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Από τον Καρανίκα… στη Σουλτάνα

Τ

ελικά, είναι να απορείς εάν στον ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να βάλουν μυαλό ή αν το έχουν πάρει
απόφαση και έχουν συμβιβαστεί με την
ιδέα ότι θα παραμείνουν στην αντιπολίτευση για
χρόνια…
Αλλιώς δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα όσα
συμβαίνουν στην Κουμουνδούρου και πέριξ αυτής.
Από τη μια ο Καρανίκας, που αποφασίζει την ημέρα
την οποία δίνει συνέντευξη ο Τσίπρας, να εμφανιστεί για να πει πως ανακάλυψε τον Αλέξη και τον
έκανε αρχηγό και στη συνέχεια να μιλήσει για τις
εμπειρίες του στον κόσμο των παραισθήσεων! Αποτέλεσμα, η συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να
πάει… άκλαυτη επικοινωνιακά, καθώς τα όσα είπε ο
Καρανίκας ήταν πιο… τζούσι, που λέει και ο λαός.
Το ότι με καθυστέρηση ωρών ασχολήθηκαν με… τον

ιδιώτη Καρανίκα ήταν απλώς το κερασάκι σε μια
αποτυχημένη διαχείριση.
Και ενώ στην Κουμουνδούρου δεν είχαν συνέλθει
ακόμα από το χτύπημα του πάλαι ποτέ αγαπημένου
παιδιού του Μαξίμου, ακολούθησε άλλο ένα. Αυτήν
τη φορά, στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ πίστευε ότι θα έκανε
τη ζωή της Ν.Δ. δύσκολη, καθώς, με αφορμή τα όσα
συμβαίνουν γύρω από την εγκληματικότητα, θα
έβρισκε την ευκαιρία να βγει από πάνω.
Λογάριαζαν, όμως, χωρίς τη συντρόφισσα Σουλτάνα! Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πήρε τον λόγο και
έβαλε… αυτογκόλ. Η Ν.Δ. το άρπαξε και ο ΣΥΡΙΖΑ
πήγε για μαλλί και έφυγε από τη Βουλή κουρεμένος. Όταν (μισο)άδειασαν την κυρία Ελευθεριάδου,
το πουλάκι είχε πετάξει και ο ΣΥΡΙΖΑ γευόταν άλλο
ένα φιάσκο. Από το πρωί έπαιζαν άπαντες την γκά-

φα (;) περί πολιτικών κρατουμένων που είχε πετάξει
η βουλευτής. Βέβαια, δεν γνωρίζουμε εάν αυτή η
άποψη είναι προσωπική ή αν την πιστεύουν και άλλοι εντός ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Και, για να κλείσει καλά η αντιπολιτευτική
εβδομάδα, ήρθε στο τέλος και ο Χρυσοχοΐδης με…
τη βόμβα με τους 117 σκληρούς του εγκλήματος που
κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι, λόγω του νόμου Παρασκευόπουλου, και «έδεσε» το γλυκό.
Εάν, πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίσει έτσι, δεν θα του
φταίνε μόνο οι δημοσκοπήσεις και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και ο αέρας που αναπνέουμε. Καθώς οι μόνοι που δεν φταίνε είναι ο Καρανίκας, η Σουλτάνα και οι λοιποί σύντροφοι…
Αυτοί απλώς δουλεύουν για τη Νέα Δημοκρατία
και τον Μητσοτάκη…
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Ξαναχτύπησε… η Σουλτάνα

Η

Σουλτάνα (Ελευθεριάδου) ξαναχτύπησε. Η βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ στην Καβάλα για άλλη
μία φορά προκάλεσε με τις
γκάφες και τις απόψεις της στο Κοινοβούλιο. Πριν από καιρό είχε αποκαλέσει τον
μακαρίτη Αλέξανδρο Σβώλο (ιστορική
φυσιογνωμία της Αριστεράς και της κυβέρνησης του βουνού) ως υποστηρικτή
της Δεξιάς και κύριο (παρόλο που έχει πεθάνει).
Πριν από λίγους μήνες, θέλοντας να κάνει κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη,
μπέρδεψε τις έννοιες του επιδειξία με του
επιδειξιομανούς. Χθες, κατά τη διάρκεια
της συζήτησης στη Βουλή της επίκαιρης
ερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για το σωφρονιστικό σύστημα, η κυρία Ελευθεριάδου ανακάλυψε πολιτικούς κρατουμένους στην
Ελλάδα. Αποτέλεσμα, να την αδειάσει
ακόμη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπρίτζης. Αρχικά, η τοποθέτησή της είχε ξεσηκώσει την
αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Θάνου
Πλεύρη, ο οποίος τόνισε: «Να μας πείτε
τώρα ποιοι είναι οι πολιτικοί κρατούμενοι.
Δεν μπορείτε να λέτε ότι στις ελληνικές
φυλακές υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι. Πείτε ποιον λέτε. Ο Κουφοντίνας είναι
πολιτικός κρατούμενος;».
Από την πλευρά της, η κυρία Ελευθεριάδου ανταπάντησε: «Αυτό σας ενόχλησε; Όλα αυτά που είπα για τις απευθείας
αναθέσεις δεν σας ενοχλούν;». «Είστε
απαράδεκτη», φώναξε ξανά ο κ. Πλεύρης.
Η αναφορά σε πολιτικούς κρατουμένους φαίνεται πως προκάλεσε εκνευρισμό και στο εσωτερικό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα η κυρία

