αδυναμία του να

λύσει το πρόβλημα και προσπάθησε να μετα-

φέρει όλη την ευθύνη στη Δικαιοσύνη. Τόνισε

ακόμα ότι η κυβέρνηση και ο υπουργός προτι-

μούν να ασχολούνται με τις διαδηλώσεις και τα

πανεπιστήμια, παρά με την ενίσχυση των αστυ-

νομικών τμημάτων στις γειτονιές.

Κυκλοφορεί ευρέως ότι γνωστή πο-
λιτικός που διατηρούσε δεσμό με δή-

μαρχο τελικώς χώρισε. Κρίμα, γιατί
στην αρχή είχε φανεί ότι ταιριάζουν και υπήρχε η
αίσθηση πως η σχέση τους θα περπατούσε όμορ-
φα… Τελικώς, έμαθα ότι δεν προχωράει και απο-
φάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους. Ανεπί-
σημα λένε ότι η πολιτικός και ο δήμαρχος έμεναν
μακριά και «μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λη-
σμονιούνται…».
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Ο μαθητής που τρόλαρε τον Κυριάκο
Είναι αλήθεια ότι ο πρωθυπουργός έχει το προνόμιο να περπατά μέσα στον κόσμο και να μιλά
ανοικτά με τους πολίτες. Έτσι, αμέσως μετά την κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα τού εκ
Τραπεζούντας Αρχιεπισκόπου Ελλάδας Χρύσανθου στην Καλαμαριά, ο πρωθυπουργός μίλησε
με πολίτες και φωτογραφήθηκε με κάποιους από αυτούς. Ενδιαφέρον είχε η συνάντηση του
πρωθυπουργού με μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία του αποκάλυψε πως δεν έχει κάνει ακόμα το
εμβόλιο. «Άπαπα», σχολίασε ο πρωθυπουργός, για να πει στη συνέχεια χαριτολογώντας: «Η
Καλαμαριά στην πρώτη γραμμή του εμβολιασμού». Εν συνεχεία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρώ-
τησε ένα αγοράκι αν φοράει τη μάσκα του και άλλους δύο μαθητές αν κάνουν τα self tests. Ο
ένας από αυτούς… τρόλαρε τον πρωθυπουργό απαντώντας «ναι, όταν κοιμόμουν».

Μεγάλα ελαττώματα 
ο φθόνος και η ζήλια… 

Επειδή για την Εθνική Τράπεζα ακούγε-
ται εντόνως το όνομα του Γκίκα Χαρδού-
βελη, έχουν αρχίσει οι «καλές γλώσσες»
και διαρρέουν απίστευτα πράγματα. Διο-
χετεύουν παραπολιτικά ότι δήθεν στην
τράπεζα θα τοποθετηθεί η Άννα Διαμαν-
τοπούλου. Έφτασαν ακόμα και στο σημείο
να γράψουν ότι έχει υποβάλει αίτηση και
ο… Λουκάς Παπαδήμος. Γελάνε και τα
τσιμέντα, όχι τόσο γι’ αυτούς που τα διαρ-
ρέουν, αλλά περισσότερο για όσους τα
γράφουν. Παιδιά, μη γράφετε ασυναρτη-
σίες, γιατί εκτίθεστε.
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Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Τα «μoβ» της Φώφης
και η εσωκομματική
αντιπολίτευση
Το νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια
ανέδειξε προβλήματα και στο ΚΙΝ.ΑΛ.
Η εσωτερική αντιπολίτευση είχε την
ευκαιρία μέσω του νομοσχεδίου να
στείλει τα μηνύματά της στη Φώφη. Το
ΚΙΝ.ΑΛ. καταψήφισε το νομοσχέδιο,
ενώ η πρόεδρος του κόμματος άσκη-
σε έντονη και αυστηρή κριτική στην
κυβέρνηση και στον υπουργό Δικαιο-
σύνης Κώστα Τσιάρα, σχετικά με τις
αλλαγές στο Οικογενειακό Δίκαιο και
τις νέες διατάξεις για τη συνεπιμέλεια
των παιδιών. Ωστόσο, το ΚΙΝ.ΑΛ. βγή-
κε τραυματισμένο από τη συζήτηση
για τη συνεπιμέλεια, αφού εκδηλώ-
θηκαν εσωκομματικές διαφωνίες για
το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Η
κυρία Φώφη Γεννηματά ξεκαθάρισε
ότι το κόμμα θα καταψήφιζε το νομο-
σχέδιο, αλλά οι Ανδρέας Λοβέρδος,
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Δη-
μήτρης Κωνσταντόπουλος και Δημή-
τρης Μπιάγκης εκφράστηκαν θετικά
για τις προωθούμενες διατάξεις. Πάν-
τως, μόνο ο κ. Λοβέρδος εξέφρασε τη
διαφωνία του, απέχοντας από την ψη-
φοφορία, καθώς οι υπόλοιποι πει-
θάρχησαν με την κομματική γραμμή.
Όσο για την εμφάνισή της με μoβ τα-
γέρ, ο λόγος της ενδυματολογικής
επιλογής ήταν καθαρά συμβολικός,
αφού είναι το χρώμα για την εξάλειψη
της βίας κατά των γυναικών και έχει
σχέση με φεμινιστικές οργανώσεις…

Tέσσερις μήνες μετά τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη η οικογένεια του ιστορι-
κού στελέχους του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μήνυση σε βάρος του εισαγγελέα Χαλκί-
δας, γιατί δεν έχει προχωρήσει η έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια της τρα-

γωδίας στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Την έγκληση υπέβαλε στις 14 Μαΐου ο
αδερφός της συζύγου του πολιτικού, Αθανάσιος Παπαθεοδώρου, στον εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου, κατά παντός υπευθύνου επίορκου εισαγγελικού λειτουργού, κα-
θώς και κάθε άλλου προανακριτικού υπαλλήλου που χειρίζεται την υπόθεση, καταγ-
γέλλοντάς τους για κατάχρηση εξουσίας και κωλυσιεργία. Ο κουνιάδος του Σήφη
Βαλυράκη καταγγέλλει προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης.

Το
... 

Πρ
όσ

ωπ
ο

Στην αντεπίθεση 
η οικογένεια Βαλυράκη

Οι κυρίες… στη μαύρη λίστα
Θέμα κομματικής πειθαρχίας

δεν ετέθη τελικώς. Αναφέρομαι
στη στάση που κράτησαν οι κυρίες
Μαριέττα Γιαννάκου και Όλγα Κε-
φαλογιάννη στο νομοσχέδιο για
τη συνεπιμέλεια. Ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης συγχωρεί, αλλά δεν ξε-
χνά… Ο πρωθυπουργός μπορεί
να μην πήρε κεφάλια, καθώς το
timing δεν είναι κατάλληλο και
δεν υπάρχει πολυτέλεια για εσω-
στρέφεια στο εσωτερικό της κυ-
βέρνησης. Είναι, όμως, βέβαιο ότι οι δυο κυρίες έχουν μπει στη μαύρη λίστα… Σε απλά
«ελληνικά», η μεν Γιαννάκου είναι μάλλον απίθανο να ξαναβρεί θέση στο ψηφοδέλτιο
Επικρατείας του κόμματος, η δε Κεφαλογιάννη θα πρέπει μάλλον να ξεχάσει το ενδεχό-
μενο σε κάποιον από τους μελλοντικούς ανασχηματισμούς να αναλάβει υπουργείο.

13

Έφτασε στα αυτιά μου ότι στο αε-
ροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος» εντόπισαν στις αποσκευές
επιβάτη από το Ντουμπάι ποσό
118.000 δολαρίων και στο Τε-
λωνείο σε δύο βαλίτσες κατόχου
αυτοκινήτου με ξένες πινακίδες
ποσό 76.500 ευρώ μέσα σε κάλ-
τσες. Φυσικά, κατασχέθηκαν και
στις δύο περιπτώσεις, για να γί-
νει έρευνα για την προέλευσή
τους. Τα χρήματα τα εντόπισαν τα
λαγωνικά της Αστυνομίας, οι
σκύλοι-ανιχνευτές ρευστών…

LOCK
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ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ
Υφυπουργός Υγείας

T η σημασία του πενταετούς
έργου μέσω δωρεάς του
Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρ-
χος», ύψους 15 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων, για τη θω-

ράκιση της παιδικής ψυχικής υγείας αλ-
λά και του μνημονίου συνεργασίας με το
υπουργείο Άμυνας που αφορά στα προ-
γράμματα της πρώιμης διάγνωσης και
της παρέμβασης στην ψύχωση στο προ-
σωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και
στην πιλοτική ανάπτυξη του Προγράμμα-
τος Επιμόρφωσης Παιδαγωγών και Προ-
σωπικού των Παιδικών Σταθμών και των
Ειδικών Ψυχικής Υγείας του ΥΠΕΘΑ
υπογραμμίζει, μέσω συνέντευξής της
στην «Political», η υφυπουργός Υγείας
Ζωή Ράπτη. Η κυρία Ράπτη δεν παραλεί-
πει, μάλιστα, να αναφερθεί και στο πρό-
γραμμα «Κανένας μόνος στην Πανδη-
μία», που στοχεύει στην παροχή ψυχο-
κοινωνικής υποστήριξης σε ασθενείς με
Covid-19 που νοσηλεύονται στα νοσο-
κομεία της χώρας, στις οικογένειές τους
και στο υγειονομικό μας προσωπικό.

Προγράμματα θωράκισης της 
ψυχικής υγείας εν μέσω πανδημίας
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Πώς σκέφτεται η κυβέρνηση να αντιμε-
τωπίσει τα κρούσματα απειθαρχίας
προς μέτρα και περιορισμούς των τε-
λευταίων 24 ωρών; Μήπως ήταν πρόωρη
η άρση του μεγαλύτερου μέρους των
περιοριστικών μέτρων;
Όπως γνωρίζετε, η άρση μέρους των πε-

ριοριστικών μέτρων έγινε ύστερα από την
εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμωξιολό-
γων, που καθημερινά παρακολουθεί τα δε-
δομένα της εξέλιξης της πανδημίας. Πλέον
υπάρχει σημαντική αποκλιμάκωση στον
αριθμό των κρουσμάτων, στις εισαγωγές
στα νοσοκομεία και στις διασωληνώσεις.
Όμως, η πανδημία είναι ακόμα εδώ και δεν
δικαιολογείται κανένας εφησυχασμός. 

Για τον λόγο αυτόν, η κυβέρνηση έχει κα-
ταρτίσει σχέδιο με τις αρμόδιες ελεγκτικές
υπηρεσίες, ώστε να αναδιαμορφώνουν το
πρόγραμμά τους, προκειμένου να εντατι-
κοποιούνται οι έλεγχοι. Η κατεύθυνση που
έχει δοθεί είναι για ελέγχους, με επιβολή
των προβλεπόμενων προστίμων. Είναι ανε-
πίτρεπτο, ενώ οι πολλοί επαγγελματίες
συμμορφώνονται με τους κανόνες, κάποιοι
άλλοι να τους παραβιάζουν, κερδοσκοπών-
τας σε βάρος των συναδέλφων τους αλλά
και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Αρκούν από μόνοι τους οι πόροι του Τα-
μείου Ανάκαμψης για την επίτευξη του
οικονομικού rebound; Έχετε ως κυβέρ-
νηση μεριμνήσει για μια συνεκτική
στρατηγική υπέρ της νέας γενιάς, που
ζημιώθηκε ποικιλοτρόπως από το πολύ-
μηνο lockdown;
Αξίζει να σας αναφέρω ότι στις εαρινές

εκτιμήσεις της Κομισιόν για την ανάπτυξη
στη χώρα μας προβλέπονται ρυθμοί ανά-
πτυξης 4,1% για το 2021 και 6% για το 2022.
Πρόκειται για μία ακόμη απόδειξη της κα-
λής πορείας της ελληνικής οικονομίας αλ-
λά και της σημασίας του Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». 

Τα έγκαιρα μέτρα πολιτικής που έλαβε η
κυβέρνησή μας κατάφεραν να μετριάσουν

την ύφεση, στηρίζοντας έμπρακτα όλους
όσοι επλήγησαν κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας. Παράλληλα, το σταδιακό άνοιγμα
του τουριστικού τομέα αναμένεται να ανα-
ζωογονήσει περαιτέρω την ελληνική οικο-
νομία. Εξάλλου, ως κυβέρνηση έχουμε δε-
σμευτεί να εφαρμόζουμε μεταρρυθμίσεις
που διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάκαμψη,
χωρίς αποκλεισμούς. 

Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι επε-
ξεργάζεστε μέσω του νέου εργασιακού
νομοσχεδίου την κατάργηση κεκτημέ-
νων δεκαετιών, όπως το οκτάωρο. Δεν
φοβάστε, ως κυβέρνηση, πως με το νέο
νομοσχέδιο ανοίγετε ένα μέτωπο με τη
μεγάλη μάζα των εργαζομένων;
Όσο πιο αντιληπτό γίνεται ότι το νομοσχέ-

διο για την Προστασία της Εργασίας είναι
ένα νομοσχέδιο που προστατεύει πρωτί-
στως τα δικαιώματα του εργαζομένου τόσο
ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταφεύγει σε αποκυήματα
φαντασίας. Ενδεικτικά θα πω ότι το νομο-
σχέδιο του υπουργείου Εργασίας, εκτός
των άλλων, θωρακίζει το οκτάωρο, βάζει
την ηλεκτρονική κάρτα απέναντι στους ερ-
γοδότες που αυθαιρετούν, θέτει τέλος στις
αδήλωτες υπερωρίες και αναβαθμίζει την
Επιθεώρηση Εργασίας σε Ανεξάρτητη Αρ-
χή. Και, φυσικά, το νομοσχέδιο δεν έχει
κρυφές διατάξεις, καθώς το πλήρες κείμε-
νο έχει παρουσιαστεί επισήμως και έχει
αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση. 

Πώς μεριμνάτε ως υπουργείο εν μέσω
πανδημίας για τη θωράκιση της ψυχικής
υγείας των πολιτών και δη εκείνων που
νοσούν από Covid-19;
Έχοντας βασική προτεραιότητα τη βελ-

τίωση της ψυχικής ανθεκτικότητας του
πληθυσμού, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε το
«Κανένας μόνος στην Πανδημία», ένα ειδι-
κό πρόγραμμα παροχής ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης σε ασθενείς με Covid-19 που
νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της χώρας,
στις οικογένειές τους και στο υγειονομικό
μας προσωπικό. Στην επιστημονική υπο-
στήριξη του προγράμματος συμμετέχει και
η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας «ΑΡ-
ΓΩ». Το πρόγραμμα υλοποιείται από 24
Κέντρα Ημέρας και Κινητές Μονάδες ΝΠΙΔ
σε όλη τη χώρα, σε διασύνδεση με πάνω
από 450 Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ. Με την
ψηφιακή τεχνολογία και τη χρήση tablets
και smartphones παρέχουμε διαδικτυακά
ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλές
ενδυνάμωσης στους συμπολίτες μας που
το έχουν ανάγκη.

Πρόσφατα στο υπουργείο Υγείας συνυ-
πογράψατε ένα μνημόνιο συνεργασίας
με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σε τι
αφορά αυτό το μνημόνιο;
Πράγματι, πρόκειται για μια πολύ σημαν-

τική συνεργασία, που αφορά σε δύο προ-
γράμματα. Το πρώτο στην πρώιμη διάγνω-
ση και την παρέμβαση στην ψύχωση, με το
οποίο επιδίωξή μας είναι να εξασφαλίζον-
ται η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη των
διαταραχών που εμφανίζονται στο προσω-
πικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Μόνιμοι και
Έφεδροι) και η προληπτική παρέμβαση σε
άτομα υψηλού κινδύνου εμφάνισης ψυχω-
τικών διαταραχών.

Η δεύτερη συνέργειά μας αφορά στην πι-
λοτική ανάπτυξη του προγράμματος Επι-
μόρφωσης Παιδαγωγών και Προσωπικού
των Παιδικών Σταθμών και των Ειδικών
Ψυχικής Υγείας του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, στην πρώιμη διάγνωση και την αν-
τιμετώπιση των νηπίων με αυτισμό. 

Πέραν των άλλων δράσεων του υπουρ-
γείου Υγείας, υπάρχει και ένα φιλόδοξο

πρόγραμμα στο οποίο συμβάλλει απο-
φασιστικά το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρ-
χος». Μπορείτε να μας πείτε λεπτομέ-
ρειες;
Πρόκειται για ένα πενταετές έργο, που

πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος
«Σταύρος Νιάρχος» (ΙΣΝ), ύψους 15 εκα-
τομμυρίων δολαρίων.

Εκεί θα ενώσουμε δυνάμεις ο ιδιωτικός
και ο δημόσιος τομέας, μεταφέροντας την
κορυφαία διεθνή τεκμηρίωση σε θέματα
παιδικής ψυχικής υγείας από το Child Mind
Institute των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Στόχος μας, η ανάπτυξη εξειδικευμένων
προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και
ενός σύγχρονου μοντέλου φροντίδας, ανα-
βαθμίζοντας την πρόσβαση των παιδιών
στην προστασία και την ενδυνάμωση που
χρειάζονται. Η νέα δωρεά πραγματοποιεί-
ται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την
υγεία του ΙΣΝ, συνολικού ύψους άνω των
444 εκατομμυρίων, η οποία στόχο έχει να
συμβάλει στην ενίσχυση και την αναβάθμι-
ση της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα.

mourelatos.sp@gmail.com 

στον
Σπύρο Μουρελάτο

««Τα έγκαιρα μέτρα πολιτικής
που έλαβε η κυβέρνησή μας 
κατάφεραν να μετριάσουν την
ύφεση, στηρίζοντας έμπρακτα
όλους όσοι επλήγησαν κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, 
ενώ το σταδιακό άνοιγμα του
τουριστικού τομέα αναμένεται
να αναζωογονήσει περαιτέρω
την ελληνική οικονομία»
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ΣΟΦIΑ ΒΟYΛΤΕΨΗ 
Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Σ
ε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην
«Ρ», η Σοφία Βούλτεψη μας εξηγεί
πως η ενταξιακή πολιτική της κυβέρ-
νησης είναι προς όφελος των Ελλή-

νων πολιτών, μας αναλύει την αντιπολιτευτική
τακτική του ΣΥΡΙΖΑ και θυμάται τη σύλληψη
του πατέρας της από τη χούντα και την απειλή
του περίστροφου προς την ίδια. Επίσης, όπως
λέει, έχει πάντα στο μυαλό της τα λόγια του
πατέρα της, πως η δημοσιογραφία και η πολι-
τική είναι αδέλφια δίδυμα, ενώ μιλά και για
τις πιο δύσκολες δημοσιογραφικές αποστο-
λές που κάλυψε. 

Κατά τη γνώμη σας, μετά την πανδημία,
ποια είναι η επόμενη πρόκληση που θα
κληθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση;
Χωρίς αμφιβολία, η ανάταξη της οικονο-

μίας, η επιστροφή στην κανονική λειτουργία
της, οι επενδύσεις και η δημιουργία θέσεων
εργασίας. Σ’ αυτή την επίπονη και απαιτητική
διαδικασία, σημαντικό ρόλο θα παίξει η βοή-
θεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, που απο-
τελεί τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή επιχείρηση
για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών οικονο-
μιών και κοινωνιών. Η επόμενη μέρα πρέπει
να βρει την Ελλάδα έτοιμη να αξιοποιήσει αυ-
τά τα χρήματα και εκεί έχει ρίξει όλο το βάρος
της η κυβέρνηση. Δώσαμε με επιτυχία τη μά-

χη κατά της πανδημίας και την κερδίσαμε. Με
σχέδιο, στρατηγική και το βλέμμα στραμμένο
στην κοινωνική συνοχή, θα δώσουμε και την
επόμενη μάχη.

Διάβασα ένα άρθρο σας τις προάλλες που
αναφερόταν στην αντιπολιτευτική τακτική
του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να επανέλθει
στην εξουσία μέσω της απλής αναλογικής.
Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό;
Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την αρχή, προχώρησε στην

αλλαγή του εκλογικού συστήματος, επειδή
γνώριζε ότι θα χάσει τις εκλογές και ήθελε με
αυτόν τον τρόπο να επιδιώξει την επιστροφή
του στην εξουσία μέσω της αδυναμίας σχη-
ματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης. Άλλω-
στε, ο ΣΥΡΙΖΑ τρέφεται από τις διαλυτικές κα-
ταστάσεις. Πρότυπά τους, όπως επανειλημ-
μένα έχουν διακηρύξει σε όλους τους τό-
νους, είναι η Ισπανία και η Πορτογαλία, όπου
έχουν σχηματιστεί κυβερνήσεις μειοψηφίας
και επιβιώνουν είτε διά της αποχής κάποιων

κομμάτων είτε επειδή κάθε νόμος ψηφίζεται
μεμονωμένα, με τη δεδηλωμένη να έχει ου-
σιαστικά καταργηθεί. Γι’ αυτό, άλλωστε, οι
Ισπανοί έχουν πάει στις κάλπες τέσσερις φο-
ρές μέσα σε τέσσερα χρόνια. Έχουμε, επομέ-
νως, να κάνουμε με ένα σχέδιο διάλυσης της
χώρας, που πιστεύω ότι τελικά θα ανατραπεί.
Όχι μόνο επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυ-
ριαρχεί χάρη στον αποτελεσματικό τρόπο με
τον οποίο κρατάει το τιμόνι της χώρας, αλλά
και επειδή είναι αποφασισμένος να τιμήσει
μέχρι τέλους την εντολή που έλαβε από τον
ελληνικό λαό, δημιουργώντας μια διαφορετι-
κή Ελλάδα, που θα στηρίζεται στις δυνάμεις
της. Στο τέλος της ημέρας, ο λαός θα κρίνει
ποιος οδήγησε με ασφάλεια τη χώρα έξω από
την κρίση και εργάστηκε για την ανάταξή της.

Για να περάσουμε και στα υπουργικά κα-
θήκοντα. Σας έχω ακούσει να λέτε το τε-
λευταίο διάστημα πως η ενταξιακή πολιτι-
κή των μεταναστών μπορεί να είναι προς
όφελος των Ελλήνων φορολογουμένων.
Εξηγήστε μας πώς το εννοείτε αυτό.
Έχω επανειλημμένα πει πως μεταναστευ-

τική πολιτική μόνο με αφίξεις δεν είναι μετα-
ναστευτική πολιτική. Το μεταναστευτικό ζή-
τημα αντιμετωπίζεται με μια σοβαρή πολιτική
επιστροφών ή απελάσεων, φύλαξη των συνό-

ρων και μείωση των ροών και, τελικά, ένταξη.
Η Ελλάδα τιμά απαρέγκλιτα τις διεθνείς συν-
θήκες, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί
υπαρξιακό ζήτημα για τη χώρα. Επομένως,
εφαρμόζει απόλυτα τη Σύμβαση της Γενεύης
για τους πρόσφυγες, που η χώρα μας κύρωσε
το 1959 επί Κωνσταντίνου Καραμανλή. Είναι
ξεκάθαρο: Όσοι δεν δικαιούνται να βρίσκον-
ται στη χώρα πρέπει να φύγουν. Όσοι δι-
καιούνται, μένουν για όσο διάστημα διαρ-
κούν οι έκτακτες συνθήκες στις πατρίδες
τους. Κατ’ αυτήν την έννοια, προσφέρουμε τη
διεθνή προστασία σε όσους χρειάζονται την
προστασία μας. Το χάος που είχε προκληθεί
στο παρελθόν απέβαινε σε βάρος των ανθρώ-
πων που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Για όσο
διάστημα βρίσκονται εδώ, οι άνθρωποι αυτοί
πρέπει να μπορούν να στέκονται στα πόδια
τους, ώστε να μην επιβαρύνονται οι Έλληνες
φορολογούμενοι. 

Έχω την αίσθηση, όμως, ότι η έννοια της
ένταξης έχει παρεξηγηθεί τα τελευταία
χρόνια. Τι λέτε; 
Η ένταξη, κα Καραβοκύρη, είναι μια πολύ

σοβαρή διαδικασία. Και είναι πολύ σοβαρή
διαδικασία γιατί προσφέρει αυτονομία σ’ αυ-
τούς τους ανθρώπους, μέσα από γνώσεις και
δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν είτε να

στην
Άννα Καραβοκύρη

Πολιτική και δημοσιογραφία
είναι αδέλφια… δίδυμα
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μείνουν εδώ είτε να μετεγκατασταθούν σε
κάποια άλλη χώρα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να
αντέξει μόνη της τόσο μεγάλο βάρος. Γι’ αυτό
και δίνουμε μεγάλη σημασία στη διαδικασία
των μετεγκαταστάσεων. Και εδώ ο επαγγελ-
ματικός προσανατολισμός είναι πολύ ση-
μαντικός. Ήδη είναι έτοιμη η νέα Εθνική
Στρατηγική, η οποία, πέρα από τα γνωστά μα-
θήματα ελληνομάθειας και γλωσσομάθειας,
περιλαμβάνει και τον ευρωπαϊκό τρόπο
ζωής, τους δημοκρατικούς θεσμούς, την
ισότητα των φύλων, την αντιμετώπιση της εν-
δοοικογενειακής βίας και της εμπορίας αν-
θρώπων.

Πώς προχωράει το πρόγραμμα αποσυμ-
φόρησης των δομών φιλοξενίας;
Τα νησιά έχουν αποσυμφορηθεί, ενώ στην

ενδοχώρα έχουν μειωθεί σημαντικά οι δομές
φιλοξενίας. Από πάνω από 100, έχουν μει-
ωθεί στις 37. Έχει επιταχυνθεί η διαδικασία
του ασύλου, ύστερα από την οποία ακολουθεί
το ενταξιακό πρόγραμμα «Ήλιος», με την ευ-
θύνη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευ-
σης, ο οποίος εργάζεται και στον τομέα των
οικειοθελών επιστροφών. Το ζήτημα των επι-
στροφών είναι πολύ σημαντικό. Λόγω της
πανδημίας, αυτές έχουν σταματήσει σε όλον
τον κόσμο, ενώ η Τουρκία δεν εφαρμόζει ού-
τε τις διμερείς συμφωνίες ούτε την Κοινή Δή-
λωση ΕΕ - Τουρκίας του 2016. Επιπλέον, εδώ
και έναν χρόνο, αρνείται κάθε επιστροφή, με
πρόσχημα την πανδημία. Χρειαζόμαστε την
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και το επαναλαμβά-
νουμε σε όλους τους τόνους.

Έχετε αναλάβει ένα πολύ «ευαίσθητο»
χαρτοφυλάκιο, το οποίο εκτός από την έν-
ταξη περιλαμβάνει και το ζήτημα των
ασυνόδευτων παιδιών. Τι κατάσταση επι-
κρατεί σήμερα; 
Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνό-

δευτων Ανηλίκων δημιουργήθηκε με προ-
σωπική απόφαση του πρωθυπουργού Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη και η δύσκολη αποστολή
ανατέθηκε στην κα Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μέ-
σα σε έναν χρόνο πετύχαμε όσα καμιά άλλη
χώρα δεν κατάφερε. Είμαστε πρότυπο για
όλο τον κόσμο και η Ειδική Γραμματεία,
όπως συνηθίζω να λέω, είναι το πετράδι στο
στέμμα μας. Διασώθηκαν πάνω από 5.000
παιδιά που ζουν τώρα σε ασφάλεια και εν-
τάσσονται κανονικά. Πολλά από αυτά μετεγ-
καθίστανται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ωστόσο, πρέπει και ως προς αυτό το ευαί-
σθητο θέμα να υπάρξει ευρωπαϊκή αλληλεγ-
γύη. Δεν μπορούν να μας κουνάνε συνεχώς
το δάχτυλο και, όταν έρχεται η ώρα, να δια-
πραγματεύονται επί μήνες για να πάρουν
πέντε ή δέκα παιδιά. Η Ελλάδα είναι χώρα
πρώτης υποδοχής και διέλευσης, οφείλουν
να το καταλάβουν όλοι.