αναγνωρίζετε; Ο Κουφοντίνας είναι ποινικός. Αρκετά τον χαϊδέψατε». Τις δηλώσεις Ελευθεριάδου επιχείρησε να διορθώσει και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης. «Πήρατε την απάντηση από την κυρία Ελευθεριάδου. Δεν υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι, αλλά πολιτικά δικαστήρια», είπε, για να προσθέσει: «Αν κάποιον βαραίνει ότι στη χώρα μας υπήρχαν πολιτικοί
κρατούμενοι είναι τη δική σας παράταξη
(σ.σ.: κάνει λάθος και ο Σπίρτζης, εκτός
αν αναφέρεται στον Ελ. Βενιζέλο, στον
Πλαστήρα και στον Γ. Παπανδρέου). Πάρτε αλλιώς την πολιτική σας, γιατί αυτά
που κάνετε τους τελευταίους μήνες είναι
σε αυτήν την κατεύθυνση».

Ο Γαϊτάνης

Ελευθεριάδου να συρθεί με εντολή της
Κουμουνδούρου σε διορθωτική παρέμβαση. Υποστήριξε ότι με τον όρο «πολιτικός κρατουμένους» δεν εννοούσε καταδικασμένους τρομοκράτες, αλλά καταδικασμένους από πολιτικά δικαστήρια. Επιχειρώντας, ωστόσο, να ισορροπήσει, πρόσθεσε ότι υπάρχουν και φυλακισμένοι οι
οποίοι αυτοαποκαλούνται «πολιτικοί κρατούμενοι».
«Παρ’ όλα αυτά, γνωρίζουμε όλοι ότι
στις φυλακές υπάρχουν κρατούμενοι οι
οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως πολιτικοί κρατούμενοι. Εγώ δεν το αποδέχομαι - ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται αυτόν
τον προσδιορισμό. Εγώ εννοούσα κρατουμένους για προσωποκράτηση με
απόφαση πολιτικού δικαστηρίου», είπε

χαρακτηριστικά η κυρία Ελευθεριάδου.
Απαντώντας και πάλι, ο κ. Πλεύρης
υπογράμμισε: «Ακούστε: Πολιτικός κρατούμενος ως όρος δεν υπάρχει. Η προσωποκράτηση δεν είναι πολιτικός κρατούμενος. Και αν εννοούσατε αυτό, όταν
σας διέκοψα και σας ρώτησα για τον
Κουφοντίνα, θα μου απαντούσατε από το
βήμα. Όχι ύστερα από δέκα λεπτά και
αφού σας μάλωσαν. Επειδή καταλάβατε
το λάθος, δώσατε τη δική σας εξήγηση,
όμως, για να μην τους απογοητεύσετε,
λέτε και πώς αυτοπροσδιορίζεται ο καθένας. Και αφού κατέπεσαν όλα τα υποτιθέμενα δικαιώματα του Κουφοντίνα, τώρα
υιοθετείτε τον Δημάκη. Επιτέλους, πάρτε
σαφή θέση. Πολιτικοί κρατούμενοι
υπάρχουν στις ελληνικές φυλακές; Τους

«Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κυρία Σ.
Ελευθεριάδου μίλησε από το βήμα της
Βουλής για “πολιτικούς κρατουμένους”. Η
αναφορά αυτή είναι συκοφαντική για τη
χώρα», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου
της Ν.Δ. Τάσος Γαϊτάνης. «Στην Ελλάδα
πολιτικοί κρατούμενοι δεν υπάρχουν. Θα
πρέπει να μας πει λοιπόν ποιον εννοεί; Εννοεί μήπως τον Δημήτρη Κουφοντίνα, για
τον οποίο τόσο αγώνα έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ; Ας απαντήσει ευθέως. Και ας μας πει
και το κόμμα της αν συμφωνεί με την άποψή της. Η πολιτική ελαφρότητα γίνεται
επικίνδυνη, όταν εκθέτει τη χώρα».

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
ανακάλυψε πολιτικούς
κρατουμένους στην Ελλάδα

Βόμβες Χρυσοχοΐδη: Με τον Νόμο Παρασκευόπουλου
βγήκαν έξω 117 σκληροί ποινικοί, οι οποίοι αναζητούνται!
Στην αντεπίθεση επιχείρησε να περάσει χθες ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως αποκάλυψε, με τον νόμο Παρασκευόπουλου βγήκαν από τις φυλακές, μεταξύ άλλων, 117 σκληροί ποινικοί στην Αττική, τους
οποίους αναζητά η Ελληνική Αστυνομία!
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, απαντώντας σε επίκαιρη επερώτηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την
κατάσταση των σωφρονιστικών ιδρυμάτων και την εγκληματικότητα, είπε μεταξύ άλλων: «Στον ΣΥΡΙΖΑ είστε ευχαριστημένοι με τον νόμο Παρασκευόπουλου; Τις τελευταίες ημέρες ασχολούμαστε με μία υπόθεση: Υπάρχει Αλβανός κακο-

ποιός -το αναφέρω για τον εθνοτικό προσδιορισμό και δεν
έχει ρατσιστικά χαρακτηριστικά- ο οποίος το 2015 φυλακίστηκε με 14 έτη κάθειρξης. Μπήκε Φεβρουάριο 2015 και
βγήκε 12 Αυγούστου 2019 με τις ευεργετικές διατάξεις Παρασκευόπουλου. Περίπου 20 ημέρες μετά, κάνει ληστεία με
απόπειρα φόνου. Τον Φεβρουάριο του 2020 εντοπίζεται και
καταδιώκεται από την Ελληνική Αστυνομία. Πυροβολεί για
να σκοτώσει αστυνομικούς. Αυτός καταζητείται. Ξέρετε πόσες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε; Μόνο στην Αττική και μόνο
στο Τμήμα Κλοπών - Διαρρήξεων υπάρχουν 177 περιπτώσεις την τελευταία διετία. Και όλοι αυτοί είναι έξω και επα-

ναλαμβάνουν τα άγρια εγκλήματα. Κάποια στιγμή νομίζω, αν
σας πονάει η ανακύκλωση της εγκληματικότητας και αν
συμφωνείτε ότι χρειάζεται εγρήγορση, είμαστε εδώ. Υπάρχει χώρος συνεννόησης. Τα άλλα είναι λόγια του αέρα!».
Πέραν αυτών, ο υπουργός υποστήριξε ότι τα πραγματικά
δεδομένα δείχνουν μείωση της εγκληματικότητας, ακόμα
και των σκληρών περιστατικών. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το
αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών έχει επηρεαστεί από τη
βαρβαρότητα του μεμονωμένου εγκλήματος στα Γλυκά Νερά και από την αναζωπύρωση του ξεκαθαρίσματος κυκλωμάτων από μπράβους και νονούς της νύχτας.
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Άρχισε το Συνέδριο του ΜέΡΑ25 στη Δραπετσώνα
«Θα συζητήσουμε, θα διαφωνήσουμε, θα συγκλίνουμε
και, τέλος, θα συναποφασίσουμε για τα επόμενα βήματα
που θα δυναμώσουν τη φωνή της υπεύθυνης ανυπακοής
μέσα κι έξω από τη Βουλή». Με αυτό το κάλεσμα ξεκίνησαν
χθες οι εργασίες του 1ου Διαβουλευτικού Συνεδρίου (4-6
Ιουνίου) του ΜέΡΑ25 στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, με σκοπό, όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, να βγουν από την
καραντίνα η εσωκομματική δημοκρατία και η συμμετοχή.
Ο γραμματέας του κόμματος Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στο Mega, έδωσε το στίγμα για την ατζέντα του Συνεδρίου. Ο κ. Βαρουφάκης αναφέρθηκε με οξύ ύφος τόσο
στον κυβερνητικό σχεδιασμό για την πράσινη ανάπτυξη
όσο και για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι πολλά τα λεφτά,

Άρη, από τη μία μεριά, σύμφωνα με μια παλιά ταινία, και
από την άλλη υπάρχει μία υποκρισία. Γιατί όσον αφορά στο
μοντέλο ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βλέπω καμία σημαντική διαφορά», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «η μεγάλη αγωνία μας είναι πώς
να μη χάσει η Ελλάδα το τρένο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, το οποίο θα βασιστεί, σωστά είπε ο πρωθυπουργός, στην εξηλεκτρισμό».
Οι αλλαγές που φέρνει στον κόσμο της εργασίας θα είναι
ένα από τα θέματα που θα θίξει το Συνέδριο. «Η κυβέρνηση
φέρνει ελαστικοποίηση και πιο φθηνή εργασία. Με σύμβαση εργασίας που θα είναι απολύτως λάστιχο. Αυτό το
μοντέλο οδηγεί σε συμπίεση μισθών, συμπίεση ζήτησης.