Από όσο γνωρίζουμε, μεγαλώσατε μέσα
σε μια οικογένεια πολιτικοποιημένη. Τι
έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη σας από
τα παιδικά σας χρόνια;
Φυσικά, το ξημέρωμα της 21ης Απριλίου,

όταν ήλθαν να συλλάβουν τον πατέρα μου.
Εκείνος είχε ήδη βγει στην παρανομία με τη
βοήθεια της μητέρας μου. Θυμάμαι έντονα
ότι με είχαν αρπάξει, μου είχαν βάλει ένα πε-
ρίστροφο στην πλάτη και φώναζαν: «Βγες,
κρατάμε την κόρη σου!». Θυμάμαι τη γιαγιά
Σοφία, μεγάλο θύμα της Γενοκτονίας των
Ποντίων, να τρέχει και να προσπαθεί να με
αποσπάσει από τα χέρια τους. Και θυμάμαι

να της φωνάζω «μη γιαγιά, μη γιαγιά», προ-
φανώς αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο. Με εν-
τολή της χούντας, ο πατέρας μου διεγράφη
από την ΕΣΗΕΑ και καταλήξαμε ανασφάλι-
στοι. Όταν κάποτε κινδύνευσα από πνευμο-
νία, χρειάστηκε να νοσηλευτώ κρυφά σε
ιδιωτική κλινική, με ευθύνη του αείμνηστου
αρχιάτρου του ΕΔΟΕΑΠ Βασίλη Σπανού. Γι’
αυτό και λέω πάντα πως η δημοκρατία δεν
είναι κάτι το δεδομένο. Βρίσκω αποκρουστι-
κές τις συγκρίσεις μεταξύ χούντας και δημο-
κρατίας. Δεν χρειάζεται να βρεθούμε με το
περίστροφο στην πλάτη για να το καταλά-
βουμε! 

Τι είναι αυτό που θυμάστε πιο έντονα από
τον πατέρα σας, Γιάννη Βούλτεψη;
Τόσο εγώ όσο και οι αναρίθμητοι μαθητές

του έχουμε να θυμηθούμε κάτι από τα αξέ-
χαστα χρόνια της μαθητείας μας κοντά του.
Προσωπικά, τον θυμάμαι να παίρνει το πρώ-
το μου κείμενο και να το σχίζει. «Μα δεν το
διάβασες», διαμαρτυρήθηκα. «Δεν χρειάζε-
ται, παιδί μου, ξέρω, ξαναγράψτο», απάντη-
σε. Το δεύτερο απλά το τσαλάκωσε και το πέ-
ταξε στο καλάθι. Διάβασε το τρίτο. Και το γέ-
μισε διορθώσεις με ένα κόκκινο στιλό. Με-
γάλη περιπέτεια, αλλά μάθαμε να γράφουμε.

Ποια στοιχεία του χαρακτήρα σας έχετε
πάρει από εκείνον και ποιο είναι το μάθη-
μα ζωής που έχετε λάβει από εκείνον;
Λένε ότι του μοιάζω αρκετά. Πιστεύω ότι

αυτό που μου μετέδωσε είναι η αγάπη για τη
δημοκρατία, την ελευθερία της γνώμης, την

ελευθερία του Τύπου. Με έμαθε να απαντώ
σε όλες τις επιθέσεις με επιχειρήματα και
στοιχεία. Να υπηρετείς την αλήθεια και να
πολεμάς το ψέμα, έλεγε. Αυτό έκανα και
όταν έγινα η πρώτη γυναίκα κυβερνητική εκ-
πρόσωπος, επί Σαμαρά.

Ακολουθήσατε τον δρόμο που χάραξε ο
πατέρας σας. Γίνατε δημοσιογράφος.
Γιατί επιλέξατε τον δρόμο της δημοσιο-
γραφίας; 
Γεννήθηκα και μεγάλωσα μέσα στις εφη-

μερίδες και στα δημοσιογραφικά γραφεία.
Όταν ο πατέρας μου βρέθηκε αυτοεξόριστος
στην Ιταλία, άρχισα από πολύ μικρή να τον
βοηθώ στην έκδοση των αντιστασιακών εν-
τύπων «Ελεύθερη πατρίδα» και «Ελεύθερη
Ελλάδα». Δεν ήμουν τότε σε θέση να γράψω,
αλλά βοηθούσα σε όλες τις άλλες δουλειές.
Καταλαβαίνεις πως μπροστά μου υπήρχε
μόνο ένας δρόμος: Η δημοσιογραφία. Και
δεν την εγκατέλειψα ποτέ.

Τι σας έλεγε ο πατέρας σας για την πολιτι-
κή και τη δημοσιογραφία;
Μου έλεγε ότι «είναι αδέλφια δίδυμα». Ότι

αποτελούν μια αποστολή. Ασχολήθηκα και
ασχολούμαι και με τα δύο, στηριζόμενη στην
ανάγκη να υπηρετούμε όλοι το κοινό καλό. Η
καλή δημοσιογραφία και η καλή πολιτική
βοηθούν να γίνει η ζωή των ανθρώπων κα-
λύτερη.

Γνωρίζω πολύ καλά πως αγαπήσατε πολύ
τη δημοσιογραφία και την υπηρετήσατε
πιστά. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή
στη δημοσιογραφική σας πορεία;
Όπως ξέρεις, ειδικότητά μου είναι το διε-

θνές ρεπορτάζ. Πιστεύω πως μόνο όταν γνω-
ρίζουμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο μπο-
ρούμε να δίνουμε πολύπλευρη και αντικει-
μενική ενημέρωση. Η πιο δύσκολη στιγμή;
Υπήρξαν πολλές, αλλά δεν τις ένιωσα. Σου
φαίνεται περίεργο; 

Ναι λίγο..
Και όμως, πίστεψέ με. Αισθάνομαι ότι δεν

έχω εργαστεί, ότι δεν έχω κουραστεί, ότι εί-
χα την τύχη να ζήσω το χόμπι μου ως επάγ-
γελμα. 

Ακόμα κι όταν καλύπτατε δύσκολες, εμ-
πόλεμες αποστολές, ούτε τότε νιώσατε
κούραση; 
Ναι, τότε υπήρχε κάτι που με καταπτοού-

σε: Όταν βρισκόμουν σε πολεμική αποστο-
λή, καθυστερούσα να δώσω το ρεπορτάζ λό-
γω των συνθηκών, με ενημέρωναν πως είχα-
με «κλείσει» και άκουγα τον αρχισυντάκτη
να με ρωτάει: «Πόσοι νεκροί;». Έδινα τον
αριθμό και άκουγα την απάντηση: «Εντάξει,
πρόσθεσέ τους στους αυριανούς». Δεν μπό-
ρεσα ποτέ να συμφιλιωθώ με τη βεβαιότητα
του αυριανού θανάτου…

«
«Ο πατέρας μου μού έλεγε:
Να υπηρετείς την αλήθεια και
να πολεμάς το ψέμα. Αυτό
έκανα και όταν έγινα η πρώτη
γυναίκα κυβερνητική 
εκπρόσωπος στην
κυβέρνηση Σαμαρά»
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«Α
υτές οι τε-
λ ε υ τ α ί ε ς
τρεις εβδο-
μάδες είναι

εξαιρετικά κρίσιμες να μην ξε-
φύγουμε και προκαλέσουμε
μόνοι μας μία έξαρση της παν-
δημίας εκ νέου», προειδοποιεί,

μιλώντας στην «Ρ», ο
υπουργός Ανάπτυξης και

Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιά-
δης, με φόντο τα φαινόμενα χαλα-

ρότητας που παρατηρούνται όλο
και πιο έντονα, μετά και

την άρση των περιορισμών του lockdown. 
«Η πανδημία δεν έχει τελειώσει, είναι εδώ

και θα είναι κρίμα στα τελευταία εκατό μέτρα
να τινάξουμε την προσπάθεια που έχουμε
κάνει στον αέρα», προσθέτει. Ο κ. Γεωργιά-
δης τάσσεται εμμέσως πλην σαφώς υπέρ του
υποχρεωτικού εμβολιασμού των υγειονομι-
κών, λέγοντας ότι «είναι αδιανόητο ένας υγει-
ονομικός να μην είναι εμβολιασμένος», και
υπογραμμίζει ότι, εφόσον κάποιοι εξακο-
λουθούν και αρνούνται, η Πολιτεία θα πρέπει
«να λάβει τα μέτρα της». 

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ακόμα ότι η
πλατφόρμα για τα μέτρα στήριξης που θα
αφορούν γυμναστήρια και παιδότοπους θα
ανοίξει στο τέλος του μήνα, ενώ τα γυμναστή-
ρια θα επαναλειτουργήσουν στις 31 Μαΐου
και οι παιδότοποι όταν εμβολιαστεί το 50%
του πληθυσμού. Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης τάσ-
σεται υπέρ της αύξησης του αριθμού των πα-
ρισταμένων στις δεξιώσεις γάμων και βαπτί-
σεων, ενώ για την τουριστική σεζόν εκτιμά ότι
η κίνηση μπορεί να είναι διπλάσια σε σχέση
με πέρυσι. 

Διανύουμε ήδη μερικές μέρες σε περι-
βάλλον πολύ μεγαλύτερης ελευθερίας,
μετά και την άρση των περιορισμών από
τις 14 Μαΐου και μετά. Με δεδομένο ότι
το επόμενο διάστημα και οι εμβολιασμοί
θα έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο,
αλλά και οι συνθήκες θα είναι καλύτερες,
θεωρείτε ότι η λογική του lockdown έχει
τελειώσει οριστικά; Μπορούμε να πούμε
κάτι τέτοιο;
Αν κάτι με δίδαξε ο Covid-19, είναι ότι το

«οριστικό» δεν πρέπει να το λέμε με τόση με-
γάλη βεβαιότητα. Όμως, το εμβόλιο μας δίνει
την ελπίδα ότι δεν θα έχουμε ξανά πισωγύρι-
σμα, το οποίο και θα μας έφερνε σε πάρα πο-
λύ δύσκολη θέση. Θέλω να είμαι απολύτως
ειλικρινής. Αυτές οι τελευταίες τρεις εβδο-
μάδες είναι εξαιρετικά κρίσιμες να μην ξε-
φύγουμε και προκαλέσουμε μόνοι μας μία
έξαρση της πανδημίας εκ νέου. 

Ο πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει για
τους επόμενους μήνες, για τον Σεπτέμ-
βριο, μια συζήτηση για υποχρεωτικό εμ-
βολιασμό των υγειονομικών. Η συζήτηση
άνοιξε ξανά και με μεγαλύτερη ένταση με-
τά την απόφαση που αφορούσε τα στελέχη
της ΕΜΑΚ. Συμφωνείτε πως ο υποχρεωτι-
κός εμβολιασμός θα πρέπει να δρομολο-
γηθεί, άπαξ και η εθελοντική συμμετοχή
στον εμβολιασμό δεν ήταν… εντυπωσια-
κή;
Βασικά συμφωνώ ότι είναι αδιανόητο ένας

υγειονομικός να μην είναι εμβολιασμένος.
Ξεπερνάει κάθε λογική. Όλοι οι άνθρωποι
μπορεί να έχουμε έναν ανθρώπινο φόβο
μπροστά στο εμβόλιο, κατανοητό, αλλά ένας
υγειονομικός δεν μπορεί να μην αντιλαμβά-
νεται ότι αν αυτός κολλήσει και ως ασυμπτω-
ματικός φορέας κολλήσει έναν ασθενή που
έχει βγει από το χειρουργείο, πιθανόν και να
αποβεί μοιραίο. 

Άρα, λοιπόν, η στοιχειώδης ευθύνη έναντι
των ασθενών τους, τους επιβάλει να κάνουν
το εμβόλιο. Είναι ντροπή να συζητάμε για το
ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να επιβάλει κάτι
που θα έπρεπε να ήταν απολύτως αυτονόητο
και να μην υπάρχει ούτε ένας υγειονομικός
ανεμβολίαστος. 

Τώρα, εάν, παρ’ όλα τα απλά λογικά επιχει-
ρήματα, κάποιοι εξακολουθούν να το αρ-
νούνται, τι να σας πω. Η Πολιτεία θα πρέπει να
λάβει τα μέτρα της. 

Σας προβληματίζουν τα φαινόμενα συνω-
στισμού που παρατηρήθηκαν σε καταστή-
ματα εστίασης, με «εξαφάνιση» των απο-
στάσεων και μια υπέρμετρη χαλαρότητα;

g_evgenidis@yahoo.gr

στον
Γιώργο Ευγενίδη

Η πανδημία δεν τελείωσε, μην 
τινάξουμε την προσπάθεια στον αέρα

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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Υπό ποιες προϋποθέσεις και πότε θα
ακούσουμε ξανά μουσική στα μαγα-
ζιά, αλλά και πότε θα λειτουργήσουν οι
εσωτερικοί χώροι με τραπέζια;
Με προβληματίζει πάρα πολύ ότι ξαφ-

νικά στην κοινωνία έχει επικρατήσει μία
αίσθηση ότι η πανδημία τελείωσε. Αυτή η
αίσθηση, ότι η πανδημία τελείωσε, δημι-
ουργεί σε πολλούς ανθρώπους μία απρό-
σεκτη συμπεριφορά και μπορεί να απο-
δειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη και επιζή-
μια. Η πανδημία δεν έχει τελειώσει, είναι
εδώ και θα είναι κρίμα στα τελευταία εκα-
τό μέτρα να τινάξουμε στον αέρα την προ-
σπάθεια που έχουμε κάνει. 

Κατά συνέπεια, κάνω για άλλη μία φο-
ρά έκκληση να είμαστε ιδιαίτερα προσε-
κτικοί. Η μουσική, τα μαγαζιά, οι εσωτε-
ρικοί χώροι, τα τραπέζια, όλα θα λυθούν,
όταν όλοι εμβολιαστούμε. 

Έχετε αναφερθεί σε ένα ειδικό πακέτο
για γυμναστήρια και παιδότοπους. Θα
είναι στα πρότυπα αυτού της εστίασης;
Πότε θα επαναλειτουργήσουν οι δύο
κλάδοι και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Τα γυμναστήρια θα λειτουργήσουν στις
31 Μαΐου. Οι παιδότοποι θα ανοίξουν όταν
το 50% του πληθυσμού θα είναι εμβολια-
σμένο. Και για τους δύο κλάδους θα ανοί-
ξει, τέλος Μαΐου, η πλατφόρμα που θα δώ-
σει ως επιδότηση ένα κεφάλαιο κίνησης. 

Πριν από μερικές μέρες ελήφθη η
απόφαση, ώστε οι δεξιώσεις γάμων και
βαπτίσεων να γίνουν από τον Ιούνιο και
μετά με όριο έως 100 άτομα. Θα ξαναγί-
νει συζήτηση για το όριο ατόμων σε δε-
ξιώσεις γάμων και βαπτίσεων τις επόμε-
νες μέρες; Εκτιμάτε ότι θα αυξηθεί από
τα 100 άτομα;

Είναι ένα ζήτημα που σίγουρα μας απα-

σχολεί. Το έχουμε θέσει στην Επιτροπή

και θα το θέσουμε εκ νέου την επόμενη

εβδομάδα, εφόσον η πανδημία αρχίσει

να υποχωρεί. 

Όπως ακριβώς η εστίαση δεν έχει όριο

ατόμων, αλλά έχει όριο αποστάσεων με-

ταξύ των τραπεζιών και όριο ατόμων ανά

τραπέζι, το ίδιο θα προτείνουμε και για τα

κτήματα. 

Επαναλαμβάνω, πάντα υπό την προ-

ϋπόθεση ότι η πορεία της πανδημίας θα

είναι καθοδική. Πρέπει να κάνουμε σω-

στά και προσεκτικά βήματα, ώστε να μη

διακινδυνεύσουμε την έξοδό μας προς

την ελευθερία. 

Ο τουρισμός άνοιξε με αρκετές προσ-
δοκίες και περιμένουμε μια χρονιά
καλύτερη από το 2020. Εκτιμάτε ότι
αυτό το άνοιγμα θα γίνει με ασφάλεια,
ώστε να μην επαναλάβουμε περυσινά
λάθη; Και ποιο θα είναι ένα καλό απο-
τέλεσμα για τη σεζόν; 
Δεν έχει καμία σχέση ως τουριστική

χρονιά το 2020 με το 2021. Το 2020 δεν
υπήρχε το εμβόλιο και άρα πηγαίναμε
κάπου στα τυφλά. Το 2021 υπάρχει το εμ-
βόλιο και άρα ξέρουμε ότι και αυτοί που
θα έρθουν από το εξωτερικό θα είναι εμ-
βολιασμένοι, άρα υγειονομικά ασφαλείς,
και ότι και εμείς που κυκλοφορούμε θα
έχουμε εμβολιαστεί και άρα θα είμαστε
υγειονομικά ασφαλείς. 

Πιστεύω ότι φέτος θα έχουμε πολύ κα-
λύτερη τουριστική χρονιά από ό,τι το
2020. Η τουριστική κίνηση ίσως και να εί-
ναι διπλάσια σε σχέση με πέρυσι. Είμαι
αισιόδοξος πως όλα θα πάνε καλά.

« «Τα γυμναστήρια θα λειτουργήσουν στις 
31 Μαΐου. Οι παιδότοποι θα ανοίξουν όταν 
το 50% του πληθυσμού θα είναι εμβολιασμένο.
Και για τους δύο κλάδους θα ανοίξει, τέλος 
Μαΐου, η πλατφόρμα που θα δώσει 
ως επιδότηση  ένα κεφάλαιο κίνησης»



Ε.Ε.: Τρία τα ψηφιακά
πιστοποιητικά 
κορονοϊού 

Τρία διαφορετικού τύπου ψηφιακά πι-
στοποιητικά κορονοϊού θα κυκλοφορήσει
η Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ιουλίου,
προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακι-
νήσεις. Πιο συγκεκριμένα, κάθε πολίτης
θα μπορεί να έχει πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή πιστοποιητικό αρνητικού τεστ ή πι-
στοποιητικό στο οποίο θα αναγράφεται ότι
έχει αναρρώσει από τον κορονοϊό.

Ο επίτροπος Δικαιοσύνης της Ε.Ε. Ντιν-
τιέ Ρέιντερς διευκρίνισε χθες, σε συνέν-
τευξη Τύπου, ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά
θα είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υπάρχει η δυ-
νατότητα κάποιος να τα φέρει σε έντυπη
μορφή ή σε ψηφιακή. Όσον αφορά στο κό-
στος των απαιτούμενων τεστ, η Επιτροπή
θα κινητοποιήσει επιπλέον 100 εκατομμύ-
ρια ευρώ, για να υποστηρίξει τα κράτη-μέ-
λη στην προσφορά προσιτών τεστ, ανέφε-
ρε ο κ. Ρέιντερς. Αυτό που είναι σημαντικό
σε αυτήν τη φάση είναι τα κράτη-μέλη να
συνεχίσουν να συνεργάζονται με την Επι-
τροπή για τα θέματα που αφορούν στον
εφοδιασμό, τόνισε ο Ευρωπαίος επίτρο-
πος. Και προσέθεσε ότι «είναι επίσης ση-
μαντικό να υπενθυμίσουμε ότι ο κανονι-
σμός υπογραμμίζει πως τα κράτη-μέλη
πρέπει να απέχουν από την επιβολή πρό-
σθετων ταξιδιωτικών περιορισμών στους
κατόχους πιστοποιητικού, εκτός εάν είναι
απαραίτητοι και αναλογικοί για τη διαφύ-
λαξη της δημόσιας υγείας».

Επίσης, ο Ντιντιέ Ρέιντερς ανέφερε ότι
μέχρι τώρα 17 κράτη-μέλη και η Ισλανδία
έχουν συμμετάσχει στη δοκιμασία προσο-
μοίωσης. Η Ελλάδα είχε ολοκληρώσει με
επιτυχία το συγκεκριμένο τεστ την περα-
σμένη Τρίτη, όπως είχε αναφέρει εκπρό-
σωπος της Κομισιόν. Ο κ. Ρέιντερς τόνισε
ότι ο κανονισμός θα τεθεί σε λειτουργία την
1η Ιουλίου, δίνοντας ωστόσο ένα περιθώ-
ριο έξι εβδομάδων στα κράτη που δεν θα
έχουν καταφέρει να προετοιμαστούν μέχρι
τότε. Το ψηφιακό πιστοποιητικό θα δια-
σφαλίσει τις ελεύθερες μετακινήσεις, τό-
νισε η επίτροπος Υγείας της Ε.Ε. Στέλλα
Κυριακίδου.

Χ
ωρίς καθυστερήσεις συνεχί-
ζεται το πρόγραμμα «Ελευθε-
ρία» στη χώρα μας. Σύμφωνα
με όσα έχουν γίνει γνωστά,

εντός του καλοκαιριού αναμένεται να
ξεκινήσει ο εμβολιασμός των εφήβων
από 16 έως 18 ετών. Επιπλέον, μέσα στον
Ιούνιο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρ-
μα για την ηλικιακή ομάδα 20-29. 

Χθες, ο γενικός γραμματέας Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας του υπουργείου
Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους προανήγ-
γειλε τον εμβολιασμό των παιδιών ηλι-
κίας 16-18 ετών, ενώ σημείωσε ότι οι νέ-
οι κάτω των 30 χρόνων δε θα λάβουν το
εμβόλιο της AstraZeneca. Όπως είπε, ο
εμβολιασμός δεν θα σταματήσει στους
18άρηδες, αλλά θα επεκταθεί και στα
παιδιά από 16 ετών, για τα οποία το εμβό-
λιο της Pfizer έχει λάβει τη σχετική έγ-
κριση. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι, σε περί-
πτωση που ο EMA εγκρίνει το εμβόλιο
της Pfizer και για μικρότερες ηλικίες,
«θα πάμε και πιο κάτω». Μιλώντας, στον
ΣΚΑΪ, ο κ. Θεμιστοκλέους γνωστοποίησε
πως η πλατφόρμα για τους νέους ηλικίας
κάτω των 30 ετών, με βάση τον σχεδια-
σμό, θα ανοίξει εντός του Ιουνίου και σε
κάθε περίπτωση τα ραντεβού θα ανοί-
γουν ανά ηλικιακή πενταετία, ξεκινών-
τας από τους 25-29 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες άνοιξε η
πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολια-
σμό με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια
(AstraZeneca, Pfizer, Johnson & John-
son, Moderna) για την ηλικιακή ομάδα
40-44 ετών. Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε,
επίσης, ότι την ερχόμενη Δευτέρα 24

Μαΐου θα γίνουν οι ανακοινώσεις και για
τους 35-39 ετών, για τους οποίους εξέ-
φρασε την εκτίμηση ότι τα ραντεβού θα
ανοίξουν «οριακά εντός του Μαΐου».
Αξίζει να σημειωθεί πως χθες, μιλώντας
στον ΑΝΤ1, ο υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς
δήλωσε πως για την ηλικιακή ομάδα 20-
29 η πλατφόρμα θα ανοίξει τον Ιούνιο
και δεν θα εμβολιαστούν με το AstraZe-
neca.

Νέες οδηγίες για το AstraZeneca
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμά-

κων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε σήμερα ότι το
εμβόλιο της AstraZeneca δεν θα πρέπει
να χορηγείται σε άτομα που παρουσία-
σαν θρόμβους στο αίμα,  με χαμηλά
αιμοπετάλια,  μετά τη χορήγηση της
πρώτης δόσης. Ο Οργανισμός σημει-
ώνει, επίσης, ότι οι ασθενείς θα πρέπει
να παρακολουθούνται για σημάδια για
περίοδο τριών εβδομάδων μετά τον εμ-
βολιασμό. Ενώ οι θρόμβοι αίματος με
χαμηλά αιμοπετάλια μετά τον εμβολια-
σμό είναι πολύ σπάνιοι, ο EMA συνεχίζει
να συμβουλεύει τους ανθρώπους να
γνωρίζουν τα συμπτώματα, έτσι ώστε να
μπορούν να λάβουν άμεση, εξειδικευ-
μένη ιατρική περίθαλψη, εάν χρειαστεί.

Συνεχίζεται αργά, αλλά σταθε-

ρά η αποκλιμάκωση στις ΜΕΘ,

αλλά παραμένει σχεδόν ίδιος ο

αριθμός των θανάτων από κο-

ρονοϊό στη χώρα μας. Μείωση

παρατηρείται και στις εισαγω-

γές. Τα νέα εργαστηριακά επι-

βεβαιωμένα κρούσματα της

νόσου που καταγράφηκαν τις

τελευταίες 24 ώρες είναι

2.020, εκ των οποίων τρία εν-

τοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων

στις πύλες εισόδου της χώρας.

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με

Covid-19 είναι 56, ενώ από την

έναρξη της επιδημίας έχουν

καταγραφεί συνολικά 11.697.

Ο αριθμός των ασθενών που

νοσηλεύονται διασωληνωμέ-

νοι είναι 617, ενώ οι εισαγωγές

νέων Covid-19 στα νοσοκομεία

της επικράτειας είναι 260.

Στην Αττική εντοπίστηκαν για

ακόμα ένα 24ωρο τα περισσό-

τερα κρούσματα, σύμφωνα με

τη γεωγραφική κατανομή που

ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Συγκε-

κριμένα, από τα συνολικά

2.020 κρούσματα που κατα-

γράφηκαν, στην Αττική εντοπί-

στηκαν τα 994 και στη Θεσσα-

λονίκη τα 158. Παράλληλα, τα

κρούσματα στην Αιτωλοακαρ-

νανία είναι 69, στη Λάρισα 66,

ενώ στην Κάλυμνο 9.

Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται
να ανοίξει η πλατφόρμα για
την ηλικιακή ομάδα 20-29

Εμβολιασμοί: 
ΠΠαίρνουν σειρά 
και οι 16άρηδες 
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Νέα μείωση των
διασωληνωμένων 



Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Ε
να βιοκλιματικό δημοτικό, το
οποίο θα έχει σχεδόν μηδενική
κατανάλωση ενέργειας και θα επι-
μορφώνει τους εκπαιδευτικούς

και τους μαθητές που θα φιλοξενεί για θέ-
ματα εξοικονόμησης ενέργειας, ετοιμάζει ο
Δήμος Σαρωνικού. Το δημοτικό, που φιλο-
δοξεί να αποτελέσει πρότυπο και για τους
υπόλοιπους δήμους, θα χτιστεί στα Καλύ-
βια, στον αύλειο χώρο του ήδη υπάρχοντος
σχολείου, και θα υποδεχθεί περίπου 200
μαθητές. Θα δημιουργηθούν 12 ισόγειες αί-
θουσες, εκ των οποίων εννέα διδασκαλίας
και τρεις ως γραφεία, βιβλιοθήκη και βοη-
θητικοί χώροι. «Βάσει του σχεδιασμού, το
πρότυπο βιοκλιματικό δημοτικό που σχε-
διάζουμε θα αξιοποιεί όλα τα δυνατά βιο-
κλιματικά μέσα, προκειμένου να έχει σχε-
δόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ενώ
θα διαθέτει και διαδραστικά συστήματα εκ-
παίδευσης», περιγράφει στην «Ρolitical» ο
δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου. 