Έτσι, οι Έλληνες νέοι είτε θα φύγουν στο εξωτερικό είτε θα
αποδεχτούν τη ζωή στη χώρα ως δουλοπάροικοι», υποστήριξε επ’ αυτού ο κ. Βαρουφάκης.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την πανδημία και τα μέτρα πρόληψης, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 τόνισε ότι «είναι απαράδεκτο το κράτος εκχωρεί να εκχωρεί τη διαδικασία των
self tests και της ιχνηλάτησης στους πολίτες. Για αυτό
έπρεπε από την αρχή να γίνονται μαζικά τεστ». Oι εργασίες
θα κλείσουν την Κυριακή με συναυλία που, όπως σημειώνει ο συντονιστής του Συνεδρίου Κώστας Μπιτσάνης, θα
είναι «με επιλεγμένους καλλιτέχνες σημειολογικά για το
περιεχόμενο της μουσικής τους αλλά και τη στάση των
ιδίων, τον Δημήτρη Ζερβουδάκη και τον Σπύρο Γραμμένο».

Σε θέση μάχης για το εργασιακό

Σ

ε θέση μάχης μπαίνει η κυβέρνηση με το βλέμμα στο εργασιακό
νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες
στη Βουλή μετά τη δημόσια διαβούλευση αλλά και τη θύελλα που έχει ξεσπάσει γύρω από αυτό εδώ και μήνες. Με
την... ώρα της αλήθειας να φτάνει και τον κ.
Μητσοτάκη να ετοιμάζεται να τοποθετηθεί
στη Βουλή, υπεραμυνόμενος μιας εμβληματικής μεταρρύθμισης, όπως λέει σε συνομιλητές του, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι η κυβέρνηση δίνει μια μάχη απέναντι σε δυνάμεις που με τη σειρά τους δίνουν μάχες οπισθοφυλακής.
Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση προσέρχεται στην πολιτική μάχη έχοντας «αέρα» από τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν το
πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι του Πειραιά
με την απεργία της ΠΕΜΕΝ, η οποία…

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

βούλιαξε υπό το κράτος των αποδοκιμασιών των πολιτών, οι οποίοι περίμεναν
αγόγγυστα από τις 7 το πρωί προκειμένου
να ανακοινωθεί το Blue Star Delos. Είχε
προηγηθεί πριν από μερικές μέρες μια
σκηνή… απείρου κάλλους, με στελέχη του
ΠΑΜΕ να «χτίζουν» με τσιμέντο την είσοδο
του υπουργείου Εργασίας και να συγκρούονται με τα ΜΑΤ.
«Όλα αυτά δεν λένε τίποτα στους ανθρώπους της παραγωγής και της αγοράς», λένε
κυβερνητικά στελέχη με τα οποία συζήτη-

σε η «Political». Πρόκειται, δε, για τις παραγωγικές δυνάμεις στις οποίες η κυβέρνηση επιδιώκει να απευθυνθεί και μέσω
του εν λόγω νομοσχεδίου. Μάλιστα, στις
«δυνάμεις οπισθοδρόμησης» οι ίδιες πηγές προσθέτουν, εκτός από το ΚΚΕ που
πρωτοστατεί σε κινητοποιήσεις, και τον
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξαπολύει δριμείς επιθέσεις για το εργασιακό νομοσχέδιο και προετοιμάζεται τις επόμενες μέρες και για κινητοποιήσεις.
«Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχώς διαστρεβλώνει διατάξεις του εργασιακού νομοσχεδίου επειδή δεν αντέχει να μπει σε συζήτηση επί της
ουσίας», υπογράμμιζαν προς τούτο πηγές
του υπουργείου Εργασίας. Οι ίδιες πηγές
εξηγούν, δε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σκόπιμα επιδιώκει να διαστρεβλώσει όσα λέει ο κ. Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι δεν ισχύει ότι θα

πληρώνονται υπερωρίες με ρεπό. «Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και οι υπερωρίες είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα
οποία δεν πρέπει να συγχέονται», υπογραμμίζουν από το υπουργείο Εργασίας.
Κυβερνητικές πηγές, δε, αναφέρουν ότι το
πλαίσιο για τις υπερωρίες είναι ενισχυμένο
στο νέο νομοσχέδιο, ενώ προβλέπονται και
αυστηρότερες κυρώσεις για όσους εργοδότες δεν τηρούν τα οριζόμενα στον νόμο.