«Υπάρχει φυσικός εξαερισμός, απ’ όλες
τις πλευρές, κάτι που είναι αναγκαίο όχι μό-
νο την περίοδο της πανδημίας αλλά και γε-
νικότερα, και με την αξιοποίηση της αιολι-
κής και της ηλιακής ενέργειας θα καλύ-
πτονται οι ανάγκες θέρμανσης τον χειμώνα
και κλιματισμού το καλοκαίρι. Για να επι-
τευχθεί αυτό, έχει τοποθετηθεί μεταλλικό
στέγαστρο που αξιοποιεί τα ρεύματα του
αέρα, χωρίς να βρίσκεται τοποθετημένο
πάνω στο κτίριο», αναφέρει ο δήμαρχος
Σαρωνικού.

Η επιλογή να είναι όλοι οι χώροι στο ισό-
γειο εξυπηρετεί την άμεση επαφή με τον
φυσικό περιβάλλοντα χώρο, αφού οι μαθη-
τές θα μπορούν να βγουν στο προαύλιο από
τέσσερα διαφορετικά σημεία. Παράλληλα,
θα τοποθετηθούν διαδραστικά συστήματα
ενημέρωσης σε κάθε είσοδο. Συγκεκριμέ-
να, θα υπάρχει ένας διαδραστικός πίνακας
όπου θα αναγράφονται σημειώσεις από
τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Όλοι οι διαδραστικοί πίνακες θα συνδέονται
μεταξύ τους αλλά και χωριστά ανά τάξη, με
προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα. 

Σύμφωνα με τον κ. Φιλίππου, το κόστος
ανέγερσης του πρότυπου βιοκλιματικού
δημοτικού έχει προϋπολογιστεί στα 2 εκατ.
ευρώ και η πρωτοβουλία έχει ενταχθεί στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Η μελέτη
για την υλοποίησή του πραγματοποιήθηκε
από ειδικό αρχιτεκτονικό γραφείο που

ασχολείται με βιοκλιματικά κτίρια. «Στόχος
είναι, μόλις πάρουμε την έγκριση, να ξεκι-
νήσουμε τις διαδικασίες ανέγερσής του.
Άλλωστε, είναι μια πρόταση που απαντά
στις ανάγκες της πανδημίας. Εκτιμούμε ότι,
αν εγκριθεί εντός του καλοκαιριού η χρη-
ματοδότηση, θα έχει ολοκληρωθεί μέσα
στην επόμενη διετία», σημειώνει ο δήμαρ-
χος Σαρωνικού. Και συμπληρώνει: «Θεω-
ρούμε πολύ σημαντικό το ότι τα παιδιά θα

επιμορφωθούν πάνω στις μεθόδους εξοι-
κονόμησης ενέργειας και μέσα από τη λει-
τουργία του σχολείου, μέσα, δηλαδή, από
μια βιωματική διαδικασία, θα εξάγουν συμ-
περάσματα, σε συνεργασία με τους εκπαι-
δευτικούς τους, για τις μεθόδους αυτές. Κι-
νηθήκαμε στη λογική του χαμηλού συντε-
λεστή δόμησης, με σκοπό η περιοχή μας να
αποτελεί στο διηνεκές έναν πρότυπο χώρο
κατοικίας».

Πότε μπαίνει «λουκέτο» στις σχολικές μονάδες 
Ανοιχτά θα παραμένουν τα σχολεία ακόμα και με τον εντοπισμό τεσσάρων κρουσμάτων κορονοϊού, σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο
του ΕΟΔΥ σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των μονάδων σε περίπτωση κρουσμάτων. Όπως επισημαίνεται σε αυτό, «ακόμα και
σε περίπτωση συρροής περισσότερων από τεσσάρων κρουσμάτων στο ίδιο σχολείο, δεν πρέπει να οδηγείται αυτομάτως και με ευ-
κολία σε αναστολή λειτουργίας η σχολική μονάδα. Προϋπόθεση για την επιλογή αυτήν είναι η διερεύνηση και η κατά το δυνατόν
τεκμηρίωση του ενδεχόμενου ενδοσχολικής μετάδοσης και διασποράς, ύστερα από ουσιαστική εκτίμηση κινδύνου και αξιολόγη-
ση των τοπικών επιδημιολογικών και ιολογικών δεδομένων». Στις οδηγίες του ΕΟΔΥ αναφέρεται, ακόμα, ότι για τον υπολογισμό
του αριθμού των κρουσμάτων δεν πρέπει να προσμετρώνται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής ή άλλης εξωσχολικής μετάδοσης. 
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Σχολείο του μέλλοντος στον Σαρωνικό 

Οδηγός για το πώς περνούν στην επόμενη τάξη οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Με τον βαθμό απολυτηρίου θα προαχθούν στην επόμενη τάξη

και θα απολυθούν από το λύκειο, φέτος, οι μαθητές ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ, λόγω της παρατεταμένης αναστολής της διά ζώσης λει-
τουργίας των σχολείων. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, ο μα-
θητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν έχει σε κάθε
μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 10 η όταν έχει γε-
νικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 13. Αν δεν
πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις, ο μαθητής παραπέμπεται,
το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, σε επαναληπτική εξέτα-
ση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι
μικρότερος από 10, εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν
υπερβαίνει τα τέσσερα. Μαθητής με βαθμό ετήσιας επίδοσης μι-

κρότερο από 10 σε περισσότερα από τέσσερα μαθήματα δεν κρί-
νεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης και επαναλαμβάνει την τάξη.
Για την προαγωγή και την απόλυση των μαθητών στο γενικό λύ-
κειο απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος (ΓΜΟ) τουλάχιστον 10, ο
οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδο-
σης του μαθητή σε όλα τα μαθήματα και εκφράζεται με προσέγ-
γιση δεκάτου. Οι μαθητές α’, β’ και γ’ τάξης των γενικών λυκείων
που δεν επιτυγχάνουν τον ΓΜΟ παραπέμπονται σε εξέταση το
πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν από την έναρξη των μα-
θημάτων του επόμενου σχολικού έτους, για να εξεταστούν σε
μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας απόδοσης είναι μικρότε-
ρος από 10. Μαθητές που δεν επιτυγχάνουν τον ΓΜΟ προαγωγής

επαναλαμβάνουν τη φοίτηση. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης σε κά-
θε μάθημα εξάγεται από τον μέσο όρο των βαθμών των δύο τε-
τραμήνων. Οι μαθητές α’ και β’ τάξης ΕΠΑΛ προάγονται όταν ο
ΓΜΟ των μαθημάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 9,5. Μα-
θητές με μικρότερο ΓΜΟ παραπέμπονται σε ειδική εξέταση, τον
Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, στα μαθήματα
στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος του 9,5.
Οι μαθητές της γ’ τάξης ΕΠΑΛ απολύονται όταν ο ΓΜΟ των μαθη-
μάτων τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 9,5 και αποκτούν πτυ-
χίο όταν ο μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μαθη-
μάτων Ειδικότητας είναι τουλάχιστον 9,5 και σε κανένα από τα
μαθήματα αυτά δεν είναι χαμηλότερος του 8. 



Μ
ε το σύνθημα «Τρέχουμε
πιο γρήγορα από τον καρ-
κίνο» θα διεξαχθεί την
Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 ο

1ος Ποδηλατικός γύρος - Virtual Edi-
tion της Αθήνας, τον οποίο διοργανώ-
νει ο Κ.Ε.Φ.Ι. (σύλλογος Καρκινοπα-
θών Εθελοντών Φίλων Ιατρών).

«Ήταν αρχές του 2020, όταν είχαμε
την ιδέα για έναν ποδηλατικό γύρο
στην Αθήνα. Πολύ σύντομα οι συνθή-
κες, λόγω της πανδημίας, δεν κατέ-
στησαν εφικτή την πραγματοποίησή
της. Είναι άνοιξη του 2021 και ξαναπιά-
σαμε αυτήν την ιδέα, με μεγάλη όρεξη
και θέληση να πάρει σάρκα και οστά.
Αποφασίσαμε πως φέτος είναι και η
δική μας σειρά να συνεισφέρουμε με
ένα αθλητικό δρώμενο στη μάχη κατά
του καρκίνου», υποστηρίζουν οι υπεύ-
θυνοι του Κ.Ε.Φ.Ι., που με πραγματικό
κέφι και ειλικρινή διάθεση βάζουν το
δικό τους λιθαράκι στη μάχη κατά του
ύπουλου εχθρού. Οι εγγραφές έχουν
αρχίσει και η πλατφόρμα θα είναι ανοι-
χτή έως στις 3 Ιουνίου 2021. 

Το κόστος συμμετοχής είναι 8 ευρώ
για κάθε άτομο, ενώ 6 ευρώ είναι για:
α) όλα τα μέλη ομάδων των 10 ατόμων -
ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε
μια ομάδα είναι 10- και β) όλα τα μέλη

οικογένειας τριών και πάνω ατόμων.
Για τα παιδιά έως και 12 ετών δεν
υπάρχει χρέωση. Μαζί με τη συμμετο-
χή περιλαμβάνεται το υλικό του Ποδη-
λατικού Γύρου: μία μπλούζα, ένα κα-
πέλο, μία μάσκα προστασίας για τον
Covid-19, μπροσούρα γνωριμίας με
τον σύλλογο και ευχαριστήρια επιστο-
λή.

Οι συμμετέχοντες (λόγω μέτρων
πρόληψης Covid-19) θα λάβουν μέρος
είτε μόνοι τους είτε σε μικρές ομάδες
που θα δημιουργήσουν. Ο καθένας -
ατομικά ή ομαδικά- την ημέρα του πο-
δηλατικού γύρου, ντυμένος με τα χρώ-
ματα και τα μηνύματα της διοργάνω-
σης, θα κάνει την ποδηλατική του δια-
δρομή. Μετά καλείται, μέσω των κοι-
νωνικών δικτύων και ηλεκτρονικών
μέσων, να διαδώσει το μήνυμα Ζωής
του Κ.Ε.Φ.Ι. «Μια δράση εξωστρέφειας
και κινητοποίησης, ενδυνάμωσης και
διασύνδεσης. Στόχος μας, αυτή η δρά-
ση να γίνει θεσμός, με την ελπίδα τις
επόμενες χρονιές να βγούμε όλοι και
όλες μαζί στον δρόμο, διαδίδοντας μη-
νύματα αισιοδοξίας και την επιμονή
μας για ζωή», τονίζουν οι διοργανω-
τές. 

Ο σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. ιδρύθηκε την
άνοιξη του 2004 στην Αθήνα, από

ασθενείς που νίκησαν τον καρκίνο, με
στόχο να προσφέρει συναισθηματική,
ψυχολογική και κοινωνική υποστήρι-
ξη στους ογκολογικούς πάσχοντες και
τα μέλη των οικογενειών τους καθώς
και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας σχετικά με τον καρκίνο.
Όπως λένε χαρακτηριστικά, «το
Κ.Ε.Φ.Ι. υπάρχει από εμάς και προχω-
ρά για εμάς».

Θα μπορούσε να είναι ένα αστυνομικό
μυθιστόρημα σε πολιτικό πλαίσιο ή ένα πο-
λιτικό αφήγημα με αστυνομική πλοκή.

Ωστόσο, το «Ατσαλένιο νησί», των Ρέννου
Οιχαλιώτη και Πέτρου Στεφανέα, είναι και
τα δύο, και όχι μόνο. Κι αυτό, γιατί μας «ταξι-
δεύει» σ’ έναν άγνωστο για πολλούς κόσμο
του «διαδικτύου», όπου η επιστημονική
φαντασία με την τεχνητή νοημοσύνη, τα
ρομπότ και τους «τρελούς επιστήμονες»
δεν θα αποτελέσουν την πραγματικότητα
του «αύριο».

Έχουν ενταχθεί στη ζωή τού «σήμερα»,
την οποία επηρεάζουν ή μπορούν να επηρε-

άσουν με ποικίλους τρόπους. Και βέβαια, το
έγκλημα και η κάθε μορφή παρανομίας
αποκτούν ηλεκτρονικό και οποιονδήποτε
άλλον τεχνολογικό εξοπλισμό. Ενώ η πολι-
τική δεν είναι μόνον αυτή που φαίνεται, αλ-
λά και μια άλλη που σπάνια γίνεται αντιλη-
πτή.

Στο «Ατσαλένιο νησί» παρακολουθούμε
το ηλεκτρονικό έγκλημα με «ηθικό αυ-
τουργό» την ανισότητα του πλούτου, τις τε-
χνολογικές απάτες, τα έργα και τις ημέρες
ανθρώπων που αγνοούμε, αλλά κυκλοφο-
ρούν γύρω μας, τους βρίσκουμε μπροστά
μας ή τους αφήνουμε πίσω μας.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, από το οποίο δεν
λείπουν η Ιντερπόλ και διάφορες άλλες
«Υπηρεσίες», φανερές και μυστικές, το μυ-
θιστόρημα των Οιχαλιώτη και Στεφανέα εί-
ναι συναρπαστικό. Με την πλοκή του, την
απρόσμενη εξέλιξή του, τις ανατροπές στη
διαδρομή του, με τη γνωριμία ενός κόσμου
που έως τώρα βρισκόταν στη φαντασία μας,
αλλά τώρα μπαινοβγαίνει στη ζωή μας.

Αυτό το «Ατσαλένιο νησί» δεν το αφήνεις
από τα χέρια σου, αφού συνέχεια θέλεις να
«δεις» τι γίνεται παρακάτω.

Και παρακάτω…
Δημήτρης Ζαννίδης

Ένα αστυνομικό-πολιτικό μυθιστόρημα, με πρωταγωνίστρια την τεχνητή νοημοσύνη

Οι υπεύθυνοι του Κ.Ε.Φ.Ι., 
με πραγματικό κέφι και 
ειλικρινή διάθεση, βάζουν το
δικό τους λιθαράκι στη μάχη
κατά του ύπουλου εχθρού… 

«Τρέχουμε πιο 
γρήγορα από 
τον καρκίνο»
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Π
ερισσότερα από 40.000 στρέμ-
ματα καμένης γης και τουλάχι-
στον 10 κατεστραμμένα σπίτια
άφησε πίσω της η πύρινη λαί-

λαπα, που ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης
στον Σχίνο Λουτρακίου και αργά το βράδυ
της Παρασκευής έκαιγε -σε διάσπαρτες
εστίες- το πυκνό δάσος αλλά και οικι-
σμούς από το Αλεποχώρι μέχρι τα Μέγα-
ρα. «Είναι οι κόποι μια ζωής. Ήρθα σε αυ-
τό το σπίτι πρώτη φορά 19 ετών και σήμε-
ρα, 30 χρόνια μετά, μαζί με τον σύζυγό
μου και τα παιδιά μας, το βλέπουμε στά-
χτη», εξομολογείται στην «Political» η κυ-
ρία Εύη από τον οικισμό «Ντουράκος».
Πυροσβεστική και Αστυνομία είχαν απο-
μακρύνει αρκετά νωρίτερα τους κατοί-
κους από την περιοχή, ωστόσο νωρίς το
μεσημέρι της Παρασκευής -μετά το πέρα-
σμα της φωτιάς- κατάφεραν με τα πόδια
να προσεγγίσουν το σπίτι τους και να το
δουν καμένο. 

Λίγα μέτρα πιο μακριά, ο κύριος Γιώρ-
γος με τον γιο του, τον Παναγιώτη, που
πρόσφατα απολύθηκε από φαντάρος,
έδωσαν μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή
για να σώσουν το σπίτι που, όπως λένε,
«είναι η εξοχική μας κατοικία, αλλά είναι
σαν κύρια. Είκοσι χρόνια δουλειάς έγιναν
στάχτη. Εδώ μεγάλωσαν τα παιδιά μας,

αλλά πλέον δεν υπάρχει τίποτα». Οι δυο
τους ίσα που πρόλαβαν να φύγουν πριν οι
φλόγες να τυλίξουν το σπίτι, ενώ άφησαν
πίσω τους και δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα
οποία παραδόθηκαν και αυτά στην πύρινη
λαίλαπα. 

Οικολογική καταστροφή 
Η «Political» έκανε οδοιπορικό στα κα-

μένα και η εικόνα από το παρθένο δάσος
σε Χάνι, Δερβένι, Μάζι, Μαυρολίμνη, Πα-
ρασκευά, Πευκενέα κ.α. είναι απόκοσμη.
Δέντρα με ηλικία ίσως και άνω των 100
ετών, σε κάποιες περιπτώσεις, παραδό-
θηκαν στο θερμικό φορτίο, λύγισαν και εν
τέλει έγιναν στάχτη. Ένα φλεγόμενο πεύ-
κο μπορούσε να μεταφέρει τη φωτιά αρ-
κετά μέτρα μακριά, από τα κουκουνάρια
που άρπαζαν και έσκαγαν, λειτουργώντας
σαν «εμπρηστές». 

Τα Γεράνεια Όρη, μέσα σε λιγότερες
από 48 ώρες, άλλαξαν όψη. Η καταπράσι-
νη φύση και το οξυγόνο έδωσαν τη θέση
τους στη στάχτη, το γκρίζο και την αποπνι-

κτική ατμόσφαιρα. Η καταγραφή που έγι-
νε από το Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας
«Copernicus» δείχνει το μέγεθος της κα-
ταστροφής, καθώς θα χρειαστεί να περά-
σουν αρκετά χρόνια για να επανέλθει το
πράσινο στην περιοχή. 

Καταγγελίες για 90χρονο 
Στην επίσημη ενημέρωση προς τους

δημοσιογράφους, ο υφυπουργός Πολιτι-
κής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ανα-
φέρθηκε και στην προανακριτική διαδι-
κασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. «Το ση-
μείο έναρξης της πυρκαγιάς είναι δεδο-
μένο. Το ποιος έχει ή όχι την ευθύνη θα
φανεί μέσα από τη διαδικασία της προ-
ανάκρισης. Εάν υπήρχε οποιαδήποτε
σύλληψη ή προσαγωγή, να είστε σίγουροι
ότι θα σας είχαμε ενημερώσει», σημείωσε
ο κ. Χαρδαλιάς. Η φωτιά ξεκίνησε από ένα
ελαιοτριβείο στον Σχίνο Λουτρακίου, με
τους κατοίκους να καταγγέλλουν έναν
90χρονο, ότι αυτός ήταν που υπό αντίξοες
καιρικές συνθήκες (σ.σ.: άνεμοι έως και 7
Μποφόρ) αποφάσισε να κάψει λιόκλαδα
και άλλα υπολείμματα. 

Τι έγινε με το 112
Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας

απάντησε και για το εάν έγινε σωστή χρή-

ση του 112, σημειώνοντας: «Διαβάζω μια
κριτική η οποία είναι παντελώς άδικη και
πρέπει να ξεκαθαριστεί το εξής: το 112 εί-
ναι η έσχατη λύση, είναι το τελευταίο ερ-
γαλείο που έχουμε για το ζήτημα της ορ-
γανωμένης απομάκρυνσης των πολιτών.
Κατά την πρώτη νύχτα, πολύ συγκροτημέ-
να και πειθαρχημένα, έγινε η απομάκρυν-
ση των πολιτών. Δεν χρειάστηκε να ενερ-
γοποιήσουμε το 112. Στις περιπτώσεις που
είδαμε ότι η αλλαγή των ανέμων ή η ισχυ-
ροποίησή τους ή κάποια ζητήματα υπερ-
τοπικά μπορούσαν ενδεχομένως να προ-
καλέσουν πρόβλημα στην ανθρώπινη
ζωή, βεβαίως και το ενεργοποιήσαμε. Το
112 δεν είναι μηχανισμός ενημέρωσης. Το
112 είναι ένας μηχανισμός ο οποίος πρέ-
πει να αξιοποιείται με φειδώ και με μόνο
μέλημα το πώς θα σώσουμε ανθρώπινες
ζωές».

Οδοιπορικό της «Political» 
στα καμένα - Τα Γεράνεια  Όρη,
μέσα σε λιγότερες 
από 48 ώρες, άλλαξαν όψη… 

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Θρήνος και δάκρυα στα αποκαΐδια 



Επετειακή εκδήλωση για την Ένωση
των Επτανήσων με την Ελλάδα

Την 157η επέ-
τειο της ένωσής
τους με την Ελ-
λάδα γιόρτασαν
στις 21 Μαΐου τα
Ιόνια Νησιά με
ειδικές επετει-
ακές εκδηλώ-
σεις. Στις εκδη-
λώσεις στην
Κέρκυρα, διοικητική πρωτεύουσα της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων, παρέστησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αικατερίνη
Σακελλαροπούλου και ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορί-
δης, εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση, όπως επίσης
και οι πρόεδροι των Περιφερειακών Συμβουλίων της χώρας.
Η κυρία Σακελλαροπούλου μετέβη στην Ιερά Μονή Πλατυτέ-
ρας, όπου πραγματοποιήθηκαν επιμνημόσυνη δέηση στον τά-
φο του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια
και κατάθεση στεφάνων από την ίδια. Στη συνέχεια όλοι οι
επίσημοι παρέστησαν σε κεντρική επετειακή εκδήλωση στην
Ιόνιο Ακαδημία.

Το πρωτότυπο χειρόγραφο της δεύτερης μελοποίησης του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν»
του Νικολάου Χαλικιόπουλου - Μάντζαρου θα έχει τη δυνατότητα για πρώτη φορά να δει
το ευρύ κοινό. Το χειρόγραφο παρέδωσε η δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπον-
τίων Μερόπη Υδραίου στον πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, δηλώνοντας ότι ο δή-
μος στέκεται αρωγός στο εγχείρημα ανάδειξης της συμβολής της Επτανησιακής λογιο-
σύνης στον μεγάλο Αγώνα του Ελληνισμού για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Ακο-
λούθως, το ιστορικό χειρόγραφο εκτίθεται από χθες, επέτειο της Ένωσης των Επτανή-
σων, στην επετειακή έκθεση «Στην Ηχώ του Αγώνα», που οργανώνεται από τη Δημοτική
Πινακοθήκη Κέρκυρας στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Εθνική
μας Παλιγγενεσία. Το πολυσέλιδο χειρόγραφο μέχρι τώρα έχει βγει από τον χώρο φύ-
λαξής του μόνο για λόγους συντήρησης, αποτελεί εθνικό κειμήλιο και παραδόθηκε στον
Δήμο Κερκυραίων το 1936 από τον τότε υπουργό Παιδείας Γεώργιο Παπανδρέου.

Στην 7η θέση των δήμων που διαθέτουν
βραβευμένες με «Γαλάζια Σημαία» παρα-
λίες βρίσκεται και το 2021 ο Δήμος Αριστο-
τέλη με αυξημένο αριθμό βραβευμένων
ακτών. Τα νομικά πρόσωπα του δήμου -Αρι-
στοτέλειο Πνευματικό Κέντρο και Αξιοποί-
ηση Τουριστικών Ακινήτων Α.Ε.- που δρα-
στηριοποιούνται στους τομείς του τουρι-
σμού και του περιβάλλοντος θέτουν ακόμα
πιο υψηλούς στόχους για το μέλλον. Υπεν-
θυμίζεται ότι η Ελληνική Εταιρεία Προστα-
σίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), εθνικός χειριστής
του διεθνούς προγράμματος «Γαλάζια Ση-
μαία» στη χώρα μας, ανακοίνωσε ότι για το
2021 η Ελλάδα κατέχει τη 2η θέση παγκο-
σμίως ανάμεσα σε 49 χώρες, κατέχοντας το
13,5% των συνολικών βραβευμένων ακτών.
Πρώτη στην Ελλάδα αναδείχθηκε και πάλι
φέτος η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής
με 96 σημαίες, ενώ συνολικά η διεθνής επι-
τροπή βράβευσε 4.040 ακτές, 707 μαρίνες
και 78 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.

!Δήμος Αριστοτέλη

Έβδομος με 
«Γαλάζιες Σημαίες»
σε 16 παραλίες

Βόλος

«Αναγκαίος» ο εμβολιασμός για 
τη Δημοτική Επιχείρηση  Ύδρευσης
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης του Δήμου Βόλου θεω-
ρεί αναγκαίο και απαραίτητο τον εμβολιασμό των εργαζο-
μένων της. Προς τούτο, τους καλεί όλοι να έχουν «κλείσει»
ραντεβού εμβολιασμού μέχρι και την 7η Ιουνίου. Στην ανα-
κοίνωση που εξέδωσε η δημοτική επιχείρηση επισημαίνε-
ται: «Η φυσική καταλληλότητα του προσωπικού είναι ανα-
γκαία για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στην απρόσκο-
πτη διανομή του νερού. Όρος της φυσικής ακαταλληλότη-
τας είναι ο εμβολιασμός των εργαζομένων. Υποχρέωση των
εργαζομένων είναι να έχουν κλείσει ημερομηνίες εμβο-
λιασμού μέχρι και τις 7/6». 

Στο φως το χειρόγραφο μελοποίησης 
του Εθνικού   Ύμνου

Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας

Ίος

Το πρώτο υδατοδρόμιο 
στις Κυκλάδες

Χορηγήθηκε τελικά έπειτα από επισταμένους ελέγ-
χους η άδεια για ίδρυση στο νησί της Ίου τού πρώτου
υδατοδρομίου στις Κυκλάδες. Προς τούτο εκδόθηκε
ήδη ανάλογη Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η άδεια ίδρυ-
σης θα ανήκει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου, το
οποίο είχε ορίσει ως ανάδοχο για την αδειοδότηση του
υδατοδρομίου την εταιρεία Ελληνικά Υδατοδρόμια. Το
υδατοδρόμιο στην Ίο είναι το πρώτο από τα 30 που στο-
χεύει να δημιουργήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε
νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.

Δήμος Ιάσμου

Στο εμβολιαστικό κέντρο με τη
βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού

Το παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού Κομοτηνής, σε
συνεργασία με τη δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Ιά-
σμου, αναλαμβάνει τη μεταφορά ηλικιωμένων και λοιπών
ευπαθών ομάδων στα εμβολιαστικά κέντρα. Με το σύνθη-
μα της δημοτικής Αρχής «μην περιμένεις άλλο, εμβολιά-
σου τώρα», ο δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν συμμετέχει
και ο ίδιος στην εθνική εκστρατεία εμβολιασμού κατά του
Covid-19. Το μήνυμα δείχνει να γίνεται πράξη με την αύ-
ξηση του αριθμού των εμβολιασμών που πραγματοποι-
ούνται καθημερινά.
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Μ
ε συνεχώς πιο εντατικό ρυθμό και
με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογι-
κών μέσων συνεχίζεται το εκτετα-

μένο πρόγραμμα προνυμφοκτονίας που υλο-
ποιεί η περιφέρεια σε όλες τις περιφερει-
ακές ενότητες της Αττικής. Είναι γνωστό ότι ο
περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης έχει θέ-
σει ως προτεραιότητα την προστασία της δη-
μόσιας υγείας και την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση του προβλήματος, για αυτό,
άλλωστε, έχει αναπτύξει συνεργασία με το
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο για
τη δημιουργία Ειδικού Παρατηρητήριου.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, υλο-
ποιείται ειδικό τριετές πρόγραμμα με την το-
ποθέτηση παγίδων κουνουπιών σε συγκεκρι-
μένα σημεία της περιφέρειας. Τα δείγματα
συλλέγονται και αναλύονται από το Μπενά-
κειο και μέσω της καταγραφής και χαρτογρά-
φησης σε εβδομαδιαία βάση διαμορφώνονται

από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας της Περιφέρειας Αττικής τόσο το πρό-
γραμμα προνυμφοκτονίας όσο και ευρύτερα
οι δράσεις καταπολέμησης των κουνουπιών. 

Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη καμπά-
νια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
πολιτών σε ζητήματα πρόληψης. Για τον λόγο
αυτόν έχουν εκδοθεί και διανεμηθεί στους
πολίτες ειδικά ενημερωτικά έντυπα. Ο περι-
φερειάρχης, αναφερόμενoς στο πρόγραμμα
καθώς και στις δράσεις που είναι σε εξέλιξη,
επισημαίνει ότι «αξιοποιούμε όλες τις καινο-
τόμες μεθόδους και σε συνεργασία με εξει-
δικευμένους επιστήμονες θωρακίζουμε την
Αττική και προασπίζουμε αποτελεσματικά τη
δημόσια υγεία. Για εμάς η καταπολέμηση των
κουνουπιών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα,
καθώς θεωρούμε ότι αποτελεί το δεύτερο
σημαντικότερο κίνδυνο για τους πολίτες μετά
την πανδημία του κορονοϊού».

Μεγάλα έργα στον Άγιο Δημήτριο
Τα δύο εμβληματικά έργα που

έχει δρομολογήσει η δήμαρχος
Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρού-
τσου για την πόλη της, μέσω του
επενδυτικού προγράμματος «Αν-
τώνης Τρίτσης», ήταν το αντικεί-
μενο, μεταξύ άλλων, της συζήτη-
σης που είχε με τον αναπληρωτή
υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέ-
τσα και τον μέχρι πρότινος υπουρ-
γό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικά-
κο. Ο λόγος για την ανάπλαση του
Πάρκου «Ελευθέριος Βενιζέλος»,
αφού κατάφερε έπειτα από μακροχρόνιους αγώνες να παραχωρηθούν στον δήμο η έκταση του
«Ασύρματος» καθώς και η ανέγερση Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

Πρόκειται για δύο σημαντικά έργα που θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία της πόλης: από τη μία, η
βιοκλιματική ανάπλαση του Πάρκου Ασυρμάτου σε χώρο πρασίνου, πολιτισμού, αθλητισμού και
αναψυχής υπερτοπικής σημασίας και, από την άλλη, το κολυμβητήριο, που αποτελεί πάγιο και
συνεχές αίτημα των κατοίκων της πόλης.

Εξασφάλισε 
χρηματοδότηση    

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδέχτηκε
η δημοτική Αρχή της Πεντέλης τη χρη-
ματοδότηση ενός έργου που θεωρείται
κρίσιμο για την πόλη. Ο λόγος για το
έργο της κατασκευής του δικτύου
αποχέτευσης στην περιοχή της Καλλι-
θέας Πεντέλης, το οποίο εντάχθηκε
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υπο-
δομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», από
το οποίο θα χρηματοδοτηθεί το σύνολο
της δαπάνης του έργου ύψους
4.380.520 ευρώ, που θα κατασκευα-
σθεί εξ ολοκλήρου από την ΕΥΔΑΠ.
Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει επι-
βάρυνση για τον δήμο, ενώ δωρεάν θα
συνδεθούν και οι δημότες. Με το έργο
θα κατασκευαστούν το εσωτερικό δί-
κτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην
περιοχή της Καλλιθέας, μήκους
10.780,90 μ., δύο αντλιοστάσια με δί-
δυμους καταθλιπτικούς αγωγούς μή-
κους 782 μ. και 250 διακλαδώσεις
ιδιωτικών συνδέσεων.

Τα πρώτα «έξυπνα»
παγκάκια 
στον Πειραιά    

Πρωτοπορεί ο δήμαρχος Πειραιά
Γιάννης Μώραλης, αξιοποιώντας τις
σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας
και τοποθετώντας «έξυπνα» ενεργει-
ακά παγκάκια υποστήριξης ΑμεΑ με
πολλαπλές λειτουργίες στην πόλη. Το
infokiosk παγκάκι του Πειραιά βρί-
σκεται ήδη στο Ρολόι στο Πασαλιμάνι
και το έξυπνο παγκάκι υποστήριξης
ΑμεΑ στην Ακτή Μουτσοπούλου και
2ας Μεραρχίας. Πρέπει να σημειωθεί
ότι ο Δήμος Πειραιά είναι ο πρώτος
δήμος στη χώρα που τοποθετεί παγ-
κάκι υποστήριξης ΑμεΑ, το οποίο
διαθέτει ειδικό κάθισμα με πλευρικό
πτυσσόμενο στήριγμα και ειδική με-
ταλλική πρίζα με κλειδί, παρέχοντας
τη δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών
αμαξιδίων, ποδηλάτων κ.ά. 

Ποιος δήμαρχος της Αττικής,
από τους καινούργιους, φέ-
ρεται να είναι «τρομαγμέ-
νος», καθώς για πρώτη φορά
αντιμετώπισε την ένταση των
αντιδράσεων των συνδικαλι-
στών που εκπροσωπούν τους
εργαζομένους στην Αυτοδι-
οίκηση; Αφορμή για να τους
«συναντήσει» ήταν η απόφα-
ση να εκφράσει την αντίθεσή
του στη μετατροπή των κάποι-
ων συμβασιούχων σε αορί-
στου χρόνου εν όψει της αντί-
στοιχης δίκης. Κάποιοι υπο-
στηρίζουν ότι μπορεί και να
«πείστηκε» για το δίκαιο του
αιτήματός τους… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Δωρεάν φάρμακα      
Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης
του Κοινωνικού Φαρμακείου του
Δήμου Νέας Σμύρνης, που προ-
ωθεί ο δήμαρχος Σταύρος Τζουλά-
κης, υπογράφηκε Σύμφωνο Συ-
νεργασίας με την Αστική μη Κερ-
δοσκοπικής Εταιρεία Givmed. Αν-
τικείμενο της συνεργασίας αυτής
είναι η κάλυψη μέρους των φαρ-
μακευτικών αναγκών του Κοινω-
νικού Φαρμακείου μέσω δικτύου
αξιοποίησης περισσευούμενων
φαρμάκων, που υποστηρίζει η
Givmed. Η όλη διαδικασία αφορά
στην ανταλλαγή φαρμάκων μεταξύ
των Κοινωνικών Φαρμακείων των
Δήμων αλλά και στην παραλαβή
δωρεών από Φαρμακεία Ιδιωτών.
Στόχος της δημοτικής Αρχής είναι
να καταφέρει να χορηγούνται
φάρμακα ακριβώς στους ασθενείς
που τα έχουν ανάγκη και έτσι να
προάγει τον κοινωφελή σκοπό του
Κοινωνικού Φαρμακείου.

Π Ε Ρ Ι Φ E Ρ Ε Ι Α  Α Τ Τ Ι Κ H Σ   
Με σύγχρονη τεχνολογία το πρόγραμμα
προνυμφοκτονίας κουνουπιών



Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Το νέο τοπόσημο 
Η Θεσσαλονίκη αποκτά ένα νέο τοπόσημο,
όπως χαρακτηριστικά είπε ο δήμαρχος
Κωνσταντίνος Ζέρβας, υποδεχόμενος το
«Meteoron», το εμβληματικό έργο του διε-
θνώς καταξιωμένου ζωγράφου και γλύπτη
Κωστή Γεωργίου, που τοποθετήθηκε στον
χώρο πρασίνου απέναντι από το Δημαρχια-
κό Μέγαρο. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξέ-
φρασε τις θερμές ευχαριστίες του τόσο στον
Κωστή Γεωργίου όσο όμως και στον Βαγγέ-
λη Γεροβασιλείου, καθώς το «Meteoron»
ήλθε στην πόλη με δική του δωρεά. Το έργο
αποτελείται από δεκαπέντε μορφές χυτευ-
μένες σε αλουμίνιο και χρωματισμένες σε
κόκκινο χρώμα υψηλής ανθεκτικότητας,
ενώ το συνολικό ύψος του μαζί με τη βάση
είναι περίπου έντεκα μέτρα.

Αυθαιρεσία και αυταρχισμός  
Επίθεση κατά του αντιδημάρχου Πρασίνου του
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας εξαπέλυσε
η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», με αφορμή
την κλήση σε απολογία υπαλλήλου, καλώντας
τον να σταματήσει την «αυταρχική κατηφόρα
που έχει πάρει». Όπως επισημαίνουν, δεν είναι
η πρώτη φορά που «καταγράφεται προσπάθεια
τρομοκράτησης εργαζομένων εκ μέρους του»,
ενώ τον καταγγέλλουν και για στήσιμο απεργο-
σπαστικού μηχανισμού με «εθελοντές», για
εργασίες στο Άλσος. Τέλος, ζητούν και από τον
δήμαρχο Γιάννη Βούρο να φροντίσει να «χαλι-
ναγωγήσει λίγο τον αντεργατικό οίστρο» του
συνεργάτη του και να φροντίσει να ικανοποι-
ήσει τα πάγια αιτήματα των εργαζομένων και
να βελτιώσει τις συνθήκες της δουλειάς τους. 

Κατέφυγε στη μήνυση
Μήνυση για παράβαση καθήκοντος κατά της Δημοτικής Αρχής Λυ-

κόβρυσης-Πεύκης κατέθεσε ο επικεφαλής παράταξης της αντιπολί-
τευσης Μάριος Ψυχάλης, ζητώντας να διερευνηθούν οι τυχόν ποινι-
κές ευθύνες των αρμόδιων οργάνων σχετικά με τη σύμβαση για έργα
οδοποιίας στην πόλη.

Όπως προκύπτει, εδώ και έναν χρόνο έχουν ζητήσει από τις αρμό-
διες υπηρεσίες, αλλά και προφορικώς στα Δημοτικά Συμβούλια, τη
χορήγηση της σύμβασης οδοποιίας και πεζοδρομίων, ύψους άνω των
500.000 ευρώ, η οποία παρατείνεται επί πολλούς μήνες, χωρίς να
ολοκληρώνεται. Ο κ. Ψυχάλης ισχυρίζεται ότι «οι αρμόδιοι αντιδή-
μαρχοι δεν χορηγούν την εν λόγω σύμβαση, καθιστώντας αδύνατο τον
νομικό και διοικητικό έλεγχο, γι’ αυτό και κατέληξε στη λύση της μή-
νυσης για να διερευνηθεί η υπόθεση και διαμηνύει ότι θα συνεχίσει
με κάθε νόμιμο μέσο. 

Έφτασε στη Βουλή
Μέχρι το Κοινοβούλιο θα φτάσει το αίτημα του Δήμου Ηλι-
ούπολης να μην κλείσει το Κέντρο Διανομής Αλληλογραφίας
Ηλιούπολης. Οι βουλευτές Νότιου Τομέα Αθήνας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ κατέθεσαν ερώτηση προς τον υπουργό Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, επισημαίνοντας ότι η απόφαση αυτή θα έχει σο-
βαρές συνέπειες για την εξυπηρέτηση των κατοίκων ενός
δήμου με πληθυσμό 78.000 πολιτών, αλλά και στη λειτουργία
των δεκάδων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα
όριά του. Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το σχέδιο της νέας δι-
οίκησης των ΕΛΤΑ, οι διανομείς της Ηλιούπολης θα πρέπει
να διανύουν μεγάλες αποστάσεις παραλαμβάνοντας και πα-
ραδίδοντας την αλληλογραφία, γεγονός που θα συνεπάγεται
μεγάλες καθυστερήσεις. Έτσι, αφού στις κινητοποιήσεις –
που συνεχίζονται έως τώρα– δεν δόθηκε καμία απάντηση
ακόμα, τουλάχιστον θα δοθεί μια εξήγηση. 

Στα δικαστήρια 
για το Μαράσλειο    
Την κυριότητα του συγκροτήματος του Μαράσλειου
Διδασκαλείου και των κτιρίων όπου στεγάζονται έξι
σχολεία διεκδικούν δικαστικά ο Δήμος Αθηναίων και
το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρωτόδικα, είχε αναγνω-
ριστεί η κυριότητα στο ΕΚΠΑ και του αναγνώρισε την
κυριότητα του χώρου έκτασης 10,5 στρεμμάτων και
των κτιρίων των σχολικών μονάδων. Από τη δική του
πλευρά, ο Δήμος Αθηναίων θεωρεί την πρωτόδικη
απόφαση «κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου» και
με «ανεπαρκή αιτιολογία», και με απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής οδηγείται στην άσκηση έφεσης,
προκειμένου να «επικρατήσει η κοινή λογική», όπως
τονίζουν δημοτικά στελέχη.

Ποιος δήμαρχος της
Ποιος «γαλάζιος»
δήμαρχος της Αττι-
κής τον τελευταίο
καιρό φαίνεται να

«πιέζεται» σθεναρά
από κατώτερα κυβερνητικά στελέ-
χη (προφανώς «γαλάζια») για δρά-
σεις και παραλείψεις στον δήμο
του; Όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και
πράγματα της περιοχής δεν έχουν
πέσει από τα σύννεφα και συσχετί-
ζουν την «πίεση» με τη στάση που
είχε τηρήσει ο δήμαρχος στις τοπι-
κές εσωκομματικές εκλογές. Βλέ-
πετε, τότε είχε πάρει θέση, έχασε…
και τώρα έφτασε ο καιρός να του το
ξεπληρώσουν. 

«Γ
ονάτισε» το Facebook ο Κώστας Μπακογιάννης. Ανήμερα την
ονομαστική του εορτή, ο δήμαρχος Αθηναίων «ανέβασε» στον
προσωπικό του λογαριασμό στιγμιότυπο που κάνει ελεύθερη

πτώση. «Τα μυαλά είναι σαν τα αλεξίπτωτα: λειτουργούν καλύτερα όταν είναι
ανοιχτά. Το δώρο που μου έκανα, στη μνήμη του φίλου μου Θοδωρή Παντελά-
κη. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες», έγραψε ο
κ. Μπακογιάννης. Σημειώνεται ότι ο Θ. Παντελάκης ήταν φίλος του δημάρχου
Αθηναίων στα αλεξίπτωτα που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια άλματος το
2004, στο Ρέθυμνο.

Μάλιστα, σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο κ. Μπακογιάννης είχε αναφερθεί
στην εμπειρία του ως εθελοντή αλεξιπτωτιστή στον Ελληνικό Στρατό αλλά και
στις διαφωνίες που είχε η μητέρα του, Ντόρα Μπακογιάννη.

Το «σήκωσε» πολύ
Αρκετοί ήταν οι δήμαρχοι που
πήραν την απόφαση να υψώσουν
τη σημαία της Παλαιστίνης στα
δημαρχεία τους, σε ένδειξη συμ-
παράστασης λόγω των τελευταί-
ων γεγονότων. Κάποιοι είχαν και
τη συναίνεση της αντιπολίτευσης
ή μέρους αυτής, αλλά επίθεση
δέχθηκε μόνο ένας… Ο πρώην
δήμαρχος Χαλανδρίου Γιώργος
Κουράσης ήταν, κατά πάσα πιθα-
νότητα, εκείνος που αντέδρασε
με τη μεγαλύτερη έμφαση στην
κίνηση του δημάρχου Σίμου
Ρούσσου να «σηκώσει» τη ση-
μαία από τους πρώτους. Μάλιστα
τον κατηγόρησε ότι «βρήκε τρό-
πο να γίνει διάσημος στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης» και τον
κάλεσε «να ασχοληθεί με την πό-
λη και να αφήσει την εξωτερική
πολιτική». 

Σε ποιον δήμο της Αττικής υπάρχει το παράδοξο να συμμετέχει επικεφαλής παράταξης της αντιπολίτευσης που έχει…
ανεξαρτητοποιηθεί από την παράταξή του; Ο εν λόγω, που είναι και ο μοναδικός που εκλέχθηκε από τον συνδυασμό
του, διαχώρισε πολιτικά τη θέση του από τους υπόλοιπους, αλλά ποτέ δεν παραιτήθηκε για να «παραδώσει» την έδρα,
παρά το γεγονός ότι του το ζητούν με μεγάλη ένταση και κάθε τρόπο… 
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O Κώστας Μπακογιάννης και η ελεύθερη πτώση
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Προσφάτως, με το ειδεχθές
έγκλημα στα Γλυκά Νερά,

αναδείξατε με τη σειρά σας τα προ-
βλήματα ασφάλειας στην περιοχή.
Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί;
Μετά το κλείσιμο του ΑΤ Γλυκών Νε-

ρών το 2017, μια ολόκληρη περιοχή έμει-
νε χωρίς αστυνόμευση. Αυτό ήρθε να
προστεθεί στα προβλήματα που ήδη είχαν
δημιουργηθεί με την κατάργηση της Δη-
μοτικής Αστυνομίας, την υποστελέχωση
του ΑΤ Παιανίας, αλλά και στο το γεγονός
πως η οικονομική κατάσταση δεν επιτρέ-
πει στον Δήμο Παιανίας να στραφεί σε
ιδιωτική εταιρεία φύλαξης. Το κόστος
που θα προκύψει με κάποιον τρόπο θα
πρέπει να καλυφθεί, και αυτήν τη στιγμή
αυτός είναι τα δημοτικά τέλη. Σε κάθε
όμως περίπτωση, είναι ένα θέμα που πα-
ραμένει στο τραπέζι για εμένα. Από τότε
είχα προσωπικά επισημάνει τους κινδύ-
νους που προέκυπταν, ενώ με την ανάλη-
ψη των καθηκόντων μου έπραξα τα δέον-
τα, ώστε να ενημερώσω αρμοδίως. Πα-
ράλληλα, κινητοποίησα την ιδιωτική πρω-
τοβουλία εξασφαλίζοντας τρία νέα οχή-
ματα για το Αστυνομικό Τμήμα αλλά και
για το Τμήμα Ασφαλείας, ώστε να αντικα-
τασταθούν τα παλαιά οχήματα που ήταν
δυσλειτουργικά. Το πρόβλημα όμως είναι
πως δεν υπάρχει το έμψυχο προσωπικό.
Η στελέχωση είναι περίπου στο 50%, και
αυτό χωρίς να λάβει κανείς υπόψη του τα
στελέχη που απασχολούνται σε θέσεις
γραφείου και τους αδειούχους. Μετά και
το έγκλημα αυτό, με θύμα ένα νεαρό κο-
ρίτσι, εκ νέου απευθύνθηκα στο υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη, αυτήν τη φο-
ρά στον υπουργό κ. Χρυσοχοΐδη, και του
ζήτησα να επιστρέψουν στις οργανικές
τους θέσεις οι αποσπασμένοι. Αυτό για

αρχή. Στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος
από την πλήρη στελέχωση του ΑΤ. 

Στο μέτωπο του κορονοϊού, ποια είναι
η κατάσταση στον Δήμο Παιανίας; Ποι-
ες πιστεύετε πως θα είναι οι συνέπειες
στους ΟΤΑ; 
Ξεκινώντας από το δεύτερο σκέλος του

ερωτήματός σας, να σας πω ότι τις συνέ-
πειες τις βιώνουμε ήδη. Κατ’ αρχάς στα οι-
κονομικά: μειωμένα έσοδα, αυξημένα
έξοδα. Πολύ νωρίς δήλωσα δημόσια πως
το υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να
εξασφαλίσει επιπλέον χρηματοδότηση των
ΟΤΑ. Σήμερα έχουν γίνει κάποιες κινήσεις,
όμως δεν καλύπτουν τις πραγματικές
ανάγκες που δημιουργήθηκαν. Το επόμενο
διάστημα θα έχουμε και μια ολοκληρωμέ-
νη εικόνα για τις συνέπειες στην τοπική
αγορά. Θα δούμε πολύ απλά πόσες επιχει-
ρήσεις θα μπορέσουν να ορθοποδήσουν
και ποιες όχι. Τώρα, όσον αφορά την κατά-
σταση που επικρατεί στον Δήμο Παιανίας,
τα στοιχεία δείχνουν σταθεροποίηση, γε-
γονός που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε. 

Ποια έργα υποδομής έχει ανάγκη ο
Δήμος Παιανίας; Ποια είναι σε εξέλιξη
και ποια έχετε προγραμματίσει; 
Ο Δήμος Παιανίας έχει ανάγκη πολλά

έργα υποδομής, καθώς έχει μείνει πίσω.
Σε εξέλιξη είναι το έργο της αποχέτευσης
στα Γλυκά Νερά, το οποίο συνεχίζεται με
τα γνωστά προβλήματα. Εκεί που πλέον
έχουμε ρίξει το βάρος είναι το αντίστοιχο
έργο της ΔΕ Παιανίας. Έχουν πραγματο-

ποιηθεί τρεις συναντήσεις με την ΕΥΔΑΠ,
κλείνοντας την υπόθεση της έκπτωσης
του εργολάβου από το 2017 και εξασφαλί-
ζοντας στο μέτρο του δυνατού πως δεν θα
προκύψουν δικαστικές διαμάχες που θα
μας καθυστερήσουν περαιτέρω. Στόχος
είναι η επαναδημοπράτηση του έργου,
ώστε να ολοκληρωθεί υπό την επίβλεψη
της ΕΥΔΑΠ, η οποία είναι και ο τελικός
παραλήπτης του.  Από την αρχή της δημο-
τικής περιόδου, πρώτο μέλημά μου ήταν
να δημιουργήσω μελέτες. Βρήκα μία
φτωχή «προίκα» από το παρελθόν, την
οποία επικαιροποιήσαμε και εντάξαμε
στην Περιφέρεια Αττικής. Είμαστε μάλι-
στα εν όψει προγραμματικής σύμβασης
ενός έργου ύψους 762.000 ευρώ, που
αφορά παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους
χώρους. Παράλληλα είμαστε έτοιμοι σε
ό,τι αφορά την ανέγερση 5ου Δημοτικού
Σχολείου στη ΔΕ Παιανίας, με τεύχη δη-
μοπράτησης και οικοδομική άδεια. Να
σημειωθεί πως η μελέτη, κόστους άνω
των 150.000 ευρώ, καλύφθηκε από ιδιω-
τικούς πόρους. Επιπλέον έχουμε εξα-
σφαλίσει την ιδιωτική χρηματοδότηση για
την αποκατάσταση και την ανακατασκευή
της πλατείας Γλυκών Νερών με την ανέ-
γερση Δημοτικού Καταστήματος που θα
καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων. 

Ποιες δυνατότητες δίνουν στην Αυτο-
διοίκηση τα χρηματοδοτικά εργαλεία,
όπως το «Αντώνης Τρίτσης», το Πράσι-
νο Ταμείο, το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανά-
καμψης; Πώς τα αξιοποιείτε; 
Τη δυνατότητα να κάνουμε έργο, κε

Λαιμέ, είναι ο μόνος τρόπος να αλλάξου-
με τις πόλεις μας προς όφελος των κατοί-
κων. Περιθώρια αυτοχρηματοδότησης
έργων δεν υπάρχουν. Με το πράσινο τα-
μείο, μας εγκρίθηκε ήδη σε περιοχή των
Γλυκών Νερών αποκατάσταση κοινόχρη-

στου χώρου 3,5 στρεμμάτων, ύψους
460.000 ευρώ. Με το πρόγραμμα «Αντώ-
νης Τρίτσης» μάς δίνεται μια τεράστια ευ-
καιρία να κάνουμε πράγματα. Πρώτη μου
προτεραιότητα είναι η αστική αναζωογό-
νηση μιας παραρεμάτιας περιοχής 25
στρεμμάτων, έργο υπερτοπικής σημασίας
με τη δημιουργίας, επί της ουσίας, ενός
υπαίθριου πολυχώρου προς όφελος των
μικρών και των μεγάλων. Έχουμε έτοιμη
προς υποβολή μια σειρά από έργα που, με
την ολοκλήρωσή τους, θα μεταμορφώ-
σουν τον δήμο μας. Και που χωρίς αυτά τα
προγράμματα δεν είχαμε καμία δυνατό-
τητα να τα κάνουμε. 

Έχετε προχωρήσει στη σύσταση Ανα-
πτυξιακού Οργανισμού με όμορους
δήμους. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα
που σας δίνει αυτή η κίνηση; Ποιες οι
αναπτυξιακές προοπτικές; 
Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί είναι μια

σοφή πρωτοβουλία του νομοθέτη. Μας
λύνει τα χέρια. Λάβετε υπόψη σας πως οι
υπηρεσίες των δήμων είναι υποστελεχω-
μένες, και αυτό δεν φαίνεται να αλλάζει
σύντομα. Έτσι, με τους Αναπτυξιακούς
Οργανισμούς μπορείς να κρατήσεις τον
δήμο ζωντανό, να προγραμματίσεις έργα,
να πραγματοποιήσεις μελέτες, να καλύ-
ψεις πραγματικές ανάγκες. 

Πώς οραματίζεστε τον Δήμο Παιανίας
στο τέλος της δημοτικής περιόδου; 
Έναν τόπο που θα κάνει περήφανους

όσους ζουν σε αυτόν. Αλλά ας είμαστε ρεα-
λιστές. Βρισκόμαστε ήδη στα μέσα της θη-
τείας και παλεύουμε δύο χρόνια με παθο-
γένειες του συστήματος, ενώ, παράλληλα,
σχεδιάζουμε τις παρεμβάσεις. Ακόμα και
όλες να δρομολογηθούν, δεν θα έχουν
ολοκληρωθεί. Θα έχουν, όμως, μπει οι βά-
σεις. Και αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα. 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΔΗΣ 
Δήμαρχος Παιανίας 

27

στον 
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com

Ζητάμε την πλήρη
στελέχωση
του ΑΤ Παιανίας 
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Σ
την πολυτάραχη ζωή του, ο Σίλβιο Μπερλου-
σκόνι πέτυχε να κάνει πιστούς φίλους και
άσπονδους εχθρούς. Πάντως, δεν περνά
απαρατήρητος, ακόμα και σήμερα, που η

υγεία του δοκιμάζεται και αντιμετωπίζει νέες κατη-
γορίες στις δικαστικές αίθουσες.

Η εκτίναξή του στην κορυφή ήταν, θα έλεγε κανείς,
κάτι που φάνηκε ότι θα συμβεί από την αρχή της ζωής
του. Ο «Καβαλιέρε» γεννήθηκε στο Μιλάνο στις 29
Σεπτεμβρίου 1936, σε μια ευκατάστατη αστική οικο-
γένεια, με πατέρα διευθυντή τραπέζης. Τέλειωσε τη
Νομική, αλλά ήδη μέσα του είχε ξυπνήσει το επιχει-
ρηματικό δαιμόνιο. Διέβλεψε τη ραγδαία ανοικοδό-
μηση του Μιλάνου και το 1962 και ίδρυσε την πρώτη

του επιχείρηση, μια κατασκευαστική εταιρεία που
γρήγορα αναπτύχθηκε πολύ.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 αρχίζει τις
επενδύσεις του σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ερ-
γάζεται πολύ, από νωρίς το πρωί έως αργά το βράδυ,
βγάζει χρήματα και τα επενδύει κυρίως στα Μedia.
Έτσι, μέσα σε περίπου 15 χρόνια, δηλαδή έως το 1986,
ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι κατείχε το 80% της ιταλικής
ιδιωτικής τηλεόρασης. Λίγο αργότερα αγόρασε την
αγαπημένη του ομάδα, τη Μίλαν, τις εκδόσεις «Μον-
τατόρι», την εφημερίδα «Ιλ Τζιορνάλε» και στέγασε

τις περίπου 150 εταιρείες του κάτω από την επιχείρη-
ση-ομπρέλα «Fininvest».