Κυβερνητικά στελέχη
εκτιμούν ότι η κυβέρνηση
έχει απέναντί της δυνάμεις
που εκπροσωπούν
την οπισθοδρόμηση
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Γιατί δεν μας κάλεσαν στο Βερολίνο

Τ

ο αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» επιχειρεί να επαναφέρει η Τουρκία λίγες μέρες πριν
από τη συνάντηση Μητσοτάκη
- Ερντογάν στις Βρυξέλλες. Σε ένα επικοινωνιακό σόου, από αυτά που ξέρει
καλά να στήνει η Άγκυρα, ο Χουλουσί
Ακάρ από το κατάστρωμα τουρκικής
φρεγάτας που συμμετέχει στην άσκηση
«Θαλασσόλυκος» κάλεσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με βιντεοκλήση για να
απευθύνει το μήνυμά του.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Φυσικά, δεν έλειψαν οι ακρότητες και
η επιθετική ρητορική για «γαλάζιες πατρίδες» και διεκδικήσεις στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο, με το ακροατήριο του Τούρκου προέδρου να αποτελείται από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
της γείτονος.
Το κλίμα, βέβαια, είχε φροντίσει να
προετοιμάσει ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος
κατηγόρησε τον Έλληνα πρωθυπουργό
ότι μετέτρεψε τα διμερή προβλήματα σε
ευρωτουρκικά, ενώ έκανε λόγο για «μαξιμαλιστικές» θέσεις της Αθήνας. «Οι
διαφορές που προέκυψαν για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη δεν θα λυθούν με την πρόσκληση γαλλικών πλοίων
και την εμφάνιση της γαλλικής σημαίας.
Αυτό το πρόβλημα ή θα το λύσετε με την
Τουρκία ή δεν θα λυθεί», ανέφερε ο Τσελίκ.

Ο Ακάρ
Την ίδια ώρα, ο Τούρκος υπουργός
Άμυνας Χουλουσί Ακάρ έστηνε το δικό
του επικοινωνιακό σόου από το κατάστρωμα φρεγάτας που συμμετείχε στην
άσκηση «Θαλασσόλυκος», ενώ στα όρια
του FIR Αθηνών πετούσε ένα τουρκικό
drone τύπου «Μπαϊρακτάρ».
Μήνυμα κατά του τουρκικού επεκτατισμού στα Βαλκάνια έστειλε ο Νίκος Δένδιας από την Πρίστινα, όπου βρέθηκε στο
πλαίσιο επίσημης επίσκεψης. Ο υπουργός Εξωτερικών στις κοινές δηλώσεις με
την αναπληρώτρια πρωθυπουργό και

ομόλογό του Ντονίκα Γκερβάλα - Σβαρζ
τόνισε ότι η Αθήνα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων
απέναντι σε «δυνάμεις» που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση της περιοχής, «φωτογραφίζοντας» την Τουρκία.
«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε άλλες
δυνάμεις να υπονομεύσουν την εύθραυστη σταθερότητα της περιοχής μας, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν σφαίρες
επιρροής ή προσπαθώντας να εδραιώσουν την αίσθηση της πολιτισμικής,
ιστορικής ή θρησκευτικής συγγένειας.
Πιστεύουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ανήκουν στην Ευρώπη και πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης», διεμήνυσε ο Έλληνας
υπουργός Εξωτερικών.
Την ίδια ώρα, τη βούληση της Ευρώπης
να προστατεύσει τα σύνορά της μετέφερε
ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος επισκέφτηκε τον
Μεθοριακό Σταθμό Κήπων στον Έβρο.
«Έχουμε τη μεγαλύτερη χερσαία επιχείρηση της Frontex εδώ, σε αυτό το σύνορο. Είναι ένα σύνορο ευρωπαϊκό, είναι
ένα σύνορο το οποίο θα φυλάσσεται αλλά
και ένα σύνορο το οποίο θα συμβολίζει

τις ευρωπαϊκές αξίες», τόνισε, ενώ περπάτησε πάνω στη γέφυρα του ποταμού
Έβρου και έφτασε μέχρι τη διαχωριστική
γραμμή. Μάλιστα, ο κ. Σχοινάς χαιρέτησε
τον Έλληνα φαντάρο και μίλησε και με
τον Τούρκο φρουρό.
Στο μέτωπο της Λιβύης, πάντως, η
Αθήνα δεν κρύβει την ενόχλησή της για
τη γερμανική «πόρτα» στη Διάσκεψη του
Βερολίνου. Μετά τη δυσφορία που εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας στον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ Γιαν Κούμπις, στο θέμα αναφέρθηκε και ο Γερμανός πρέσβης
στην Αθήνα Ερνστ Ράιχελ.
Ο κ. Ράιχελ υποστήριξε ότι η Ελλάδα
δεν προσεκλήθη, διότι στόχος της διάσκεψης ήταν να παρευρεθούν μόνο οι
χώρες που έχουν εμπλακεί στη Λιβύη με
στρατεύματα, ενώ σημείωσε ότι το ζήτημα δεν είναι «γερμανικό», αλλά άπτεται
των Ηνωμένων Εθνών.
Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η εκπρόσωπος Τύπου του γερμανικού
ΥΠ.ΕΞ., τονίζοντας σε ανακοίνωσή της:
«Κάθε διάσκεψη χρειάζεται μια βάση
συμμετεχόντων και έναν κύκλο που εγγυάται καλά αποτελέσματα, ο οποίος βεβαίως να είναι και όσο το δυνατόν πιο πε-