Ωστόσο, αυτή η πορεία έως την κορυφή ήταν σπαρ-
μένη με εμπόδια και αγκάθια. Δεκάδες ήταν οι περι-
πέτειες του Μπερλουσκόνι, από συσσώρευση χρεών
μέχρι δικαστικές διώξεις για φοροδιαφυγή και από
κατηγορίες για δωροδοκίες μέχρι και επαφές με την
ιταλική Μαφία και την τεκτονική στοά P2, που σκοπό
είχε την αποσταθεροποίηση της ιταλικής Δημοκρα-
τίας. Την ώρα που πολλοί προέβλεπαν το τέλος του
φιλόδοξου επιχειρηματία, εκείνος έκανε το άλμα
προς την πολιτική. Δημιούργησε το κόμμα Φόρτσα
Ιτάλια και μπήκε στην πολιτική σκηνή. Το 1994 εκλέχ-
θηκε πρώτη φορά πρωθυπουργός, αλλά οι εσωτερι-
κές διαμάχες του κυβερνητικού συνασπισμού τον
«έριξαν» λίγους μήνες αργότερα. Έμεινε στην αντι-
πολίτευση έως το 2001, οπότε ξανακέρδισε τις εκλο-
γές και έγινε πάλι πρωθυπουργός. Είναι από τους
πρώτους που τάσσεται υπέρ των βομβαρδισμών στο
Ιράκ, ενώ αρνείται να εγκαταλείψει τις επιχειρήσεις
του, αν και πρωθυπουργός της Ιταλίας. Το 2006 ξανα-
χάνει, αυτήν τη φορά από τον Ρομάνο Πρόντι. Το 2008
επιστρέφει για τρίτη φορά στην πρωθυπουργία και
ξανακερδίζει τις εκλογές, για να ορκιστεί τέταρτη φο-
ρά πρωθυπουργός το 2010.

Παραμένει άρρωστος ο Σίλβιο
Δύο χρόνια αργότερα καταδικάζεται σε τετραετή

φυλάκιση για φοροδιαφυγή, χωρίς να περάσει την
πόρτα της φυλακής. Τα τελευταία 10 χρόνια στηρίζει
ενεργά το κόμμα Λαός της Ελευθερίας, που αποτελεί
συνέχεια του Φόρτσα Ιτάλια. Πέρυσι ο «Καβαλιέρε»
προσεβλήθη από κορονοϊό και η ζωή του κινδύνευ-
σε. Στην πραγματικότητα δεν έχει συνέλθει, γι’ αυτό
και δεν παρίσταται στη δίκη όπου είναι κατηγορούμε-
νος για δωροδοκία μαρτύρων, με πρόθεση να σκεπα-
στεί το «σκάνδαλο μπούνγκα - μπούνγκα», δηλαδή τα
σεξουαλικά όργια με συμμετοχή ανηλίκων.

Η ταραχώδης ζωή 
του «Καβαλιέρε» 
και τα μπούνγκα
μπούνγκα πάρτι

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης



Ο
λομέτωπη επίθεση εναντίον του BBC, του
δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου της
Βρετανίας, εξαπέλυσαν χθες οι πρίγκιπες
Ουίλιαμ και Χάρι, λίγο μετά τη γνωστοποί-

ηση ότι η περίφημη συνέντευξη της πριγκίπισσας Νταϊ-
άνα στον δημοσιογράφο Μάρτιν Μπασίρ το 1995 ήταν
προϊόν εξαπάτησης. Τα δύο παιδιά της αδικοχαμένης
πριγκίπισσας επέρριψαν το σύνολο της ευθύνης στη
διοίκηση του BBC και στον δημοσιογράφο που πήρε τη
συνέντευξη, καθώς αποκαλύφθηκε η πλαστογράφηση
εγγράφων εκ μέρους του δεύτερου.

Συγκεκριμένα, ο Μπασίρ έδειξε στον αδελφό της
Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, πλαστά αντίγραφα λογαρια-
σμών που «αποδείκνυαν» ότι η βρετανική Μοναρχία
πλήρωνε δύο πρόσωπα τα οποία είχαν αποστολή να
κατασκοπεύουν την εκλιπούσα. 

Έτσι, ο Σπένσερ αποφάσισε να φέρει την αδελφή του
σε επαφή με τον Μπασίρ και «κλείστηκε» η περίφημη
συνέντευξη, που εκτόξευσε την καριέρα του δημοσιο-
γράφου. Η Λαίδη Ντι πείστηκε ότι το Παλάτι ετοιμαζό-
ταν να την ενοχοποιήσει για τις εξωσυζυγικές της σχέ-
σεις και αποφάσισε να κινηθεί πρώτη και να αποκαλύ-

ψει στον Μπασίρ τη σχέση Καρόλου - Καμίλα. «Η συ-
νέντευξη αυτή επιδείνωσε τη σχέση των γονέων μου
και έκτοτε έχει πληγώσει αμέτρητους άλλους», δήλω-
σε ο Ουίλιαμ. Και πρόσθεσε: «Προκαλεί απερίγραπτη
λύπη να ξέρει κανείς πως οι αποτυχίες του BBC συνέ-
βαλαν σημαντικά στον φόβο της, στην παράνοια και
στην απομόνωση που θυμάμαι από τα τελευταία χρόνια
μαζί της… Δεν απέτυχε μόνο ένας απείθαρχος δημο-
σιογράφος, αλλά και η ηγεσία του BBC, που έκανε τα
στραβά μάτια…».

«Σκέφτηκα και τα ναρκωτικά»
Από την πλευρά του, ο πρίγκιπας Χάρι, μιλώντας στην

Όπρα Ουίνφρεϊ, αποκάλυψε τα τεράστια προβλήματα
που αντιμετώπισε, όταν χρειάστηκε να διαχειριστεί την
απώλεια της μητέρας του. Όπως είπε, έπινε μέσα σε
μία ημέρα ποσότητα αλκοόλ που κανονικά θα έπρεπε
να καταναλωθεί σε μία εβδομάδα, ενώ σκέφτηκε ακό-
μα και να δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες για να απαλύ-
νει τον πόνο του.

Οι νέοι κατά της Μοναρχίας
Σε αυτό το κλίμα, δημοσιεύθηκε δημοσκόπηση όπου

η Μοναρχία διατηρεί μεν υψηλά ποσοστά αποδοχής
στο σύνολο των Βρετανών, ωστόσο οι νέοι (ηλικίας 18-
24) τάσσονται υπέρ της αντικατάστασης της Βασιλείας
με εκλεγμένο ανώτατο άρχοντα (41%, έναντι 31% υπέρ
της Βασιλείας).

Αν και όλα έδειχναν ότι οι εχθροπραξίες Ισ-
ραηλινών και Χαμάς έβαιναν προς τη λήξη
τους, η επίσημη ανακοίνωση της εκεχειρίας
τη χθεσινή νύχτα έφερε ανακούφιση στη διε-
θνή κοινότητα, η οποία είχε αυξήσει τις πιέ-
σεις προς τα δύο μέρη να σταματήσουν το αι-
ματοκύλισμα.

Στη Λωρίδα της Γάζας συνέχισαν να ακού-
γονται πυροβολισμοί. Αυτήν τη φορά, όμως,
ήταν λόγω… των πανηγυριών για την κατάπαυ-
ση του πυρός και το τέλος των βομβαρδισμών.
Ωστόσο η εκεχειρία παραμένει εύθραυστη, όσο
τα δύο μέρη είναι σε επιφυλακή, ενώ έχουν
προειδοποιήσει ότι θα επαναλάβουν τις εχθρο-
πραξίες, εάν ξεκινήσει και πάλι τις επιχειρή-
σεις «η άλλη πλευρά».

Η Αίγυπτος, η οποία έπαιξε ενεργό ρόλο

στην επίτευξη της ειρήνευσης, ύστερα από
απόφαση του προέδρου Σίσι αποφάσισε να
αναπτύξει δύο αντιπροσωπείες σε Ισραήλ και
παλαιστινιακά εδάφη στη Λωρίδα της Γάζας,
προκειμένου να επιτηρούν την εφαρμογή της
εκεχειρίας. «Αληθινή ευκαιρία να υπάρξει
πρόοδος προς την ειρήνη» χαρακτήρισε την
εκεχειρία ο Τζο Μπάιντεν.

Πανηγύρια στη Γάζα για την κατάπαυση 
του πυρός - Εύθραυστη η εκεχειρία 

seitanidisd@gmail.com

Γράφει ο 
Διαμαντής Σεϊτανίδης
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Η οπτική ψευδαίσθηση
που… τρελαίνει το Παρίσι

Μια εμπνευσμένη επινόηση
του καλλιτέχνη που ακούει στο
ψευδώνυμο «JR» δημιούργησε
ένα εξαίσιο θέαμα για όσους βρί-
σκονται στην καρδιά του Παρισι-
ού και απολαμβάνουν τον Πύργο
του Άιφελ. Χάρη στην καλλιτε-
χνική σύνθεση μιας φωτογρα-
φίας φαραγγιού με τα «πόδια»
του φημισμένου πύργου, όποιος
βρεθεί στην κατάλληλη θέση
μπροστά από τη θηριώδη μεταλ-
λική κατασκευή θα νομίζει προς
στιγμήν ότι ο Πύργος του Άιφελ
«ενώνει» τις δύο πλευρές του
απότομου φαραγγιού. Όλα αυτά,
στο πιο πολυσύχναστο μέρος της
γαλλικής πρωτεύουσας!

Ουίλιαμ και Χάρι κατά 
BBC για την εξαπάτηση
της Λαίδης Νταϊάνα



Ο
ι οδικοί, παραθαλάσσιοι, του-
ριστικοί προορισμοί και τα νη-
σιά που βρίσκονται σε από-
σταση αναπνοής από τη στεριά

και προσεγγίζονται με ferry boat ή οδικώς
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον για μίνι
διακοπές το Σαββατοκύριακο μετά την
απελευθέρωση των μετακινήσεων από
νομό σε νομό.

Οι περισσότεροι επιλέγουν κυρίως προ-
ορισμούς στην ηπειρωτική χώρα λόγω του
μικρού χρονικού διαστήματος που έχουν
στη διάθεσή τους -εκδρομή διημέρου
μειωμένου κόστους- αλλά και λόγω
Covid-19 αποφεύγουν τυχόν συνωστισμό
σε πλοία. Επιλέγουν κυρίως οδικές πε-
ριοχές σε χιλιομετρική απόσταση 1,5 με 2
ωρών.

Όπως επισημαίνει στην «Political» ο
πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου
Κτηματομεσιτών E-Real Estates Θεμιστο-
κλής Μπάκας, «οι εκδρομείς λόγω των
υγειονομικών συνθηκών επιλέγουν κυ-
ρίως αυτοτελή διαμερίσματα ή/και κατοι-
κίες εγγεγραμμένες σε πλατφόρμες βρα-
χυχρόνιας μίσθωσης, μια επιλογή που
βλέπουμε να αποκτά έδαφος μέρα με τη
μέρα, ενώ θεωρούμε ότι θα αποτελέσει
την πρώτη επιλογή τόσο εγχώριων όσο και
αλλοδαπών τουριστών και το φετινό καλο-
καίρι. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι
εγγραφές ακινήτων σε πλατφόρμες βρα-
χυχρόνιας μίσθωσης έχουν αυξηθεί σε
σχέση με την προ Covid εποχή, διότι πολ-
λοί ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν διακρίνει
την υψηλή ζήτηση για αυτοτελή διαμερί-
σματα ή/και κατοικίες σε τουριστικούς
προορισμούς».

Οι προκρατήσεις στο σύνολο των παρα-
θαλάσσιων τουριστικών προορισμών της
ηπειρωτικής Ελλάδας για το χρονικό διά-
στημα από 21 έως 23 Μαΐου, σε αυτοτελή
διαμερίσματα ή/και κατοικίες εγγεγραμ-
μένες σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μί-
σθωσης με ευέλικτη πολιτική ακύρωσης,
σε πολλές περιοχές ξεπερνούν το 80%.

Προτίμηση στην ηπειρωτική Ελλάδα
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύ-

πτουν για το χρονικό διάστημα από 21
Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, έως την Κυ-
ριακή 23 Μαΐου, οι Αθηναίοι έχουν επιλέ-
ξει να επισκεφτούν οδικούς προορισμούς
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως
την Καλαμάτα, το Ναύπλιο, το Λουτράκι,

το Πόρτο Χέλι, το Ξυλόκαστρο, το Λεωνί-
διο, τη Μονεμβασιά και την Πύλο, ενώ και
ο Πόρος βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις.

Το κόστος διανυκτέρευσης στην Καλα-
μάτα για δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως
12 ετών σε ιδιωτικό διαμέρισμα ή/και αυ-
τοτελή κατοικία (όχι βίλα) κυμαίνεται από
€45/διανυκτέρευση έως και €80/διανυ-
κτέρευση.

Ο κ. Μπάκας εκτιμά πως η Χαλκιδική θα
αποτελέσει τη «βασίλισσα του φετινού κα-
λοκαιριού». Σύμφωνα με τον ίδιο, ήδη η
κινητικότητα από τους Θεσσαλονικείς για
εκδρομές με μία ή/και δύο διανυκτερεύ-
σεις έχει αγγίξει το κόκκινο, ενώ έντονο
καταγράφεται και το «κύμα» Βαλκάνιων
που επισκέπτονται οδικώς τη Χαλκιδική
ακόμη και για διήμερες ή τριήμερες εξορ-
μήσεις. Οι ζητούμενες τιμές για δύο ενή-

λικες και δύο παιδιά έως 12 ετών κυμαί-
νονται από €31/διανυκτέρευση έως και
€110/διανυκτέρευση, αν πρόκειται για
ιδιωτικό διαμέρισμα ή/και κατοικία (όχι
βίλα).

Οι επιλογές στη Δυτική Ελλάδα
Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το

ενδιαφέρον εστιάζεται στην περιοχή της
Αιγιαλείας (Αίγιο, Σελιανίτικα, Τράπεζα),
την Κουρούτα στον Νομό Ηλείας, την Κυλ-
λήνη και τη Ναύπακτο. Οι δημότες της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας επιλέγουν
κυρίως τα κοντινά νησιά του Ιονίου και κυ-
ρίως τη Ζάκυνθο όσοι διαμένουν στην
Αχαΐα και την Ηλεία - σε απόσταση 45 λε-
πτών από την Πάτρα και λιγότερο από 30
λεπτά από τον Πύργο μπορείς να βρεθείς
στο λιμάνι της Κυλλήνης και να επιβιβα-

στείς. Όσοι διαμένουν στην Αιτωλοακαρ-
νανία επιλέγουν κυρίως τη Λευκάδα, που
είναι οδικώς προσεγγίσιμη, ή/και τα πα-
ράλια της Ηπείρου. 

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται και
στα παράλια της Φθιώτιδας, κυρίως στις
περιοχές Καμένα Βούρλα, Θεολόγος και
Άγιος Κωνσταντίνος.

Μίνι αποδράσεις 
μετά την απελευθέρωση
των διαπεριφερειακών 
μετακινήσεων - Πάνω 
από 80% οι προκρατήσεις

Οδικοί προορισμοί για
ένα Σαββατοκύριακο

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

Οι περιοχές που αναζητούν οι Έλληνες ταξιδιώτες

Καλαμάτα ................................................90-160

Πύλος ....................................................146-328

Ζάκυνθος................................................80-260

Λευκάδα ................................................80-200

Αίγιο ........................................................90-170

Σελιανίτικα - Αχαΐα ..............................100-170

Ναύπλιο - Παλαιά Πόλη ......................124-390

Παλαιά Επίδαυρος ................................126-213

Ναύπακτος............................................108-300

Λεωνίδιο ................................................92-198

Μονεμβασιά ..........................................89-290

Πόρτο Χέλι ............................................127-470

Άγιος Κωνσταντίνος 

- Φθιώτιδα ....................................................200

Θεολόγος ..............................................Από 118

Καμένα Βούρλα......................................121-161

Πήλιο - Άφησσος..................................140-367

Πόρος....................................................120-400

Κιάτο ............................................................165

Ξυλόκαστρο ..........................................144-220

Λουτράκι ..............................................142-293

Χαλκιδική - Νέα Καλλικράτεια ............100-225

Χαλκιδική - Νέα Ηράκλεια ....................62-112

Χαλκιδική - Ιερισσός ..............................97-190

Πρέβεζα ................................................82-200

Ηγουμενίτσα..........................................130-170

Πάργα......................................................90-215
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Πηγή/Επεξεργασία: Ιστοσελίδες βραχυχρόνιας μίσθωσης/Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates

ΔYΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕYΣΕΙΣ 
21/5-23/5 (τιμή σε ευρώ)

ΠΕΡΙΟΧHΔYΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕYΣΕΙΣ 
21/5-23/5 (τιμή σε ευρώ)

ΠΕΡΙΟΧHΔYΟ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕYΣΕΙΣ 
21/5-23/5 (τιμή σε ευρώ)

ΠΕΡΙΟΧH
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Alpha Bank: Προχωρά
σε αύξηση κεφαλαίου
800 εκατ. ευρώ

Το ιδανικό timing της εξαιρετικά υψη-
λής ρευστότητας και των χαμηλών επι-
τοκίων σπεύδει να αξιοποιήσει η Alpha
Bank, προχωρώντας σε αύξηση μετοχι-
κού κεφαλαίου, ύψους 800 εκατ. ευρώ.
Με την κίνηση αυτήν, η τράπεζα αναμέ-
νεται να ενισχυθεί κεφαλαιακά και να
χρηματοδοτήσει το τριετές επιχειρη-
σιακό πλάνο της, το οποίο θα παρουσια-
στεί αναλυτικά την προσεχή Πέμπτη,
από τον διευθύνοντα σύμβουλο Βασίλη
Ψάλτη. Η διοίκηση της Alpha Bank έχει
προσλάβει ως συμβούλους τους αμερι-
κανικούς κολοσσούς JP Morgan και
Goldman Sachs, προκειμένου να διε-
ρευνήσουν την άντληση κεφαλαίων και
να οδηγήσουν το εγχείρημα σε απόλυτη
επιτυχία, μέσω και της συμμετοχής
ισχυρών ονομάτων του παγκόσμιου
επενδυτικού χάρτη. Όπως ανακοίνωσε
η τράπεζα, η αύξηση μετοχικού κεφα-
λαίου θα προασπίζει τους υφιστάμε-
νους μετόχους και θα κινηθεί στο μον-
τέλο της τελευταίας αύξησης κεφαλαί-
ου, η οποία είχε τα χαρακτηριστικά
ιδιωτικής τοποθέτησης.

Έκδοση ΑΦΜ… 
με βιντεοκλήση!
Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά και με... τηλε-
διάσκεψη θα μπορούν στο εξής οι φο-
ρολογούμενοι να εκδίδουν Αριθμό Φο-
ρολογικού Μητρώου. Αυτό θα γίνεται
από την εφαρμογή myaadelive.gov.gr,
όπου ο φορολογούμενος θα συμπληρώ-
νει τα απαραίτητα προσωπικά του στοι-
χεία και θα υποβάλλει ψηφιακή αίτηση.
Στη συνέχεια θα επιλέγει την ημέρα και
την ώρα του ψηφιακού ραντεβού με εκ-
πρόσωπο της ΑΑΔΕ και μέσω βιντεο-
κλήσης θα γίνεται η ταυτοποίησή του.
Στη συνέχεια θα του αποδίδεται ο ΑΦΜ
και θα εκδίδεται το σχετικό ηλεκτρονι-
κό έγγραφο, ενώ στην ίδια βιντεοκλήση
θα μπορεί να λάβει και κλειδάριθμο.

Ν
έο τοπίο διαμορφώνεται από
τον Ιούνιο για τους καταναλω-
τές και τις εταιρείες κινητής
τηλεφωνίας, καθώς θα τεθεί

σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός της Εθνι-
κής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Τα-
χυδρομείων για τις χρεώσεις και τους
όρους των συμβολαίων. 

Πιο συγκεκριμένα, από τις αρχές Ιουνί-
ου επέρχονται οι εξής αλλαγές και βελ-
τιώσεις:

1Ο καταναλωτής που έχει δέσμευση μέ-
σω συμβολαίου θα μπορεί να αλλάξει

το πακέτο υπηρεσιών του χωρίς κανένα
κόστος για τον ίδιο, όταν κάποια από τις
υπηρεσίες του πακέτου του είναι προβλη-
ματική. Δηλαδή, αν ο καταναλωτής έχει
πακέτο σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
και Ίντερνετ και κάποια από αυτές τις
υπηρεσίες παρουσιάσει πρόβλημα, τότε
μπορεί να καταγγείλει το σύνολο του πα-
κέτου για το οποίο είναι δεσμευμένος,
χωρίς κανένα κόστος. Σύμφωνα με όσα
ίσχυαν έως τώρα, εφόσον ο καταναλωτής
δεσμευόταν από το συμβόλαιό του, δεν
μπορούσε να αλλάξει, χωρίς κόστος για
τον ίδιο, την υπηρεσία που παρουσιάζει
πρόβλημα.

2Αν ο καταναλωτής καταγγείλει νωρί-
τερα ένα δεσμευτικό για τον ίδιο συμ-

βόλαιο, η αποζημίωση για το υπόλοιπο

του χρόνου δέσμευσης θα υπολογίζεται
με βάση την πραγματική χρέωση. Μέχρι
τώρα η αποζημίωση του παρόχου για τον
υπολειπόμενο χρόνο δέσμευσης γινόταν
όχι με τη συμφωνηθείσα (πραγματική)
χρέωση μεταξύ παρόχου και πελάτη, αλλά
με την ονομαστική. Αν για μια υπηρεσία
ονομαστικού κόστους 100 ευρώ τον μήνα
είχε παρασχεθεί έκπτωση, π.χ., 70 ευρώ,
τότε η αποζημίωση για τον υπόλοιπο χρό-
νο της δέσμευσης γινόταν με βάση τα 100
ευρώ. Με τον νέο κανονισμό θα γίνεται με
βάση την πραγματική τιμή των 70 ευρώ. 

3 Επέρχεται αυτόματη μετατροπή ενός
συμβολαίου τηλεφωνίας (π.χ., 12μηνο

ή 24μηνο) ορισμένης διάρκειας σε αορί-
στου διάρκειας, χωρίς κόστος για τον κα-
ταναλωτή. Έως σήμερα, ο πάροχος έχει το
δικαίωμα, μετά τη λήξη της σύμβασης, να
επαναφέρει τις αρχικές ονομαστικές χρε-
ώσεις, δηλαδή να πάρει πίσω τις εκπτώ-
σεις που είχε δώσει πριν από 12 ή 24 μή-
νες, όταν ήθελε να δελεάσει τον κατανα-
λωτή.

4 Μπαίνει τέλος στη φραγή κλήσεων
λόγω οφειλών. Οι εταιρείες πρέπει να

παρέχουν στους συνδρομητές ένα ελάχι-
στο επίπεδο υπηρεσιών με έστω περιορι-
σμένο αριθμό εισερχομένων και εξερχο-
μένων κλήσεων, χωρίς χρέωση. 

5 Αυξάνεται η αποζημίωση στην εται-
ρεία κινητής από τα 100 στα 150 ευρώ,

όταν ο συνδρομητής προχωρά σε αυτόμα-
τη διακοπή συμβολαίου. 

Τέλος, από τις αρχές Ιουνίου οι τηλεπι-
κοινωνιακοί πάροχοι είναι υποχρεωμένοι
να στέλνουν ηλεκτρονικά τους λογαρια-
σμούς στους πελάτες τους και προαιρετι-
κά μέσω χαρτιού, για όποιον το ζητήσει ή
υπάρχει πρόβλημα παροχής της ψηφια-
κής υπηρεσίας.

Τέλος στη φραγή κλήσεων -
Μόνο ηλεκτρονικοί 
oι λογαριασμοί - Πιο εύκολο
το «σπάσιμο» συμβολαίου -
Αλλάζει το τοπίο στις 
χρεώσεις ο νέος κανονισμός
της ΕΕΤΤ

loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Τι αλλάζει από τον Ιούνιο
στα συμβόλαια κινητής



«Τ
ο νέο νομοσχέδιο που προώθησε η ελληνική κυ-
βέρνηση ανοίγει τον δρόμο για παραγωγή τελι-
κών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, όλων
των μορφών, συμπεριλαμβανομένου του ξηρού

ανθού σε συσκευασίες των 30 γραμμαρίων, αποκλειστικά και
μόνο για εξαγωγή, ανεξάρτητα από το εάν στη χώρα εισαγω-
γής προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τελικό ή ενδιάμεσο
προϊόν ή ως πρώτη ύλη για ιατρικούς και φαρμακευτικούς
σκοπούς». 

Τα παραπάνω αναφέρει ανακοίνωση της Enterprise Greece
σχετικά με τις ευκαιρίες στον κλάδο της φαρμακευτικής κάν-
ναβης στη χώρα, που καταγράφηκε σε διαδικτυακή εκδήλω-
ση. Αναλυτικά: «Το έντονο ενδιαφέρον εκπροσώπων σημαντι-
κών αμερικανικών επιχειρήσεων για επενδύσεις στον τομέα
της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα καταγράφηκε σε
διαδικτυακή εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν την Πέμπτη 20
Μαΐου η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμ-
πορίου Α.Ε. (Enterprise Greece), η γνωστή αμερικανική δικη-
γορική εταιρεία Duane Morris και το Γραφείο Οικονομικών και

Εμπορικών Υποθέσεων του γενικού προξενείου της Ελλάδας
στη Νέα Υόρκη». Διαβλέποντας τις επενδυτικές ευκαιρίες
στον κλάδο της φαρμακευτικής κάνναβης στη χώρα μας, η
Duane Morris απευθύνθηκε σε εταιρείες που διερευνούν νέες
επενδυτικές ευκαιρίες και η πλειονότητα αυτών έδωσε το
«παρών» στην εκδήλωση, με τις συμμετοχές να ξεπερνούν τις
αρχικές προβλέψεις, φτάνοντας τις 120.

Φαρμακευτική κάνναβη: Ενδιαφέρον
από ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα

Epsilon Net με myDATA: 
Συνεργασία με Eurobank

Ο Όμιλος Epsilon Net στηρίζει ενεργά τον ψηφιακό
μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
των ελεύθερων επαγγελματιών στη διαδικασία δια-
σύνδεσής τους με την πλατφόρμα myDATA της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που καθί-
σταται υποχρεωτική από την 1η Ιουλίου 2021. Στο πλαί-
σιο αυτό εντάσσεται και η συνεργασία με τη Eurobank
για τη διασύνδεση επιχειρήσεων με το myDATA της
ΑΑΔΕ, μέσω των προϊόντων ηλεκτρονικής τιμολόγη-
σης της σειράς Epsilon Smart, τα οποία οι επιχειρή-
σεις-πελάτες της Eurobank θα μπορούν να προμη-
θεύονται με προνομιακούς όρους επιδότησης που
τους παρέχει η τράπεζα. Η συμφωνία εξασφαλίζει δυ-
νατότητα on-line επικοινωνίας με το λογιστικό γρα-
φείο και πρόσβαση σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες
ενημέρωσης και υποστήριξης σε θέματα νομοθετικής
συμμόρφωσης και τεχνολογικής καινοτομίας.

Cosmote: Το πρώτο 5G Campus Νetwork
στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
Το πρώτο 5G Campus Νetwork στην Ελλάδα
δημιουργήθηκε από την Cosmote στον Διε-
θνή Αερολιμένα Αθηνών, για πιλοτική εφαρ-
μογή (use case) διαχείρισης συμβάντων και
φυσικής ασφάλειας εσωτερικών ή εξωτερι-
κών χώρων. Πρόκειται για το πρώτο ιδιωτικό
δίκτυο στη χώρα με υποδομή κινητής τηλε-
φωνίας 5ης γενιάς, το οποίο βασίστηκε στο
live Cosmote 5G δίκτυο στο αεροδρόμιο. 

Καραμολέγκος: Νέο βιομηχανικό
συγκρότημα 27,3 εκατ. ευρώ

Το ερχόμενο φθινόπωρο αναμένεται να ολοκληρω-
θεί η επένδυση των 27,3 εκατ. ευρώ που υλοποιεί η Κα-
ραμολέγκος και αφορά στη δημιουργία του νέου βιομη-
χανικού συγκροτήματος του Ομίλου σε έκταση 55
στρεμμάτων, επιβεβαίωσε στη σημερινή γενική συνέ-
λευση της εταιρείας ο επικεφαλής της αρτοβιομηχανίας
Μανώλης Καραμολέγκος. Παράλληλα, δόθηκε για δια-
νομή μέρισμα συνολικού ποσού 100.000 ευρώ.

Emirates και Huawei στο AppGallery
Στο πλαίσιο της κορυφαίας έκθεσης Arabian
Travel Market 2021, η Emirates και η Huawei
υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο
να επεκτείνουν περαιτέρω την υπάρχουσα
στρατηγική συνεργασία τους, δημιουργών-
τας αμοιβαία οφέλη και επεκτείνοντας την
εμβέλειά τους στην αγορά Κίνας - Μέσης
Ανατολής και Αφρικής, αντίστοιχα. Η υπο-
γραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ
των δύο εταιρειών επισφραγίζει την έναρξη
πρωτοβουλιών με επίκεντρο τον πελάτη,
συμπεριλαμβανομένων βελτιωμένων εμπει-
ριών για χρήστες έξυπνων τηλεφώνων της
Huawei, κατά την κράτηση εισιτηρίων και τον
προγραμματισμό ταξιδιών μέσω της εφαρμο-
γής της Emirates, η οποία είναι διαθέσιμη
στο AppGallery.
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Οι εφαρμογές ψηφιοποίησης των τραπεζικών καρτών

και η διενέργεια συναλλαγών σε φυσικά POS με τα κι-

νητά μας τηλέφωνα έχει μπει για τα καλά στο τραπεζι-

κό σύστημα. Οι περισσότερες τράπεζες δίνουν πλέον

στους πελάτες τους τη δυνατότητα να πληρώνουν παν-

τού με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μη χρειάζεται να

έχουν μαζί τους την κάρτα ή να τη βγάλουν από το πορ-

τοφόλι τους. Σύντομα, η Eurobank, μετά την ενεργο-

ποίηση του Eurobank Wallet για τέτοιου είδους πλη-

ρωμές, θα ανοίξει και το Apple Pay για τις κάρτες της.

Από την άλλη, η Τράπεζα Πειραιώς προς το παρόν δίνει

τη δυνατότητα χρήσης μόνο συσκευών Android για την

ψηφιοποίηση των καρτών της.

Στην προσφορά 100.000 θέσεων για πτήσεις

εσωτερικού σε τιμές που ξεκινούν από 19

ευρώ προχωρά η Aegean για κρατήσεις οι

οποίες θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Η

προσφορά ισχύει για ταξίδια που θα γίνουν

μεταξύ 1/6/2021 και 31/10/2021, υπό την

προϋπόθεση ότι η κράτηση θα έχει ολοκλη-

ρωθεί μέχρι και τις 24 Μαΐου. Η χαμηλότερη

διαθέσιμη τιμή ξεκινά από 19 ευρώ για πτή-

σεις προς την Αθήνα και από 41 για πτήσεις

από την Αθήνα. Για πτήσεις από και προς

Θεσσαλονίκη, 24 και 23 ευρώ αντίστοιχα.

Aegean: Καλοκαιρινές πτήσεις στην Ελλάδα από 19 ευρώ

Eurobank: Πληρωμές με το iPhone σε POS



Η Berkshire Hathaway
HomeServices 
με ENEA Real Estate

Η ENEA Real Estate εντάσσεται στο Παγκόσμιο Δί-
κτυο Franchise και μετονομάζεται σε «Berkshire Ha-
thaway HomeServices Athens Properties». H Berk-
shire Hathaway HomeServices, ένα από τα ταχύτερα
αναπτυσσόμενα δίκτυα franchise μεσιτικών γραφεί-
ων στον κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα ότι η ENEA Real
Estate είναι πλέον μέρος του παγκόσμιου δικτύου με-
σιτικών γραφείων της και εφεξής θα λειτουργεί ως
Berkshire Hathaway HomeServices Athens Proper-
ties. Η εταιρεία θα προσθέσει ένα νέο γραφείο και 18
συμβούλους ακινήτων στο παγκόσμιο δίκτυό της και
θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιφέρεια της Αττικής
καθώς και τους κυριότερους τουριστικούς προορι-
σμούς της Ελλάδας.

«Be You. Be Bayer»
Με το μότο «Be You. Be Bayer», η Bayer ανανεώνει το

Employee Value Proposition της και το συνοδεύει με
ένα πακέτο παροχών που έρχονται να ενισχύσουν τη
φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της. Οι σχε-
τικές ανακοινώσεις έγιναν κατά την Παγκόσμια Ημέρα
για την Οικογένεια, με την Bayer να σηματοδοτεί με αυ-
τόν τον τρόπο τον εορτασμό και να δείχνει έμπρακτα τη
στήριξή της στον θεσμό.

MIG: Απάντηση στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
για τα ομολογιακά 

Διευκρινίσεις για την έκδοση του νέου κοινού
ομολογιακού δανείου αλλά και για την τροποποί-
ηση των όρων του μετατρέψιμου ομολογιακού
δανείου παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
η MIG. Συγκεκριμένα, η εταιρεία γνωστοποίησε
την απάντησή της σε ερώτηση της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς, στην οποία αναφέρει: Κατόπιν
ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η
Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία
Συμμετοχών («η Εταιρεία») διευκρινίζει σε συ-
νέχεια της από 14/5/2021 Ανακοίνωσης με θέμα
την Αναδιάρθρωση του δανεισμού της Εταιρείας
τα ακόλουθα: α) Έκδοση ενός νέου Κοινού Ομο-
λογιακού Δανείου (ΚΟΔ) αρχικού ποσού έκδο-
σης 281 εκατ. ευρώ και συνολικού ποσού έως
305 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια του ΚΟΔ ορίζεται σε
τρία έτη από την ημερομηνία πρώτης έκδοσης,
με δυνατότητα παράτασης κατά ένα έτος κατά τη
διακριτική ευχέρεια της τράπεζας. Το συμβατικό
επιτόκιο ανέρχεται σε Euribor 12 μηνών, πλέον
περιθωρίου 2%.

Εθνική: Ολοκληρώθηκε 
η πώληση των ρουμανικών NPEs
Η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοι-
νό για την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλα-
κίου μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων
ρουμανικού ρίσκου, συνολικής λογιστικής αξίας
174 εκατ. ευρώ (περίπου 102 εκατ. ευρώ διασφα-
λιστική αξία ακινήτων) προς την Bain Capital Cre-
dit. H συναλλαγή έχει ουδέτερη επίπτωση στην
κεφαλαιακή βάση της τράπεζας. Η Deloitte Busi-
ness Solutions SA ενήργησε ως χρηματοοικονο-
μικός σύμβουλος της ΕΤΕ στη συναλλαγή, ενώ οι
δικηγορικές εταιρείες Milbank LLP και CMS Ca-
meron McKenna Nabarro Olswang LLP SCP ως
επίκουροι νομικοί σύμβουλοι Αγγλικού και Ρου-
μανικού Δικαίου αντίστοιχα.
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ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Απορρόφηση
της θυγατρικής Fitco

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοινώνει ότι τα Διοικητικά
Συμβούλια των εταιρειών με τις επωνυμίες «ΕΛ-
ΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» και -της κατά 100% θυγατρικής αυ-
τής, μη εισηγμένης εταιρείας- «Fitco» κατά τις συ-
νεδριάσεις τους, στις 14/5/2021, αποφάσισαν την
έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη
συγχώνευση με απορρόφηση της Fitco από την ΕΛ-
ΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ-
θρων Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν.
4172/2013, όπως ισχύουν. Προς υλοποίηση της
ανωτέρω συγχώνευσης με απορρόφηση, προέβη-
σαν στη σύνταξη σχεδίου συγχώνευσης με ημερο-
μηνία 19/5/2021, το οποίο καταχώρισαν στο διαδι-
κτυακό τόπο του ΓΕΜΗ στις 20/5/2021. Ο εταιρικός
μετασχηματισμός εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το
δεύτερο εξάμηνο του 2021 και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα
ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη.

Bread Factory: Παραδόθηκαν 
δύο κλίνες ΜΕΘ σε Γενικό και 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Παραδόθηκαν την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 οι δύο
σύγχρονες κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπεί-
ας (ΜΕΘ) για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας, δωρεά των Bread Factory, στο Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριαν-
ταφύλλειο», και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείο Λάρισας, αναφέρει ανακοίνωση. Ο κ. Πάνος
Δημητρόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της εται-
ρείας, κατά την παράδοση των κλινών δήλωσε
σχετικά: «Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην
κοινωνία και με στόχο να συμβάλουμε -στο μέτρο
των δυνατοτήτων μας- στην προσπάθεια της Πολι-
τείας για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς
υγειονομικής κρίσης του Covid-19, προχωρήσα-
με στη δωρεά δύο σύγχρονων κλινών ΜΕΘ, ελπί-
ζοντας να μείνουν και ως παρακαταθήκη για το
Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Ελπιδοφόρα επανεκκίνηση 
για τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμη-
νο του 2021 επιβεβαίωσαν ότι ο ΟΠΑΠ κατάφερε να
ανταποκριθεί με επιτυχία στις πρωτοφανείς προ-
κλήσεις που προκάλεσε η πανδημία. Στο πλαίσιο
αυτό, το Δ.Σ. της εταιρείας αναθεώρησε ανοδικά την
πρότασή του προς τη Γενική Συνέλευση των Μετό-
χων για το μέρισμα χρήσης 2020 από τα 0,45 ευρώ
στα 0,55 ευρώ ανά μετοχή. Μιλώντας στους αναλυ-
τές, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠAΠ Jan Karas
στάθηκε στην επαναλειτουργία των καταστημάτων
ΟΠΑΠ από τις 12 Απριλίου 2021, σημειώνοντας ότι οι
αρχικές επιδόσεις των καταστημάτων είναι ενθαρ-
ρυντικές. Αναπτύχθηκαν 75 νέα καταστήματα, ενώ
σε 1.500 πρακτορεία αναβαθμίστηκε ο τεχνολογι-
κός εξοπλισμός.



Δ
υναμικά έχει επιστρέψει η Mazda στην
ελληνική αγορά αυτοκινήτου με ιδιαίτερα
μοντέλα που σίγουρα δεν συναντά κανείς
σε άλλες ανταγωνιστικές αυτοκινητοβιο-

μηχανίες και με τεχνολογίες που προσδίδουν ασφά-
λεια, δύναμη αλλά και χαμηλό κόστος χρήσης.

Το Mazda 3 περιλαμβάνεται στη φαρέτρα των μον-
τέλων της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Με τον
επαναστατικό βενζινοκινητήρα Skyactiv-X κατανα-
λώνει τόσο χαμηλές ποσότητες καυσίμου όσο ένα
πετρελαιοκίνητο, ενώ το σύστημα mild hybrid, με το
οποίο συνδυάζεται το μηχανικό σύνολο, σίγουρα δια-
τηρεί το κόστος χρήσης πολύ χαμηλά.

Η τιμή διάθεσης του mild hybrid Mazda 3 με τους
180 ίππους κυμαίνεται στις 27.640 ευρώ και τα ετήσια
τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά. Ωστόσο, το αυτο-
κίνητο επιβαρύνεται με φόρο πολυτελούς διαβίωσης,
καθώς ο κινητήρας ξεπερνά τα 1.929 κ.εκ. και οι ιδιο-
κτήτες τους θα επιβαρύνονται με 440 ευρώ για τα
πρώτα πέντε χρόνια και με 308 ευρώ για τα επόμενα
πέντε έτη…

Επιβλητικό
Η σχεδίαση του νέου Mazda 3 προσδίδει μια επι-

βλητικότητα και μια σοβαρότητα, χωρίς να γίνεται σε
καμία περίπτωση υπερβολική, ενώ οι σπορ πινελιές
σε διάφορα μέρη του αμαξώματος δίνουν και εκείνο
που αναζητούν κάποιοι περισσότερο «ανήσυχοι»

οδηγοί. Στο εμπρόσθιο μέρος η εντελώς διαφορετική
σχεδιαστικά φιλοσοφία του αυτοκινήτου με το μακρύ-
τερο καπό, την εμφατική μάσκα και τους λεπτούς
προβολείς δημιουργεί ένα σύνολο που σίγουρα δεν
συναντά κανείς σε άλλα ανταγωνιστικά μοντέλα της
κατηγορίας. Στο πίσω μέρος τα φωτιστικά σώματα αλ-
λά και οι δύο απολήξεις των εξατμίσεων που έχουν
τοποθετηθεί στις άκρες του προφυλακτήρα σε προ-
διαθέτουν για υψηλές επιδόσεις, ωστόσο το κρύσταλ-
λο της πέμπτης πόρτας είναι μικρό και περιορίζει την
ορατότητα του οδηγού από τον μεσαίο καθρέπτη.

Τεχνολογική πανδαισία
Το Mazda 3, εκτός από μοναδική εξωτερική σχε-

δίαση, έχει και ένα άκρως εντυπωσιακό εσωτερικό,
στο οποίο διακρίναμε μια τεχνολογική πανδαισία, η
οποία συνδυάζεται και με κλασικά συστήματα που
συναντά κανείς σε λιγότερο σύγχρονα αυτοκίνητα.

Για παράδειγμα, ο πίνακας οργάνων συνδυάζει τις
αναλογικές με τις ψηφιακές ενδείξεις με έναν μονα-
δικό τρόπο. Το κεντρικό όργανο είναι το ταχύμετρο,
όπου στη μέση του έχει τοποθετηθεί μια μικρότερη
οθόνη που απεικονίζει διάφορες πληροφορίες, ενώ
στα άκρα έχει τοποθετηθεί ο δείκτης της μέσης κατα-
νάλωσης καυσίμου αλλά και της αυτονομίας.

Ο χώρος αποσκευών κυμαίνεται στα 358 λίτρα, γεγο-
νός που το κατατάσσει στον μέσο όρο της κατηγορίας
όπου ανήκει, αλλά το σχήμα του είναι εκείνο που το κα-

θιστά πλήρως εκμεταλλεύσιμο. Ο δίλιτρος Skyactiv-X
είναι κινητήρας βενζίνης που αποδίδει 180 ίππους με
224 Νm ροπής στις 3.000 σ.α.λ. και συνδυάζεται με ένα
ήπιο υβριδικό σύστημα κίνησης. Για τη μετάδοση που
περνάει στους εμπρός τροχούς φροντίζει ένα χειροκί-
νητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Το ήπιο 24V υβριδικό σύστη-
μα φροντίζει μέσω ανακύκλωσης της ενέργειας να μει-
ώσει την κατανάλωση, η οποία κατά τη δοκιμή μας κυ-
μάνθηκε κοντά στα 6,5 λίτρα/100 χλμ. 

Γρήγορο και οικονομικό
Το Mazda 3 απέδειξε ότι μπορεί να ακολουθήσει

κάθε εντολή του οδηγού, καθώς κινείται και γρήγορα
και οικονομικά, αλλά πάνω απ’ όλα με απόλυτη στα-
θερότητα και ασφάλεια. Στο εθνικό οδικό δίκτυο το
ιαπωνικό μοντέλο, κινούμενο στα όρια του ΚΟΚ, κα-
ταφέρνει να μειώσει τη μέση κατανάλωση πέριξ των
5,2 λίτρων για κάθε 100 χιλιόμετρα, διανύοντας με
αυτό τον τρόπο πολλά χιλιόμετρα με ελάχιστο κόστος.

Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές
το Mazda 3 απέδειξε ότι διαθέτει πολύ υψηλά περι-
θώρια πρόσφυσης και αν ο οδηγός εκμεταλλευτεί τη
ροπή του κινητήρα, θα κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα
και οικονομικά. Μέσα στην πόλη το Mazda 3 απέδειξε
ότι είναι ευέλικτο και άνετο, καθώς από τη μία μεριά
το τιμόνι αλλά και ο κινητήρας είναι σύμμαχοι του
οδηγού, ενώ οι αναρτήσεις αλλά και η ηχομόνωση
κάνουν τρομερή δουλειά.
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Εξαιρετικά είναι να αποτελέσματα των πωλήσεων στα supercars στην Ελλάδα, κα-
θώς, όπως φαίνεται και στα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στο α’ τετράμηνο διατέ-
θηκαν κατά μέσο όρο τρεις Ferrari, μία Lamborghini και πάνω από 52 Porsche τον
μήνα, όπως επίσης και πολλά άλλα ακριβά μοντέλα άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών.

Ειδικότερα, το προηγούμενο τετράμηνο πέντε τυχεροί απέκτησαν τη δική τους
Lamborghini, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω πληροφορίες για το
ποια μοντέλα αφορούν. Επίσης, στο τετράμηνο διατέθηκαν δώδεκα Ferrari, με απο-
τέλεσμα ο μέσος όρος των μηνιαίων πωλήσεων να ανέρχεται σε τρία μοντέλα κάθε
μήνα! Όμως, οι δύο McLaren που πουλήθηκαν στην ελληνική αγορά στο α’ τετράμη-
νο του 2021 κυριολεκτικά κοσμούν τον πίνακα των πωλήσεων στην κατηγορία των

supercars της χώρας μας. Εκτός των supercars, όμως, φαίνεται ότι τέσσερις Έλλη-
νες επιθυμούσαν να κυκλοφορούν με πραγματικές λιμουζίνες στη χώρα μας και για
αυτό τον λόγο, όπως φαίνεται και στα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., πουλήθηκαν
δύο Bentley και δύο Rolls-Royce! Πάντως, η μάρκα με τις υψηλότερες πωλήσεις στα
σπορ αυτοκίνητα ήταν η Porsche, καθώς στο τετράμηνο φαίνεται ότι πουλήθηκαν 210
μοντέλα σε Έλληνες καταναλωτές.

Επίσης, στο τετράμηνο διατέθηκαν μία Alpine, τρεις Aston Martin, μία Lotus και
τέσσερις Maserati, που συμπληρώνουν τις πωλήσεις ακριβών αυτοκινήτων. Βέβαια,
διατέθηκαν και αρκετές Mercedes-Benz και BMW, αλλά στο σύνολο των πωλήσεων
δεν διευκρινίζονται πόσες αφορούν σε εκδόσεις AMG και M αντίστοιχα…
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Τρεις Ferrari και μία Lamborghini πωλούνται κάθε μήνα στην Ελλάδα!

Mazda 3 Skyactiv-X με 180 ίππους
Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής
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Το σήμα του... ΣΥΡΙΖΑ
Χωρίς ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα παραμένουν

πολλές περιοχές της χώρας την εποχή της ανά-
πτυξης των υπηρεσιών 5G. Το περίφημο πρό-
γραμμα της «πρόσβασης καθολικού τηλεοπτικού
σήματος», που ενέκρινε το 2018 η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί σε πολλές πε-
ριοχές κυρίως εξαιτίας των περιορισμών που έχει
θέσει ο ιδιώτης πάροχος δικτύου (Digea). Το πρό-
γραμμα αφορά σε αιτήσεις κατοίκων για σύνδεση
ευρυζωνικής κάλυψης μέσω Cosmote για τρία
έτη ή ελεύθερης επίγειας λήψης μέσω Digea για
οκτώ έτη επιδότησης. 

Στην ΕΡΤ το Euro 2024
Τα δικαιώματα του Euro 2024 εξασφάλισε η ΕΡΤ,
σύμφωνα με πληροφορίες. Οι αγώνες θα μεταδο-
θούν από τα επίγεια κανάλια των ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 και
ΕΡΤ3 και από το Ertflix. Πρόκειται για μια σημαν-
τική επένδυση στο αθλητικό πεδίο μετά και τη
«μετακίνηση» του Μουντιάλ στον ΑΝΤ1. 

Ραδιοφωνικές άδειεςε 
Το χάος με τις ραδιοφωνικές άδειες συνεχίζεται. Με τον νόμο

Πέτσα - Λιβάνιου ουσιαστικά δόθηκε παράταση στην ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας προκήρυξης των αδειών έως τις 30 Ιουνί-
ου 2023, μέτρο που στο παρελθόν είχε προκαλέσει απόφαση
του ΣτΕ περί της αντισυνταγματικότητάς του. Την ίδια ώρα, εξαι-
τίας τεχνικών αδυναμιών δεν εφαρμόζεται ο ν. 4512/2018 περί
της προκήρυξης και χορήγησης των ψηφιακών ραδιοφωνικών
αδειών. Υπάρχουν επιχειρηματίες που έχουν επιστρέψει τις
άδειές τους στο Δημόσιο, όπως συνέβη με εκείνη του Sport24
Radio 103,3, και συχνότητες που έχουν ήδη καταληφθεί από
πειρατές, όπως έγινε με την 99,5 Mhz που χρησιμοποιούσε ο
Βήμα FM. H άτυπη θέση του ΕΣΡ είναι ότι δεν πρέπει να προκη-
ρυχθεί κάθε άδεια μόνη της, αλλά όλες μαζί, κάτι όμως που
αναμένεται να γίνει.

Η κυκλοφορία στα κυριακάτικα 
Πρωτοπόρα παραμένει η «Καθημερινή» στην κυκλοφορία των κυρια-
κάτικων εφημερίδων με συν 6.146 φύλλα. Οι εννέα κυριακάτικες εφη-
μερίδες πούλησαν συνολικά 181.066 φύλλα έναντι 177.140 μία εβδομά-
δα πριν, ήτοι συν 3.926 φύλλα. Το «Βήμα» έχασε 3.970 φύλλα και ήταν
στην τρίτη θέση. Ο μέσος όρος της κυκλοφορίας τον Μάρτιο ήταν
191.242 φύλλα.

Χρειάζεται ενίσχυση
Αναβρασμός υπάρχει μεταξύ των εκδοτών του έντυπου Τύπου
μετά το τέλος της επιδότησης αναστολής εργασίας για τον
κλάδο των εφημερίδων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι επιχει-
ρήσεις αναλαμβάνουν πάλι τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστι-
κές εισφορές, τις οποίες έως σήμερα κάλυπτε το κράτος. Στις
περισσότερες εφημερίδες συνεχίζει να ισχύει το μέτρο της
τηλεργασίας.Χάνονται χρήματα   

Παραμένει η πολιτική της επιβάρυνσης των ελ-
ληνικών ΜΜΕ έναντι των πολυεθνικών επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις των ιδιοκτητών ΜΜΕ, κάθε
χρόνο ένα ποσό της τάξης των 350 εκατ. ευρώ
«φεύγει» από την Ελλάδα προς το εξωτερικό υπό
τη μορφή συνδρομών και διαφήμισης χωρίς να
αποδίδονται φόροι και εισφορές.

Το ΝΒΑ    
Στο Cosmote TV παραμένει το NBA. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο ΟΤΕ κέρδισε τη μάχη με το United
Group με βάση την πολυετή σχέση που έχει ο ορ-
γανισμός τηλεπικοινωνιών με το NBA.

Για τον Flash
Σε ακρόαση καλείται o ραδιοφωνικός σταθμός

Flash από το ΕΣΡ «για παροχή διευκρινίσεων σχε-
τικά με ενδεχόμενη παράβαση των διατάξεων περί
της υποχρέωσης αδιάλειπτης λειτουργίας του». Ο
σταθμός είχε περάσει υπό τον έλεγχο συνεταιρι-
σμού εργαζομένων το 2017 και το ΕΣΡ σπεύδει
τέσσερα χρόνια αργότερα να κρίνει την υπόθεση.

Μεγάλη ποινή   
Η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή με την με αρ. πρωτ.
53965/13.5.2021 απόφασή της επέβαλε διοι-
κητικές κυρώσεις στην επιχείρηση Αποκαλυ-
πτικά News IKE ύψους 80.000 ευρώ για παρα-
βάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του
καταναλωτή. Πρόκειται φυσικά για την παρα-
πλανητική διαφήμιση εφημερίδας, που έδινε
δώρο κουπόνι €50 για όλα τα σουπερμάρκετ.

Η Eurovision 
Στις 340.658 ευρώ ανέρχεται το κό-

στος κάλυψης της φετινής Eurovision
για την ΕΡΤ. Θυμίζουμε ότι ο τελι-

κός γίνεται σήμερα το βράδυ
στο Ρότερνταμ.

Προς Star η Καινούργιου  
Η Κατερίνα Καινούργιου μπορεί να πάει παν-
τού εκτός από τον ΣΚΑΪ. Ο σταθμός δεν έχει
ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο τύπο εκ-
πομπής, ενώ παρόμοια θέση έχει και ο ΑΝΤ1.
Προοπτικές υπάρχουν για μια μετακίνηση
από το Open στη… γειτονιά του Star.

Ψάχνεται 
Ένα εκτεταμένο επενδυτικό πλάνο στα Media φαί-
νεται ότι σχεδιάζει ο επιχειρηματίας Δημήτρης Με-
λισσανίδης μετά την απόκτηση του ομίλου της
«Ναυτεμπορικής». Το τελευταίο διάστημα έχει σει-
ρά επαφών, από τις οποίες προκύπτει ότι εξετάζει
σοβαρά το ενδεχόμενο να ενισχύσει και με άλλα as-
sets τον όμιλο. Στο πλαίσιο αυτό και, σύμφωνα με
τους γνωρίζοντες τις επαφές του, επαναφέρει μια
παλιότερη ιδέα, που αποσκοπούσε στη δημιουργία
τηλεοπτικού σταθμού της ΑΕΚ. 

Pride Radio 
Ένας νέος σταθμός ήρθε για να βάλει χρώμα στη
ζωή μας μέσα από μουσικές επιτυχίες του διε-
θνούς ρεπερτορίου. Με μότο «Colour your life»,
ο Pride είναι ένας σταθμός αφιερωμένος στην
ισότητα και στον σεβασμό κάθε σεξουαλικού
προσανατολισμού και ταυτότητας. Ένας σταθ-
μός αφιερωμένος σε καλλιτέχνες και τραγούδια
που μιλούν ανοιχτά για θέματα που σχετίζονται
με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την LGBTQI+
κοινότητα παγκοσμίως. 
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Δ
ιευθέτηση θαλάσσιων ορίων
ίσον σταθερότητα, γι’ αυτό «η
πρώτη προϋπόθεση για την επι-
τυχή ανάπτυξη του υπεράκτιου

ενεργειακού δυναμικού είναι να συμφω-
νηθούν γραπτώς τα σύνορα από τους γεί-
τονες», δήλωσε ο Ρούντι Μπαρούντι, διευ-
θύνων σύμβουλος της Doha, Environment
and Energy Holding και περιφερειακός
βετεράνος στον χώρο της ενέργειας, στην
ενδιαφέρουσα ομιλία του στο Οικονομι-
κού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Ζάππειο, υπό την αιγίδα της
Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου. 

Ο Ρούντι Μπαρούντι, έχοντας διατελέ-
σει σύμβουλος κυβερνήσεων και εταιρει-
ών σε τρεις ηπείρους, υποστήριξε ότι οι
χώρες της Ανατολικής Μεσογείου μπο-
ρούν να γίνουν επιτυχημένοι παραγωγοί
φυσικού αερίου μόνο με τη διευθέτηση
των θαλάσσιων ορίων τους. Η βιομηχανία
της ενέργειας πρέπει να βασίζεται σε ένα
ισχυρό και σταθερό θεμέλιο, το οποίο θα

εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο, θα προστα-
τεύεται από μεγαλύτερη περιφερειακή
σταθερότητα και θα τροφοδοτείται από δι-
μερή και ακόμη και πολυμερή συνεργα-
σία. Και πρόσθεσε: «Η διασφάλιση της
σταθερότητας και της προβλεψιμότητας
είναι ο μόνος τρόπος για να προσελκύ-
σουμε τα επίπεδα εξωτερικής συμμετο-
χής που απαιτούνται για την ανάπτυξη
μιας σύγχρονης υπεράκτιας βιομηχανίας
φυσικού αερίου». 