ριεκτικός. Βάση για αυτή τη διάσκεψη είναι όσοι συμμετείχαν στη Διάσκεψη του
Βερολίνου του Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους και οι συμμετέχοντες στη
διαδικασία-follow up που δημιουργήθηκε μετά», δήλωσε νωρίς το απόγευμα της
Παρασκευής η Μαρία Άντεμπαρ και πρόσθεσε ότι η Λιβύη και οι εξελίξεις στη
χώρα «είναι ένα θέμα που δικαίως ενδιαφέρει πολλούς διεθνείς παράγοντες και
χώρες και για αυτό η κυβέρνηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον να συνεργαστεί με
όλους όσο το δυνατόν και στην Ε.Ε. και
στα Ηνωμένα Έθνη». «Αλλά αυτό που
μπορώ να πω αυτήν τη στιγμή είναι ότι η
βάση των συμμετεχόντων είναι αυτή της
προηγούμενης διάσκεψης και της διαδικασίας-follow up», επανέλαβε.

Ο Ερντογάν πιάνει
πάλι το αφήγημα
της... Γαλάζιας Πατρίδας,
την ώρα που η Αθήνα
«βράζει» με τους Γερμανούς

P
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Δεν υπάρχουν «βαρίδια» στον ΣΥΡΙΖΑ

Ο

πρώην υπουργός και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Φώτης Κουβέλης, πρώην
υπουργός και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., μιλώντας στην «Political», ασκεί οξεία κριτική στην
κυβέρνηση, επισημαίνοντας πως κινείται «στην τροχιά ενός αυταρχικού συστήματος». Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι
συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές
οφείλονται σε «δουλείες». Σχολιάζοντας
τους χειρισμούς για την πανδημία, κάνει
λόγο για αποσπασματικά μέτρα και διατηρεί τις επιφυλάξεις του για την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής βοήθειας. Αναφερόμενος στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ,
κρατά αποστάσεις από την εσωκομματική κριτική, θεωρεί ότι δεν υπάρχουν
«βαρίδια» στο κόμμα και εκφράζει τις
αμφιβολίες του για την αξιοπιστία δημοσκοπήσεων.

Πώς κρίνετε την έως τώρα πορεία της
κυβέρνησης και ποιες είναι οι μεγάλες αστοχίες που ενδεχομένως θα
μας στοιχίσουν στον δρόμο για την
κανονικότητα;
Τα μέτρα που ελήφθησαν την περίοδο
της υγειονομικής κρίσης ήταν αποσπασματικά και δεν συγκροτούσαν ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο αντιμετώπισης της κατάστασης. Η αντιφατικότητα των περιοριστικών μέτρων που ετέθησαν και τίθενται, σε δραστηριότητες οικονομικές, εργασιακές και εκπαιδευτικές, το μαρτυράνε και το καταγράφουν. Δεν
ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και βρέθηκε η χώρα στη δύσκολη κατάσταση της ασφυξίας του υγειονομικού μας συστήματος. Στο πεδίο της οικονομίας, δεν
προχώρησε σε εμπροσθοβαρή οικονομικά μέτρα, παρά
το γεγονός ότι είχε τη δυνατότητα και μπορούσε να
αξιοποιήσει το λεγόμενο «μαξιλάρι» των 37 δισ. ευρώ,
το οποίο παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ. Οι συνέπειες είναι παρούσες και τα τραύματα δύσκολα θα επουλωθούν. Χαρακτηριστική είναι η
κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πολλές
από αυτές έκλεισαν και εκτιμάται ότι δεν θα επαναλειτουργήσουν.
Η κυβέρνηση, πέρα από τα πολιτικά χαρακτηριστικά
του νεοφιλελευθερισμού και του συντηρητισμού που
την προσδιορίζουν, κινείται στην τροχιά ενός αυταρχικού συστήματος διακυβέρνησης, με δουλείες που έχει
σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές αλλά και στην
εξάρτησή της από επίσης συγκεκριμένα οικονομικά
συμφέροντα. Ο χαρακτήρας της ανάπτυξης, που επαγγέλλεται η κυβέρνηση, έχει συστατικό στοιχείο τον περιορισμό της αμοιβής εργασίας και την αποδυνάμωση
της εργασίας - και αυτό δεν συνιστά επιστροφή σε κανονικότητα.
Πιστεύετε ότι θα μπορέσει η κυβέρνηση να κερδίσει
το μεγάλο στοίχημα της οικονομικής ανάκαμψης και
ποιες είναι οι παγίδες που θα πρέπει να αποφύγει;