Ανατολική Μεσόγειος
Αναφερόμενος στην Ανατολική Μεσό-

γειο, είπε ότι, στην πραγματικότητα, οι μό-
νες χώρες της περιοχής που έχουν σημει-
ώσει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη
των πόρων υδρογονανθράκων τους –κυ-
ρίως της Αιγύπτου και του Ισραήλ, αλλά
και της Κύπρου– είναι εκείνες που έχουν
διευθετήσει τουλάχιστον τα θαλάσσια σύ-
νορά τους σε συμφωνίες Αποκλειστικής
Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) με τους γείτο-
νές τους. Συνεπώς, «η πρώτη προϋπόθε-
ση για την επιτυχή ανάπτυξη του υπερά-
κτιου ενεργειακού δυναμικού είναι να
συμφωνήσουμε γραπτώς τα σχετικά σύ-
νορα από τους γείτονες». 

Ο Ρούντι Μπαρούντι, ο οποίος μετράει
περισσότερα από σαράντα χρόνια στον

χώρο της ενέργειας, με εμπειρία σε πολλά
διαφορετικά μέρη, δεν μασάει τα λόγια
του: «Μη συμφωνία ΑΟΖ, μη νέα ροή εσό-
δων». Ο ίδιος τάσσεται υπέρ του διαλόγου,
της ειρήνης και της συνεργασίας για τα
όρια και τους πόρους της περιοχής, επιση-
μαίνοντας ότι η επιτυχής εκμετάλλευση θα
παρείχε στις χώρες παραγωγής φυσικού
αερίου σημαντικά κέρδη εισοδήματος. Τα
έσοδα από το φυσικό αέριο θα επέτρεπαν
άνευ προηγουμένου επενδύσεις στην εκ-
παίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και
τις μεταφορές, οι οποίες επίσης θα ενί-
σχυαν τόσο την οικονομική τους ανταγωνι-
στικότητα όσο και την ικανότητά τους να
εξαλείψουν τη φτώχεια.

Μεγάλα οφέλη 
Ενδιαφέρουσα η επισήμανσή του ότι

αναμένει μεγάλα οφέλη ακόμη και σε χώ-
ρες που δεν είναι παραγωγικές:

«Ακριβώς για να αναφέρω μερικά πα-
ραδείγματα, οι τιμές της ενέργειας θα μει-
ωθούν, ορισμένες γειτονικές χώρες θα
κερδίσουν έσοδα διαμετακόμισης από
αγωγούς που διασχίζουν την επικράτειά
τους, ορισμένες θα αναπτύξουν βοηθητι-
κούς τομείς υποστήριξης που ασχολούν-
ται με τα πάντα, από την τροφοδοσία και τη
νομιμοποίηση έως τη συντήρηση και τις
τηλεπικοινωνίες».

Κατά την τοποθέτησή του εστίασε και
στο αυξημένο ενδιαφέρον για διασυνορια-
κή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της
προώθησης μιας γαλάζιας οικονομίας που
επιτρέπει σε όλους τους θαλάσσιους το-
μείς να βελτιώσουν τον συντονισμό και την
ισχυρότερη προστασία για αυτό το κρίσιμο
οικοσύστημα: «Πετρέλαιο και φυσικό αέ-
ριο, αλιεία, τουρισμός, εξόρυξη, ναυτιλια-
κές γραμμές – όλα έχουν να διαδραματί-
σουν ρόλο στην εξασφάλιση υπεύθυνης

του
Φίλη Καϊτατζή

filisk24@gmail.com

«Μη συμφωνία ΑΟΖ 
ίσον μη νέα ροή εσόδων»

Ρούντι Μπαρούντι, διευθύνων σύμβουλος της Doha, Environment
and Energy Holding: «Οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου 

μπορούν να γίνουν επιτυχημένοι παραγωγοί φυσικού αερίου μόνο
με τη διευθέτηση των θαλάσσιων ορίων τους»
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διαχείρισης όλων των σχετικών πόρων. Και
όλοι κερδίζουν από την εμπειρία». Προει-
δοποίησε, ωστόσο, ότι η πρόσβαση στο
υποθαλάσσιο αέριο απαιτεί ασφαλή και
συμφωνηθέντα σύνορα και να αξιοποιηθεί 
στο έπακρο μια περιφερειακή ενέργεια.

Αποτροπή διαφθοράς
Ο κ. Μπαρούντι, ο οποίος συνέβαλε ση-

μαντικά στην εκπόνηση της ενεργειακής
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξή-
γησε ότι η ενεργειακή έκρηξη θέλει συ-
νεργασία και εξαρτάται από τον προσεκτι-
κό σχεδιασμό. Κάθε χώρα θα χρειαζόταν
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την έγκαιρη
δημιουργία και τη συνετή διαχείριση ενός
ενεργειακού τομέα μεγάλης κλίμακας.
Αυτό το σχέδιο πρέπει να επιδιώκει να
συνδυάσει τη βιομηχανία με τους σχετι-
κούς οργανισμούς, με τρόπους που να
αποτρέπουν τη διαφθορά και την κακοδια-
χείριση και, επίσης, να αποτρέπουν ατυ-
χήματα που απειλούν τόσο την ανθρώπινη
ζωή όσο και το θαλάσσιο περιβάλλον – και
να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για άλ-
λους τομείς.

Γαλάζια οικονομία 
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη ση-

μασία της γαλάζιας οικονομίας, η οποία
«μάλιστα βοηθά στη χρηματοδότηση της

τελικής μετάβασης σε ένα πιο πράσινο
ενεργειακό μέλλον. Ενώ οι χαμηλότερες
εκπομπές κατέστησαν το φυσικό αέριο βα-
σικό καύσιμο για τη μετάβαση σε ΑΠΕ
(Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), όλοι οι
παίκτες στο περιφερειακό ενεργειακό παι-
χνίδι θα πρέπει να προετοιμάζονται για αυ-
τήν τη μετάβαση από τώρα. Αυτό σημαίνει
ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην
ανατολική λεκάνη της Μεσογείου πρέπει
να απομακρυνθεί από τον άνθρακα και το
βαρύ μαζούτ και να πάει προς το καθαρότε-
ρο φυσικό αέριο. Σημαίνει, επίσης, ότι οι
νομοθέτες πρέπει να αρχίσουν να παίρνουν
σοβαρά υπόψη το περιβάλλον, για παρά-
δειγμα, σχεδιάζοντας προοδευτικούς και
εφαρμόσιμους κανονισμούς, που θα εν-
θαρρύνουν την επέκταση των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας».

Στόχοι αειφορίας
Παρά τις εντάσεις που υπάρχουν στη

γεωπολιτική σκηνή, οι στόχοι της αειφο-
ρίας ενώνουν τους ανθρώπους, δήλωσε ο
πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας Γιαν
Πέτερ Μπαλκενέντε και πρόεδρος του
Dutch Sustainable Growth Coalition: Οι
προκλήσεις που απορρέουν από την κλι-
ματική αλλαγή κάνουν αναπόφευκτη τη
μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέρ-
γειας. Η μετάβαση στην κυκλική οικονο-

μία είναι πολύ βασικό ζήτημα για να αντι-
μετωπίσουμε τις προκλήσεις που πηγά-
ζουν από την κλιματική αλλαγή. 

Πιεστικά προβλήματα
Ο Τζον Κέρι, ειδικός απεσταλμένος του

προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, για ζη-
τήματα κλιματικής αλλαγής, με τηλε-πα-
ρέμβασή του στο Οικονομικό Φόρουμ
εξήρε τις πρωτοβουλίες της ελληνικής
κυβέρνησης και αναφέρθηκε στα πιεστικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρω-
πότητα, όπως η οικονομία και οι γεωστρα-
τηγικές προκλήσεις. Αυτά τα προβλήματα
θα είναι αδύνατο να τα λύσουμε, χωρίς να
αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, η
οποία είναι η σημαντικότερη πρόκληση
από τη Βιομηχανική Επανάσταση. Χρει-
αζόμαστε περισσότερα από την κυβερνη-
τική δράση, αλλά μόνο οι κυβερνήσεις δεν
μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα,
πρέπει και οι πολίτες να συνταχθούν πίσω
από αυτή την προσπάθεια. 

Ό,τι γίνει αυτήν τη δεκαετία θα καθορί-
σει αν τελικά θα επιτύχουμε τον στόχο για
αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας
κατά 1,5 βαθμό Κελσίου. Πρέπει, ωστόσο,
να δούμε την κλιματική αλλαγή και ως μία
πολύ σημαντική ευκαιρία που πρέπει να
αδράξουμε. 

Δεσμεύσεις 
κρατών-
μελών Ε.Ε.
Τη σημασία της δέσμευσης για
μείωση κατά 3%-5% των εκπομ-
πών του διοξειδίου του άνθρακα
έως το 2030 υπογράμμισε η Ευ-
ρωπαία επίτροπος για την Ενέρ-
γεια Kάντρι Σίμσον στο Οικονο-
μικό Φόρουμ των Δελφών: «Εν-
τός του 2021 αναμένεται να γί-
νουν οι σημαντικότερες νομοθε-
τικές αλλαγές προς την κατεύ-
θυνση αυτή. Το κάθε κράτος-μέ-
λος έχει δικαίωμα να επιλέγει το
δικό του μείγμα ενέργειας, αρ-
κεί να τηρεί τις δεσμεύσεις του
προς την ενεργειακή ουδετερό-
τητα. Κατά την ενεργειακή μετά-
βαση θα προκύψουν νέες θέσεις
εργασίας και η Ευρώπη θα γίνει
πιο ανταγωνιστική. Τώρα εισά-
γουμε ορυκτά καύσιμα και όταν
καταφέρουμε να τα αντικαταστή-
σουμε με καθαρή ενέργεια, που
θα παράγεται εντός της ΕΕ, οι οι-
κονομίες των χωρών θα έχουν
μεγάλο όφελος».
Για τον αγωγό EastMed, τόνισε
ότι το φυσικό αέριο αναγνωρίζε-
ται ως ένα μεταβατικό καύσιμο
που θα αντικαταστήσει σήμερα
πιο ρυπογόνες μορφές ενέργει-
ας, αλλά στόχος είναι στη συνέ-
χεια να πάρει τη θέση του το κα-
θαρό υδρογόνο και άλλες καθα-
ρές μορφές (άλλα λόγια ν’ αγα-
πιόμαστε…).
Για το ελληνικό σχέδιο υπογράμ-
μισε: «Το Ταμείο Ανάκαμψης εί-
ναι για ένα φιλόδοξο σχέδιο – η
Ελλάδα έχει σημειώσει μεγάλη
πρόοδο με τις Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας και τη σταδιακή
κατάργηση του λιγνίτη».
Η γενική γραμματέας Ενέργειας
Αλεξάνδρα Σδούκου είπε χαρα-
κτηριστικά ότι «χωρίς τη στήριξη
της Ευρώπης το πρότζεκτ της
απολιγνιτοποίησης δεν θα ήταν
εφικτό.  Ωστόσο, αν δεν ξεκλει-
δώσουν τα χρηματοδοτικά εργα-
λεία για να έρθουν οι επενδύ-
σεις, δεν θα μπορέσουμε να κερ-
δίσουμε τον στόχο». 
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Ε ν αρχή ην ο λόγος του προφέ-
σορα Πορτογάλου τεχνικού,
καθοδηγητή της Εθνικής μας

ομάδας στο Euro 2012 και στο Μουν-
τιάλ του 2014 Φερνάντο Σάντος: «Τους
τελικούς δεν τους παίζεις. Τους κερδί-
ζεις». Επί του πρακτέου, στον αποψινό
τελικό Κυπέλλου Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
στο ΟΑΚΑ (21.00) ο Πέδρο Μαρτίνς και
ο Πάμπλο Γκαρσία καλούνται να υλο-
ποιήσουν το «δόγμα Σάντος» από δια-
φορετικές αφετηρίες. 

Ο μεν Πορτογάλος τεχνικός του
Ολυμπιακού να επιβάλει στο χορτάρι
το «τσιπαρισμένο» ποδόσφαιρο με
πλήρη κατάργηση των προσωπικών
ελευθεριών των παικτών και υποταγή
στο «σύστημα», κάτι σαν «δημοκρατι-
κός συγκεντρωτισμός» ένα πράγμα,

με καθολική απαγόρευση της αυτε-
νέργειας. Αυτός είναι και ο λόγος που
ο «αντιρρησίας συνείδησης» Κώστας
Φορτούνης, μακράν ο καλύτερος Έλ-
ληνας ποδοσφαιριστής, δεν απορρο-
φήθηκε ποτέ από το σύστημα Μαρτίνς. 

Ο δε Ουρουγουανός τεχνικός του
ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει… αποβάλει
από μέσα του τον ποδοσφαιριστή,
αφού είχε μια ταχύρρυθμη εκπαίδευ-
ση στον πάγκο, που στοίχισε, ωστόσο,
βαθμολογικά στον ΠΑΟΚ αλλά τον
όπλισε με ανθεκτικό βακτήριο, ενερ-
γεί ως γητευτής των παικτών του. Το
ποδοσφαιρικό του δοκίμιο, ακριβώς
αντίθετο από εκείνο του Μαρτίνς:
«Πρώτα ο άνθρωπος και μετά το σύ-
στημα». Άρα, βάση στην άριστη ψυχο-
λογική προετοιμασία και στο «ΠΑΟ-

Κτζιλίκι» που και αυτός υπηρέτησε ως
παίκτης.

Μαρτίνς και Γκαρσία θα στρώσουν
στο χορτάρι τον Ολυμπιακό και τον ΠΑ-
ΟΚ αντίστοιχα με επτά αμυντικογενείς
παίκτες ο καθένας. Ωστόσο, στο σύγ-
χρονο ποδόσφαιρο όλοι οι αμυντικο-
γενείς είναι ταυτόχρονα και καλοί
«παραγωγοί» στη δημιουργία. Τρεις
αμυντικοί, τέσσερις στα χαφ και τρεις
μπροστά. 

Για τους «κόκκινους» πρωταθλητές:
Σα κάτω από τα δοκάρια, Σεμέδο, Χο-
λέμπας και Παπασταθόπουλος ή Εμβι-
λά κεντρικά μπακ, Ανδρούτσος δεξιά,
Ρέαμπτσιουκ αριστερά και κόφτες ο
Μπουχαλάκης (ή ο Εμβιλά) με τον Κα-
μαρά. Στην επίθεση Ελ Αραμπί, Μα-
σούρας και Μπρούμα. Για τον ΠΑΟΚ:

Πασχαλάκης στα γκολπόστ, Βιεϊρίνια,
Κρέσπο, Βαρέλα τα τρία κεντρικά μπακ
-μεγάλη η απώλεια του Ισλανδού Ίνγ-
κασον-, στα χαφ Ροντρίγκο δεξιά,
Μπάμπα αριστερά, Σβαμπ και Ντάγ-
κλας Αουγκούστο. Στην επίθεση Σβιν-
τέρσκι, Τζόλης και Ζίφκοβιτς.

Υπάρχει φαβορί; Προφανώς. Το ανα-
γνωρίζουν εχθροί και φίλοι. Ο Ολυμ-
πιακός τερμάτισε 26 ολόκληρους βαθ-
μούς μπροστά από τον δεύτερο ΠΑΟΚ,
άρα θεωρητικά… χαϊδεύει ήδη το τρό-
παιο. Αυτό λέει η λογική. Πόση, ωστό-
σο, λογική βαστάει το ποδόσφαιρο;
Άλλωστε, ο θεσμός του Κυπέλλου και
οι εκπλήξεις είναι αδέλφια δίδυμα.
Και επιπλέον, μην ξεχνάμε ποτέ τα σο-
φά λόγια του Φερνάντο Σάντος για την
τέχνη του εφικτού των τελικών…

0) Τ Ε Λ Ι Κ O Σ  Κ Υ Π E Λ Λ Ο Υ

Ώρα κούπας στο ΟΑΚΑ
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Α
υτό που έγινε με τον διαιτητή του
αποψινού τελικού του Κυπέλλου Ελ-
λάδος Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (21.00)
στο ΟΑΚΑ δεν έχει… παγκόσμιο προ-

ηγούμενο. Ο Άγγλος αρχιδιαιτητής Μαρκ Κλά-
τενμπεργκ απευθύνθηκε στις διοικήσεις των
φιναλίστ και ζήτησε τη… γνώμη τους αν συμ-
φωνούν να σφυρίξει ο Ολλανδός Ντάνι Μάκελι!
Και αφού πήρε το «ΟΚ», στη συνέχεια προχώ-
ρησε στον ορισμό του! Ο Ντάνι Μάκελι, ο οποί-
ος πρόσφατα σφύριξε τον ημιτελικό του Cham-
pions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και
την Τσέλσι (1-1) και πέρυσι τον τελικό του Eu-
ropa League Σεβίλλη - Ίντερ 3-2, τέθηκε υπό
την... κρίση του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Είναι ανάμεσα στους τρεις τέσσερις κορυφαίους διαιτητές της Ευρώπης
και ο Κλάτενμπεργκ ρώτησε τους… φιναλίστ. Και αν ένας εκ των δύο είχε αρνηθεί; Επίσης, αφού το έκανε μία φορά,
του χρόνου στο πρωτάθλημα είναι υποχρεωμένος να το κάνει και πάλι στα ντέρμπι; Και δικαίως θα διαμαρτύρονται η
ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης αν δεν ρωτηθούν. Είναι απορίας άξιο πώς η FIFA και η UEFA δέχτηκαν αυτή την αγ-
γλική «πατέντα». 

Πριν από 20 ακριβώς χρόνια συναντήθηκαν σε τελικό Κυπέλλου Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Στη Νέα
Φιλαδέλφεια οι Θεσσαλονικείς με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στον πάγκο είχαν νικήσει 4-2 τους
Πειραιώτες και κατέκτησαν το τρόπαιο. Εγκωμίτης, Μπορμπόκης, Γεωργιάδης και Ναλιτζής τα
γκολ του ΠΑΟΚ, Τζόρτζεβιτς και Χούτος για τον Ολυμπιακό του Τάκη Λεμονή.

Διαιτητής... κοινής αποδοχής στον τελικό Από έντεκα προσκλήσεις
Όπως είναι γνωστό, το ΟΑΚΑ θα είναι άδειο

στον αποψινό τελικό Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ. Η ΕΠΟ
έδωσε στις δύο ΠΑΕ από... έντεκα προσκλήσεις.
Ο τελικός του 2019 ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑ-
ΟΚ πάλι έγινε χωρίς κόσμο -παρότι που δεν είχα-
με πανδημία-, αλλά οι 600 «επίσημοι» είχαν τσα-
κωθεί μεταξύ τους στα... VIP.

Aπαντάει ο Γιοβάνοβιτς 

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το θέμα του προ-
πονητή για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ενώ
πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο Σαββατο-
κύριακο θα έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο
σχετικά με τη Νο1 επιλογή του «τριφυλλιού», τον
Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες
σημειώνουν ότι υπήρξε επικοινωνία ανάμεσα
στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού Γιάννη Αλα-
φούζο και τον Σέρβο τεχνικό. Ο Αλαφούζος και ο
Γιοβάνοβιτς συμφώνησαν να τα ξαναπούν μέσα
στο Σαββατοκύριακο για να συζητήσουν ορισμέ-
νες ακόμη λεπτομέρειες και να δώσει την οριστι-
κή απάντησή του ο 58χρονος τεχνικός.

Ο Δρακωτός στην ΕΡΤ
Σήμερα ή αύριο στην εκπομπή «ΕΡΤ Σαββατοκύ-

ριακο» θα μιλήσει ο Ελληνοαμερικανός επιχειρη-
ματίας Μάρκος Δρακωτός, ο οποίος, όπως ανακοί-
νωσε και πρόσφατα, ενδιαφέρεται να αγοράσει το
πακέτο των μετοχών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Τόσο
την περασμένη χρονιά όσο και φέτος ο ιδιοκτήτης

της ΠΑΕ Γιάννης Αλαφούζος χαρακτήρισε «ασό-
βαρη και μη τεκμηριωμένη» την πρό-
ταση του Δρακωτού.

Δεν πάει για 
MVP ο Γιάννης
Αυτήν τη χρονιά ο Γιάννης Αντετο-

κούνμπο δεν θα είναι υποψήφιος για
MVP στο ΝΒΑ. Το… σήκωσε τις δύο

προηγούμενες χρονιές, όπως είναι γνωστό.
Υποψήφιοι θα είναι ο Σέρβος Νίκολα Γιόκιτς
των Νάγκετς, ο Στεφ Κάρι των Ουόριορς και ο
Καμερουνέζος Τζόελ Εμπίντ των Σίξερς. Οι
Αμερικανοί δίνουν φαβορί τον «μάγο της πά-
σας» Νίκολα Γιόκιτς.

Στην Τούμπα οπαδοί του ΠΑΟΚ
Στη χθεσινή τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ
στην Τούμπα συγκεντρώθηκαν 300 οπαδοί του,
χωρίς φυσικά να τηρήσουν κανένα υγειονομικό
πρωτόκολλο. Δεν ειπώθηκε κουβέντα από κα-
νέναν... Το ίδιο, βέβαια, είχε συμβεί και στη φιέ-
στα κατάκτησης του πρωταθλήματος από τον
Ολυμπιακό, όταν είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες
έξω από το «Γ. Καραϊσκάκης». 

Η προϊστορία… 
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Α
ντίστροφη μέτρηση για το εκρηκτικό
«Last dance» της Στεφανίας Λυμπερα-
κάκη στο stage της Eurovision! Η 18χρο-
νη λαμπερή εκπρόσωπος της χώρας μας

θα δώσει απόψε τη «μάχη» για την πρωτιά ή, έστω,
την εξασφάλιση μιας καλής θέσης στην πεντάδα του
διεθνούς διαγωνισμού τραγουδιού που θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Στην ομάδα της ελληνικής αντιπροσωπείας επι-
κρατούν σήμερα ενθουσιασμός και συνάμα άγχος
προκειμένου να αποφευχθούν λάθη σαν αυτό που
συνέβη στον ημιτελικό της Πέμπτης, όταν ένας από
τους χορευτές εμφανίστηκε χωρίς γάντι και μπροστά
στο «green box» το κοινό έβλεπε ένα χέρι να κουνιέ-
ται. «Είχα λίγο άγχος πάνω στη σκηνή. Ήταν δύσκο-
λη η χορογραφία, αλλά έχουμε κάνει πολλές πρό-
βες, οπότε όλα είναι καλά. Τίποτε δεν θα αλλάξουμε
για τον μεγάλο τελικό», σχολίασε η Στεφανία.

Η κατάταξη εμφανίσεων, όπως διαμορφώθηκε,
ευνοεί τη χώρα μας, που κληρώθηκε στη 10η θέση,
όχι όμως και την Έλενα Τσαγκρινού με το εκρηκτικό
«El diablo», που θα εμφανιστεί πρώτη, ανοίγοντας
την ευρωπαϊκή γιορτή! Παρ’ όλα αυτά, το κυπριακό
τραγούδι βρίσκεται ήδη στο Νo10 του παγκόσμιου
«viral 50» του Spotify, με το βιντεοκλίπ να έχει ξεπε-

ράσει τα 2,8 εκατομμύρια views!
Τελικός Eurovision 2021 – Σειρά εμφάνισης Ελλά-

δας και Κύπρου:
• Cyprus: Elena Tsagrinou - El diablo
• Albania: Anxhela Peristeri - Karma
• Israel: Eden Alene - Set Me Free
• Belgium: Hooverphonic - The Wrong Place
• Russia: Manizha - Russian Woman
• Malta: Destiny - Je Me Casse
• Portugal: The Black Mamba - Love Is On My Side
• Serbia: Hurricane - Loco Loco
• United Kingdom: James Newman - Embers
• Greece: Stefania - Last Dance.

Ωστόσο, η ανακοίνωση της σειράς εμφανίσεων
λειτούργησε εντελώς αρνητικά για τις αποδόσεις στα
γραφεία στοιχημάτων, που έθεσαν «εκτός» την Ελ-
λάδα αλλά και τη Μεγαλόνησο (η Έλενα Τσαγκρινού
στην 11η θέση και η Στεφανία στη 14η), δίνοντας το
προβάδισμα στην Ιταλία (ως το πλέον φαβορί), με τη
Γαλλία και τη Μάλτα να ακολουθούν.

Τη μεγάλη γιορτή τραγουδιού θα μεταδώσει η ΕΡΤ
στις 22.00, όπως επίσης και το Ertflix, ραδιοφωνικά
το Δεύτερο Πρόγραμμα, η «Φωνή της Ελλάδας» και
διαδικτυακά το ertnews.gr. Τον σχολιασμό έχουν η
Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης!

«Last dance» και 
«El diablo» βάζουν
φωτιά στο Ρότερνταμ 

• Κάηκε το εξοχικό σπίτι της Μπέσ-
συς Αργυράκη στην περιοχή Άνω
Πευκενέα από τη μεγάλη φωτιά της
Κορίνθου.

• «Χρόνια πολλά, αίμα μου», ήταν η
ευχή του Θοδωρή Μισόκαλου στη
διάσημη αδελφή του Ελένη Μενε-
γάκη με φωτογραφία-έκπληξη!

• Η Άννα Μαρία Βέλλη βρίσκεται στη Ρό-
δο και κάνει διακοπές με τον πρώην συμ-
παίκτη της στο «Survivor» Τζέιμς Καφε-
τζή.

• Νέο λουκ για την κατάξανθη Τζένη
Μπότση με μοδάτο κοντό καρέ.

• Η Κατερίνα Ζαρίφη αποκάλυψε ότι δεν
θα είναι στο τηλεοπτικό team της Ελένης
Μενεγάκη, αφού έχει «κλείσει» για το σί-
ριαλ «Συμπέθεροι από τα Τίρανα».

• #setmefreecampaign: Διάσημοι
Έλληνες μεταμορφώνονται σε αγάλ-
ματα σε μια σιωπηρή διαμαρτυρία
για την επιστροφή στη χώρα μας των
σπουδαίων αρχαίων γλυπτών που
βρίσκονται σε ξένα μουσεία.

• Στις 28 και 29 Ιουνίου στο Κατράκειο
Θέατρο της Νίκαιας ο Γιάννης Χαρούλης
δίνει ραντεβού με το κοινό του! Αποκλει-
στικά για καθήμενους και η χρήση μά-
σκας κατά την είσοδο, έξοδο και παρα-
μονή στον χώρο υποχρεωτική.

• Ο Ντάνιελ Γκρεγκ συναντήθηκε με
τον Έλληνα πρόξενο στη Νέα Υόρκη
Κωνσταντίνο Κούτρα με αφορμή τα
γυρίσματα της νέας ταινίας του χολι-
γουντιανού σταρ στη χώρα μας. 



Φτιάχνει κήπους 
μέσα σε... γυαλί! 

Η Μίνα Ορφανού ασχολείται επαγγελματικά με
το terrarium και μεγαλουργεί! Η βραβευμένη
τρανς πρωταγωνίστρια της κινηματογραφικής
ταινίας «Στρέλλα» και εκπληκτική αγιογράφος
άφησε το σανίδι για να βρεθεί κοντά σε αυτό
που αγαπάει πολύ: τη φύση! Η Καλύμνια ηθο-
ποιός και διακοσμήτρια δημιουργεί petite συν-
θέσεις με ορχιδέες, άγριες φτέρες -για τύχη και
αγάπη, όπως ισχυρίζεται-, κρινάκια και άλλα
είδη που συλλέγει στα βουνά, δημιουργώντας
απίθανους βιότοπους μέσα σε βάζα, όπως φαί-
νεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύει στα
social media.

Γλυκιά κούραση… 

Εξαντλημένη μα ενθουσιασμένη πόζαρε η Χάρις
Αλεξίου έπειτα από μια ακόμη μέρα κουραστι-
κής πρόβας για την παράσταση «Ιφιγένεια εν
Ταύροις», που θα παρουσιαστεί στις 2, 3 και 4
Ιουλίου στην Επίδαυρο. Η σημαντική ερμηνεύ-
τρια συνεργάζεται για άλλη μια φορά με τον
αγαπημένο της σκηνοθέτη Γιώργο Νανούρη και
επιστρέφει στο θέατρο για δεύτερη φορά υπο-
δυόμενη την Αθηνά. Στον θίασο συμμετέχουν η
Λένα Παπαληγούρα, ο Μιχάλης Σαράντης, ο
Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης, ο Προμηθέας
Αλειφερόπουλος και ο Νίκος Ψαρράς. 

Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος
του «Survivor» ρίχτηκε στη
μάχη της κατάσβεσης της μεγά-
λης φωτιάς στην Κορινθία. Ο
γνωστός και ως «μισθοφό-
ρος» ήταν ανάμεσα στους εθε-
λοντές δασοπροστασίας Παπά-
γου - Χολαργού ΔΑΠΑΧΟ που
βρέθηκαν στην περιοχή βοη-
θώντας το δύσκολο έργο των
πυροσβεστών. Ήταν τόσο δύ-
σκολη η κατάσταση που αντιμε-
τώπισαν που για μερικές ώρες
εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο
σημείο, όπως ο ίδιος αποκάλυ-
ψε στα social media. 

Κερνάει… Πάστα Σεράνο! 
Ο Τάκης Ζαχαράτος τρατάρει «Πάστα Σε-
ράνο». Αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου
που υπογράφει ο εκπληκτικός showman
μιμήσεων και θα κυκλοφορήσει στις αρ-
χές του καλοκαιριού, όπως ανακοίνωσε ο
συγγραφέας στο Instagram: «Με μεγάλη
χαρά και συγκίνηση το πρώτο μου “παιδά-
κι” κυκλοφορεί στις 9 Ιουνίου! Εύχομαι
να απολαύσετε και εσείς την “Πάστα Σε-
ράνο” όσο την απόλαυσα και εγώ και να
σας κάνει παρέα στις καλοκαιρινές σας
διακοπές».

Στη μάχη με τις φλόγες
ο «μισθοφόρος»
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Κατάφερε το... ακατόρθωτο
Η πρώην «Survivor» Σόφη Πασχάλη δημοσίευσε φωτογραφία της
στο Instagram ποζάροντας «φτυστή» με τη Χριστίνα Μπόμπα (χω-
ρίς την κοιλιά!) και τη Δέσποινα Βανδή ταυτόχρονα, σε μια αποτυ-
χημένη προσπάθεια μέσω application να δώσει λάμψη και φρεσκά-
δα στο πρόσωπό της. Δεν είναι η μοναδική celebrity που της συνέβη
τέτοιο «κακό», ωστόσο για όλα υπάρχει η πρώτη φορά αποτυχίας!

Ο
Σάκης Ρουβάς έχει βρει το κουμπί της Κάτιας Ζυγούλη
για να μην γκρινιάζει! Ο ποπ σταρ βοηθάει στις δουλειές
του σπιτιού με προθυμία και μία φορά την εβδομάδα μα-
γειρεύει ριζότο για την πολύτεκνη οικογένεια. Αυτό απο-

κάλυψε η παρουσιάστρια σε προσωπικό της βίντεο που ανέβασε στο
κανάλι της στο Διαδίκτυο, προσθέτοντας ότι έχει μια υπέροχη σχέση
με την πεθερά της, Μαρία. Σε ερώτηση follower για το αν έχει κάνει
μπότοξ, το μοντέλο και πρώην εστεμμένη απάντησε με ειλικρίνεια:
«Αν δεν κάνεις μπότοξ, λένε “πώς έχει γίνει αυτή έτσι;”. Αν κάνεις
μπότοξ, λένε “ε, σιγά, η μποτοξαρισμένη”. Οπότε ναι, κάνω κατά και-
ρούς, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια προσωρινή μικρή νίκη ενάν-
τια στο αναπόφευκτο γήρας, που τείνει να γίνει φίλος μου».

Η Κάτια έχει βρει 
τον τέλειο άντρα 



Α
υτήν την περίοδο οι γονείς συζητούν αν
θα πρέπει να κάνουν από Σεπτέμβρη τα
εμβόλια στα παιδιά, εφόσον, φυσικά, η
χορήγησή τους εγκριθεί και στη χώρα

μας. Πλέον χιλιάδες γονείς περιμένουν με ανυπο-
μονησία να εμβολιαστούν, αλλά σε καμία περίπτω-
ση δεν θα ήθελαν να κολλήσουν τον ιό από τα παι-
διά τους που γύρισαν στα θρανία. Μέσα σε αυτό το
κλίμα, ο ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής του
ΕΚΠΑ Γιώργος Χρούσος εξηγεί όλα όσα θα πρέπει
να ξέρουν οι γονείς για τα διαθέσιμα στοιχεία ανα-
φορικά με τα εμβόλια στα παιδιά.

«Όπως γνωρίζετε, όλα τα διαθέσιμα εμβόλια με-
λετήθηκαν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
άτομα άνω των 18 ετών, με το εμβόλιο της Pfizer να
έχει μελετηθεί και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από τα 16 και άνω.  Πρόσφατα, η Pfizer δημοσίευσε
μελέτη σε εφήβους 12-15 ετών, με πολύ καλά απο-
τελέσματα, εφάμιλλα με αυτά των ενηλίκων και
των νέων. Ακολουθούν μελέτες των άλλων εται-
ρειών. Μολονότι οι έφηβοι νοσούν λιγότερο συχνά
και γενικά πιο ελαφρά από τους ενηλίκους, θα
έχουν όφελος από τον εμβολιασμό τους κατά του
Covid-19. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό να συμπερι-
ληφθούν στον γενικό εμβολιασμό. Εκεί που υπάρ-
χουν εύλογοι δισταγμοί είναι στο αν θα πρέπει να
εμβολιαστούν παιδιά κάτω των 12 ετών, στα οποία
ο λόγος “κόστος προς όφελος” είναι αμφισβητήσι-
μος. Το ερώτημα είναι αν τα ίδια θα ωφεληθούν ή

αν θα εμβολιαστούν για χάρη του συνόλου στο χτί-
σιμο του τείχους ανοσίας. Πάντως, μελέτες των
εμβολίων γίνονται αυτήν τη στιγμή σε αυτές τις
ηλικίες, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εμβο-
λιασμού παιδιών με ευπάθειες. Στα μικρά βρέφη,
ίσως, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα που δεί-
χνουν αυξημένη ευπάθεια σε αυτήν την ηλικία, ο

λόγος κόστους προς όφελος γέρνει προς τον εμ-
βολιασμό. Ας σημειωθεί, όμως, ότι, αν εμβολια-
στούν οι μητέρες εκ των προτέρων, όπως συνιστά-
ται, αυτές θα παρέχουν ανοσία στα βρέφη τους μέ-
σω των αντισωμάτων του πλακούντα και του μητρι-
κού γάλακτος», αναφέρει ο κ. Χρούσος. 

Τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως
τα παιδιά νοσούν, αλλά συνήθως ελαφρά, ενώ
μπορεί να γίνουν φορείς της νόσου στο σπίτι τους.
«Αυτός είναι και ο λόγος που συνιστούμε στους
ενήλικους πολίτες να εμβολιαστούν όσο γίνεται
πιο γρήγορα. Ο δισταγμός και η καθυστέρηση μπο-
ρεί να γίνουν θανατηφόρα για τους ίδιους και για
τους ευπαθείς συμπολίτες τους, ως αποτέλεσμα
της επιβράδυνσης της δημιουργίας του τείχους
ανοσίας. Όλα τα διαθέσιμα εμβόλια στη χώρα μας
είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά και ασφαλή. Ο
δισταγμός είναι επικίνδυνος», αναφέρει με νόημα
ο καθηγητής κ. Χρούσος.
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Εμβολιασμός στα παιδιά 

kpapakosto@yahoo.gr

Εάν εμβολιαστούν οι μητέρες
εκ των προτέρων, θα παρέχουν
ανοσία στα βρέφη τους μέσω 
των αντισωμάτων του πλακούντα
και του μητρικού γάλακτος…

Υπομεταδότες    
Ο κόσμος συχνά μπερδεύεται, όταν από
την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα
ακούει πολλές και διαφορετικές απόψεις.
Ο καθηγητής κ. Χρούσος ξεκαθαρίζει το
τοπίο για το αν τα παιδιά είναι, τελικά,
υπερμεταδότες ή όχι. «Τα παιδιά δεν είναι
υπερμεταδότες. Τουναντίον, πιθανότατα
να είναι λιγότερο μεταδοτικά από τους
ενηλίκους, στην ουσία υπομεταδότες.
Ασφαλώς, έχουν καλύτερη αντίσταση
στην είσοδο του ιού μέσω του αναπνευστι-
κού συστήματος στον οργανισμό, αλλά και
καλύτερη συστηματική ανοσία, ακόμα και
όταν ο ιός περάσει μέσα στο σώμα. Αυτό
σημαίνει ότι και ο χρόνος της “κατοικίας”
του ιού μέσα στον οργανισμό είναι βραχύ-
τερος απ’ ό,τι στους ενηλίκους».

Γιώργος Χρούσος, ομότιμος 
καθηγητής Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Υδροχόος
Είναι ένα ενοχλητικά εμφανίσιμο κάθαρμα. Είναι,
επίσης, το πιο λογικό κάθαρμα, γι’ αυτό θα συμφω-
νήσει πως είναι κάθαρμα και θα σου επιτρέψει να
τον λες έτσι, αφού σέβεται το δικαίωμά σου στην
αυτοέκφραση. Μαζί του θα αντιμετωπίσεις διαφο-
ρετικά προβλήματα από όλους τους άλλους άντρες.
Είναι πολύ πιο βαθύς - τόσο βαθύς που δεν έχει πά-
το. Του είναι εύκολο να είναι ακραίος, όσο εύκολο
του είναι να έχει περίεργες ιδεολογίες, πάντα,
όμως, προσαρμοσμένες στο συμφέρον του και στα
τυχοδιωκτικά του όνειρα. 
Δεν θα έχει πολύ χώρο για σένα στη ζωή του και
καθόλου ζέστη στην καρδιά και στο κρεβάτι του.
Δεν θα σε ζηλεύει, αφού θα σε αγαπάει απλώς ως
συνάνθρωπο. Και σε κάθε σου παράπονο θα προ-
βάλλει επιχειρήματα που θα σε κάνουν να νιώθεις
Κατίνα, απαίδευτη και ανίδεη.

Ιχθύες
Ο Ιχθύς κάθαρμα, ως τελευταίος στον κύκλο,
έχει λίγο απ’ όλα τα ελαττώματα των καθαρμά-
των που προηγήθηκαν. Αλλά είναι ο ειδικός της
παθητικής επιθετικότητας. Δεν θα μιλάει πολύ,
για να μην καταλάβεις τι κρύβει μέσα του. Θα σε
αποφύγει σε σωματικό επίπεδο -συχνά μάλι-
στα-, για να μη συνειδητοποιήσεις πόσο άψυ-
χος είναι. Θα λέει ψέματα, για να σε «προστατέ-
ψει» από τις απάτες και τις απιστίες του. Δεν θα
σου σταθεί όταν τον χρειάζεσαι, αλλά περιμένει
από σένα ακριβώς το αντίθετο. Θα ισχυρίζεται
πως σε αγαπάει τρελά, αλλά δεν θα κάνει τίποτα
για να το αποδείξει. 
Είναι παθολογικός ψεύτης, φαντασιόπληκτος,
ζηλιάρης και ανταγωνιστικός. Αλλά όλοι τον
συμπαθούν. Γιατί είναι ασήμαντος - τόσο, που
λυπάται κι ο ίδιος τον εαυτό του! 

Πώς θα αναγνωρίσεις το αρσενικό
«κάθαρμα» κάθε ζωδίου

Κριός
(21/3-20/4)
Οι εκλείψεις που έρχονται σας
θέτουν διλήμματα και σας δυ-
σκολεύουν να πάρετε αποφά-
σεις. Το μυαλό σας λειτουργεί
περίεργα. Καθυστερείτε να κάνε-
τε πράγματα που επείγουν και
βιάζεστε όταν πρέπει να κάνετε
υπομονή. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Οι εκλείψεις είναι προ των πυλών,
αλλά δεν σας επηρεάζουν ιδιαίτε-
ρα, αν δεν έχετε Ωροσκόπο ή πολ-
λούς πλανήτες σε διπλά ζώδια.
Παρ’ όλα αυτά, οφείλετε να προσέ-
χετε το πορτοφόλι σας, τα περιου-
σιακά σας στοιχεία και πολύτιμα
αντικείμενα. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Θα ζοριστείτε αρκετά με τις
εκλείψεις που έρχονται. Γενικό-
τερα, όλοι πρέπει να είστε συνε-
τοί σε σχέσεις και συνεργασίες
και σοβαροί στα ερωτικά σας θέ-
ματα, ιδίως αν έχετε κάποιον μό-
νιμο δεσμό ή είστε παντρεμένοι.
Μην προκαλείτε με τη συμπερι-
φορά σας. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Με τις εκλείψεις να σας επηρεά-
ζουν από τώρα, θα πρέπει να είστε
πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά
την υγεία σας, την οδήγηση, την ερ-
γασία ή τη σχέση σας και αν έχετε
ηλικιωμένα άτομα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Οι εκλείψεις προ των πυλών…
έχουν βάλει στο μάτι το πορτοφόλι
σας και γενικότερα τα περιουσια-
κά σας στοιχεία. Καλό είναι να
αποφεύγετε σπατάλες, επενδύ-
σεις και «ευκαιρίες» για εύκολο
κέρδος. Επίσης, μην κουβαλάτε
μαζί σας πολλά λεφτά. 

Παρθένος
(23/8-22/9)
Οι εκλείψεις προ των πυλών επη-
ρεάζουν θέματα οικογενειακά ή με
ακίνητα. Γενικά, θα πρέπει να φυ-
λάγεστε από κλοπές και ζημιές στο
σπίτι. Θα είστε πολύ αφηρημένοι,
ενώ έχετε μια «θολούρα» στο μυα-
λό. Οδηγείτε πολύ προσεκτικά.  

Ζυγός
(23/9-23/10)
Οι εκλείψεις είναι προ των πυ-
λών, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα
δύσκολες στη δική σας περί-
πτωση. Ωστόσο, θα πρέπει να
αποφύγετε επιπόλαια φλερτ και
ταξίδια. Θα έχετε καθυστερή-
σεις που θα σας φέρουν άγχος. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Οι εκλείψεις προ των πυλών
επηρεάζουν τον οίκο που σχετί-
ζεται με τα οικονομικά σας, οπό-
τε θα έχετε έκτακτα έξοδα και κα-
θυστερήσεις στις πληρωμές σας.
Μάλιστα, αν σας χρωστάνε χρή-
ματα, είναι πιθανό να νιώσετε
πολύ θυμό. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Οι εκλείψεις είναι προ των πυλών,
επηρεάζουν περισσότερο το δικό
σας ζώδιο και έχετε ιδιαίτερα προ-
βλήματα. Θα πρέπει να είστε επιφυ-
λακτικοί, να προσέχετε στα ταξίδια,
την υγεία και την εργασία σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Με τις εκλείψεις προ των πυλών,
στις πλάτες σας, στον οίκο που
σχετίζεται με τα ψυχολογικά προ-
βλήματα, τους εχθρούς και την
υγεία, καλό είναι να αποφύγετε
ό,τι σας έχει πληγώσει ή σας έχει
κάνει κακό. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Παρότι οι εκλείψεις που έρχονται
δεν σας ζορίζουν ιδιαίτερα, προ-
σέξτε φιλίες, παρέες, δημόσιες
σχέσεις και αν η εργασία σας σχε-
τίζεται με ΜΜΕ, τεχνολογίες, με-
γάλες εταιρείες και γενικότερα
με ομαδικές δραστηριότητες. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Με τις εκλείψεις προ των πυλών,
πρέπει να έχετε τα μάτια σας
ανοιχτά στον τομέα της καριέρας
και να αποφεύγετε σκάνδαλα. Η
δημόσια εικόνα σας ίσως πρέπει
να βελτιωθεί. Να είστε τυπικοί
στην εργασία σας.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Y πάρχουν καλά και κακά ζώδια; Όχι! Αλλά υπάρχουν
καλοί και κακοί άντρες που ανήκουν σε ένα ζώδιο.
Μπορείτε να τους καταλάβετε και να στρίψετε 
προτού τους ερωτευτείτε, πριν να ξοδέψετε 
συναίσθημα και προπάντων χρόνο; Μπορείτε, 
πάντα με τη βοήθεια της Αστρολογίας 
και με μια μικρή δόση παρατηρητικότητας.
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Μ
πορεί η αρνητική ψήφος δύο βουλευτών
της συμπολίτευσης στο νομοσχέδιο για την
επιμέλεια παιδιών διαζευγμένων γονιών να

εκληφθεί ως «αποδοκιμασία της κυβέρνησης»; Κα-
τά την αντιπολίτευση (και όχι μόνο) μπορεί. Τώρα, αν
η αντιπολίτευση (για τον ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε) πρώτα ζητά
ονομαστική ψηφοφορία ώστε να καταγραφεί η δια-
φωνία των βουλευτών και στη συνέχεια απέχει, κά-
νοντάς τη με πλάγια βήματα, είναι δική της υπόθεση.
Η οποία δεν υποκρύπτει αναξιοπιστία, καιροσκοπι-
σμό και κομματική ιδιοτέλεια. Αλίμονο… Αυτά τα
ωραία συνέβησαν προχθές στη Βουλή. Και δεν ήταν
τα μόνα. Γιατί και το ΚΙΝ.ΑΛ. την κοπάνησε ώστε η
ψήφος των διαφωνούντων με την «κομματική γραμ-
μή» βουλευτών του να μην καταγραφεί και ερμηνευ-
τεί ως αμφισβήτηση της κυρίας Φώφης Γεννηματά.

Ο χαρακτηρισμός ως «αντικομματικής» της ψή-
φου των κυριών Μ. Γιαννάκου και Όλ. Κεφαλογιάν-
νη, το στρίβειν του ΣΥΡΙΖΑ διά της προτάσεως ονο-
ματικής ψηφοφορίας του και η εξαφάνιση των από-
ψεων του κ. Α. Λοβέρδου και δύο τριών ακόμη βου-
λευτών του ΚΙΝ.ΑΛ. κάτω από το χαλάκι της αποχής
δεν συνέβησαν σε συζήτηση προγραμματικών δη-
λώσεων της κυβέρνησης ή σε πρόταση δυσπιστίας
εναντίον της. Δεν αφορούσαν σε νομοσχέδιο μείζο-
νος πολιτικής σημασίας, για το οποίο η αρνητική ψή-
φος των βουλευτών θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως
αποδοκιμασία. Δεν είχαν να κάνουν με τον προϋπο-
λογισμό, τα εξοπλιστικά προγράμματα, τα (φτου κα-

κά!) μνημόνια. Όχι. Αφορούσαν σε νομοθέτημα κοι-
νωνικού ενδιαφέροντος, στα οποία μάλλον η επιστή-
μη και λιγότερο οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί
όφειλαν να έχουν τον πρώτο λόγο. Οι ψυχολόγοι, οι
κοινωνικοί λειτουργοί, οι νομικοί, οι εκπαιδευτικοί.

Κι όμως. Για την επιμέλεια των παιδιών διαζευγ-
μένων γονέων έπρεπε να γίνει πολιτικός καβγάς. Να
δοθούν πολιτικές ερμηνείες. Να διατυπωθούν σενά-
ρια συνωμοσίας. Να γίνουν «επικοινωνιακοί» χειρι-
σμοί περί τη συνοχή ή όχι της μιας ή της άλλης Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας. Να διατυπωθούν απαράδε-
κτοι προσωπικοί υπαινιγμοί για «παιδικά τραύματα»
των διαφωνούντων. Να ζητηθεί η διαγραφή (μια κι
έξω!) βουλευτή του οποίου η διατύπωση, παρότι θα
μπορούσε να θεωρηθεί από αφελής έως ατυχής,
κρίθηκε (από τους αναμάρτητους) προσβλητική κα-
τά των γυναικών. Σεξιστική ή δεν ξέρω τι άλλο. Το
ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει είναι: Κατά πόσο
θέματα αμιγώς κοινωνικά και ιδιαιτέρως ευαίσθητα

μπορεί να αποτελούν αντικείμενα πολιτικής αντιπα-
ράθεσης που επιβάλλει την κομματική συμμόρφω-
ση; Γιατί, αντί της επιστημονικής προσέγγισης, επι-
βάλλεται η κομματική γραμμή; Γιατί, στην περίπτω-
σή μας, το «εξίσου» ή το «ισότιμα» στην επιμέλεια
των δύο γονέων να πρέπει να το ορίσει μια κοινο-
βουλευτική πλειοψηφία και όχι μια ομάδα ειδικών;
Για την ανάπτυξη και την ψυχική υγεία των παιδιών
μιλάμε. Όχι για τον χωρισμό κράτους - Εκκλησίας…

Η συζήτηση για τη συνεπιμέλεια δεν είναι το μο-
ναδικό παράδειγμα θριάμβου του κομματισμού. Ο
«τσιμεντένιος διάδρομος της Ακρόπολης» είναι ένα
άλλο. Τα «αρχαία στον σταθμό Βενιζέλου» ένα τρίτο.
Και πάει λέγοντας. Το πρόβλημα με τον Παρθενώνα
είναι αν ο «διάδρομος» είναι αριστερής ή δεξιάς αν-
τίληψης ή αν υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι ή δεν
είναι φιλικό προς τον περιβάλλον; Αν προσβάλλει ή
όχι τον αρχαιολογικό χώρο; Αν το αποτέλεσμα είναι
αισθητικά αποδεκτό ή όχι; Πρόκειται για ερωτήματα
στα οποία η επιστημονική γνώση θα δώσει απαντή-
σεις. Κανείς άλλος. Για όλα τα υπόλοιπα: βουλευτές,
κόμματα, πολιτικές ηγεσίες και πάει λέγοντας μπο-
ρούν, με την άνεσή τους, να συμφωνήσουν ή να δια-
φωνήσουν. Να τα βρουν ή να σκοτωθούν. Με την
προϋπόθεση, όμως, ότι θα συζητήσουν επί της ου-
σίας. Ούτε προσχηματικά ούτε χάρη των εντυπώσε-
ων. Με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον και, στην
περίπτωσή μας, πρωτίστως τα συμφέροντα των παι-
διών. 

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Μπορεί κοινωνικά ζητήματα, όπως η
συνεπιμέλεια παιδιών διαζευγμένων
γονιών, να γίνονται πεδία πολιτικής (ή
και προσωπικής αντιπαράθεσης), με
ζητούμενο την κομματική πειθαρχία
και με στόχο τις εντυπώσεις;

Κομματισμός εναντίον της ουσίας

Η
ταν Ιούλιος του 2019, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ-Προ-
οδευτική Συμμαχία και οι Οικολόγοι
Πράσινοι ανακοίνωναν τη συνεργασία

τους για τις εκλογές που θα ακολουθούσαν λίγες
ημέρες μετά. Είχε, βέβαια, προηγηθεί για τη συμ-
φωνία αυτή έντονο παρασκήνιο, καθώς αρχικά οι
Οικολόγοι Πράσινοι είχαν διαψεύσει τον ΣΥΡΙΖΑ,
που είχε βιαστεί να προαναγγείλει την κοινή κά-
θοδό τους. Με ανακοίνωση που είχαν εκδώσει
τον Μάιο, με αφορμή τη σύσκεψη της Κεντρικής
Επιτροπής του τότε κυβερνώντος κόμματος και
της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευ-
τικής Συμμαχίας από τον πρωθυπουργό, σημεί-
ωναν μεταξύ άλλων:

«Οι Οικολόγοι Πράσινοι είναι υποχρεωμένοι να
διαψεύσουν την αναφορά για εκλογική συμπό-
ρευσή τους με τον ΣΥΡΙΖΑ στις ερχόμενες πρό-
ωρες εκλογές, η οποία έγινε το απόγευμα της
Δευτέρας 27/5, στη σύσκεψη της Κεντρικής Επι-
τροπής του ΣΥΡΙΖΑ και της Εκλογικής Επιτροπής
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτικής Συμμαχίας από τον
πρωθυπουργό. Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι οι Οι-
κολόγοι Πράσινοι αποφασίζουν, βάσει καταστατι-
κού, με εκλογικό συνέδριο για τη συμμετοχή τους
στις εκλογικές διαδικασίες. Το εκλογικό συνέ-

δριο θα προκηρυχθεί και θα πραγματοποιηθεί το
αμέσως προσεχές διάστημα. Και είναι αυτό που
θα αποφασίσει για τη στάση του κόμματος των Οι-
κολόγων Πράσινων στις επόμενες εκλογές». 

Έτσι και έγινε λίγες εβδομάδες αργότερα, όταν
σε κοινή εκδήλωση στην Αθήνα, παρουσία του τό-
τε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, οι Οικολόγοι
Πράσινοι και ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσαν την προ-
εκλογική συνεργασία τους για τις εθνικές εκλο-
γές της 7ης Ιουλίου, παρουσιάζοντας και τους
υποψηφίους των Οικολόγων Πρασίνων που συμ-
μετείχαν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι υποψήφιοι των Οικολόγων Πράσινων που
συμμετείχαν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ-Προ-
οδευτική Συμμαχία ήταν οι εξής:
Κατερίνα Ανδρικοπούλου-Σακοράφα - Επικρα-
τείας
Δέσποινα Αλάτση Φραίλιχ - Β3’ Νότιος Τομέας
Αθήνας
Εριφύλη Δοδού - Β2’ Δυτικός Τομέας Αθήνας
Γιώργος Τζωρτζ/Κουνάνης - Β1’ Βόρειος Τομέας
Αθήνας
Γρηγόρης Μαλτέζος - Α’ Πειραιώς
Τηλέμαχος Σπασίδης - Β3’ Νότιος Τομέας Αθήνας
Γιάννης Τσιρώνης - Αιτωλοακαρνανίας

Δημήτρης Φουτάκης - Α’ Θεσσαλονίκης.

Αυτά ήταν τα όσα έγιναν μπροστά στους φα-
κούς και στις κάμερες. Πληροφορίες μας, όμως,
μιλάνε και για άλλη μια συμφωνία που δεν είδε το
φως της δημοσιότητας και έχει προκαλέσει αρκε-
τές εντάσεις σήμερα στις σχέσεις μεταξύ του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και των Οικολόγων Πράσινων. 

Σύμφωνα με τα όσα πληροφορηθήκαμε, υπήρ-
χε συμφωνία οι Οικολόγοι Πράσινοι να πάρουν
ένα ποσοστό της κρατικής χρηματοδότησης που
λάμβανε ο ΣΥΡΙΖΑ (μιλούν για δεκάδες χιλιάδες
ευρώ – αγγίζουν τα 320.000 ευρώ) για τη συμμε-
τοχή τους στα ψηφοδέλτια και, παράλληλα, ύστε-
ρα από δύο χρόνια να παραιτούνταν κορυφαίο
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ από το Επικρατείας και τη
θέση του να την έπαιρνε η Κατερίνα Ανδρικοπού-
λου-Σακοράφα, που ήταν εκ μέρους των Οικολό-
γων Πράσινων υποψήφια στο Επικρατείας. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ τίποτε από αυτά δεν τήρησε και οι Οικολόγοι
Πράσινοι είναι στα κάγκελα και ζητούν την τήρη-
ση της συμφωνίας εδώ και τώρα. Μάλιστα, δεν εί-
ναι λίγες οι φωνές που κάνουν λόγο, πλέον, δυνα-
τά για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, όποτε και
εάν γίνουν.

Η άγνωστη συμφωνία ΣΥΡΙΖΑ - Οικολόγων που έχει ανάψει… φωτιές