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos10@gmail.com

Η κυβέρνηση εξαρτά, σε σημαντικό βαθμό, την οικονομική ανάκαμψη από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Το ζητούμενο είναι πότε θα γίνουν οι εκταμιεύσεις
προς τη χώρα, με το δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία
δεν αντέχει σε καθυστερήσεις. Υπάρχει, όμως, και το
πολιτικό ζήτημα: Πού θα διατεθούν τα χρήματα; Σε ποιους και με ποιες προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας θα πάνε τα χρήματα του Ταμείου; Σε ποιους παραγωγικούς φορείς; Όσο η κυβέρνηση δεν έχει στις πολιτικές της προθέσεις και τις επιλογές ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχείρησης, που αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά της οικονομίας», της στήριξης της εργασίας και του πρωτογενούς
τομέα παραγωγής, οι φόβοι μεγαλώνουν. Το ζήτημα είναι εάν η επιδιωκόμενη ανάκαμψη και το προσδοκώμενο αποτέλεσμά της θα έχουν ως επικαρπωτή τους την
κοινωνία και όχι τους ολίγους.
Πώς αξιολογείτε τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική, μετά και την επίσκεψη του Τούρκου υπουργού
Εξωτερικών;
Η επικοινωνία και ο διάλογος με την Τουρκία δεν μας
βρίσκουν αντίθετους και τούτο ανεξάρτητα από την επιλογή, τακτικού χαρακτήρα, της Τουρκίας να εμφανίζεται την περίοδο αυτήν ότι συζητά και διαλέγεται, εν
όψει, μάλιστα, της Συνόδου του ΝΑΤΟ και της Συνόδου

Κορυφής της Ε.Ε. Διάλογος ναι, αλλά συγκεκριμένος.
Διάλογος ναι και για τα ζητήματα «χαμηλής πολιτικής».
Διάλογος, όμως, συγκεκριμένος και ουσιαστικός για τα
μεγάλα ζητήματα, τον οποίο πρέπει να διεκδικήσει η
Ελλάδα και αυτά είναι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΖ. Είναι
η ώρα η Ελλάδα να συνδέσει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την τελωνειακή ένταξη με την υποχρέωση της Τουρκίας να διαλεχθεί για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ.
Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταφέρει να βρει ακόμη τον
πολιτικό του βηματισμό;
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία καταγράφει την
παρουσία του με δυναμικό βηματισμό, με συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα και θέσεις. Ασκεί υπεύθυνη αντιπολίτευση, από τη θέση του δικού του προγράμματος
για τη χώρα. Με πρόγραμμα διαφορετικό και αντίπαλο
με αυτό της κυβέρνησης. Με πρόγραμμα που διαμορφώθηκε και συνεχίζει να εμπλουτίζεται σε μια αμφίδρομη επικοινωνία με την ίδια την κοινωνία, τους παραγωγικούς και τους συλλογικούς φορείς της.
Ποια είναι τα «βαρίδια» που δεν επιτρέπουν στον ΣΥΡΙΖΑ να αναπνεύσει δημοσκοπικά και πολιτικά;
Δεν υπάρχουν «βαρίδια» που δεν επιτρέπουν στον
ΣΥΡΙΖΑ να αναπνεύσει. Οι συλλογικές αποφάσεις είναι
εκείνες που τον καθορίζουν. Δεν υπάρχουν «βαρίδια»
που αμφισβητούν τη διεύρυνσή του, το περιεχόμενο και
τον χαρακτήρα της αντιπολίτευσης που ασκεί, τις προγραμματικές του θέσεις. Σε ό,τι αφορά, δε, τις δημοσκοπικές καταγραφές, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, διατηρώ τουλάχιστον έντονες επιφυλάξεις.
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Τρέχει παντού

Οι σπουδαίοι λαθραίοι
Οι φίλοι του Λουκασένσκο στη χώρα μας τροφοδοτούν τη Λευκορωσία
ακόμη και με λαθραία τσιγάρα. Πρόσφατα εντοπίστηκαν στο λιμάνι του
Πειραιά κοντέινερ, τα οποία προέρχονταν από το Ντουμπάι, γεμάτα με λαθραία τσιγάρα, τα οποία είχαν τελικό προορισμό τη Λευκορωσία. Προφανώς ο Λουκασένσκο χρησιμοποιεί το πανίσχυρο δίκτυο λαθρεμπορίας τσιγάρων που είχε στηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα από μεγαλόσχημους παράγοντες.

Για στασιμότητα του ΚΙΝ.ΑΛ.
στα χαμηλά ποσοστά μιλούν
συνομιλητές του Ανδρέα Λοβέρδου, σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
«Κάτι τέτοιο μόνο θετικό δεν
μπορεί να είναι για το μέλλον
της παράταξης», λένε, με τον
Ανδρέα Λοβέρδο να έχει
εξαρχής θέσει ως στόχο τον
διπλασιασμό των ποσοστών
του κόμματος. Ο τελευταίος
θα εντείνει τις περιοδείες
του τις επόμενες μέρες.

Επίσημες βολές για το πραξικόπημα

Τ

ο καθεστώς Ερντογάν βρίσκεται σε κατάσταση νευρικής κρίσης, καλούμενο να δώσει σκληρές μάχες στα μέτωπα που το ίδιο
άνοιξε. Το πιο δύσκολο φαίνεται να είναι αυτό με
τις ΗΠΑ. Η Άγκυρα εν όψει της επαφής Μπάιντεν
- Ερντογάν ανεβάζει επικίνδυνα τους τόνους. Ο
Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση
TRT κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι σχεδίασαν και διέ-
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ταξαν το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν το καλοκαίρι του 2016. Ο Σοϊλού αναφέρθηκε στη φιλοξενία του Γκιουλέν από τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι
«αυτοί που κατηγορούν τον πρόεδρό μας για αντισημιτισμό φιλοξενούν τον δράστη του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016. Το πραξικόπημα
έγινε με εντολές τους. Όλοι το ξέρουμε αυτό».
Αναμένεται η αμερικανική απάντηση έπειτα από
αυτό.

Θετική εξέλιξη

Κάνουν κουβέντες

Η επένδυση της Microsoft σε κόμβο
«data center» στην Ελλάδα προχωρά
κανονικά, ενώ η Pfizer σκοπεύει να αυξήσει σε 500 τις προσλήψεις μηχανικών
στο «digital center» που εγκαθίδρυσε
στη Θεσσαλονίκη. Το δήλωσε επισήμως
ο υπουργός Ανάπτυξης στο πλαίσιο της συζήτησης της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας στον τομέα της Επιστήμης και
Τεχνολογίας.

Μήνυμα στη Φώφη Γεννηματά αποτελεί η προσχώρηση του πρώην βουλευτή
Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ Συμεών Κεδίκογλου στον ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα φέρεται
ήδη να συζητά με την πρώην υπουργό
και υποψήφια για την Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας του ΚΙΝ.ΑΛ. στις τελευταίες εκλογές Κατερίνα Μπατζελή αλλά
και με άλλα στελέχη από την περιοχή.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Το δύσκολο
μεταναστευτικό
καλοκαίρι
ημαντική ήταν από κάθε άποψη η πρόσφατη
συνάντηση του πρωθυπουργού με τον επικεφαλής της Frontex. Τα τελευταία δύο χρόνια
με την ενεργό στήριξη της Frontex μειώθηκαν οι ροές σχεδόν κατά 80% το 2020 και επιπλέον κατά 72%
από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα.
«Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να απευθυνθώ για
άλλη μία φορά στη γείτονά μας, την Τουρκία, και να
την ενθαρρύνω να παραμείνει προσηλωμένη σε όσα
προβλέπει η δήλωση Ε.Ε. - Τουρκίας και να εργαστεί
πιο ενεργά για την αποτροπή των παράτυπων αφίξεων και για να μειώσει περαιτέρω τις μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο», επισήμανε ο πρωθυπουργός
και τόνισε ότι «είναι αδιανόητο μετανάστες και πρόσφυγες να χρησιμοποιούνται ως γεωπολιτικά πιόνια, ώστε να ασκηθεί πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ως σύνολο. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί
όποτε αυτό συμβαίνει. Συνέβη πέρυσι τον Μάρτιο
στα χερσαία σύνορά μας με την Τουρκία. Συνέβη ξανά πριν από λίγες μέρες στη Βόρεια Αφρική. Άρα
πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν θα δεχτούμε
την άσκηση πίεσης από χώρες που επιλέγουν να
χρησιμοποιήσουν μετανάστες και πρόσφυγες ώστε
να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να
εξυπηρετήσουν τα όποια συμφέροντά τους».
Το α’ τετράμηνο του 2021 έχουν φτάσει στην Ελλάδα
2.499 αιτούντες άσυλο, ενώ επισήμως έφυγαν από τη
χώρα 4.027 άτομα. Τα προηγούμενα έτη οι αφίξεις
ήταν κατά πολύ υψηλότερες, συγκεκριμένα το 2020
ήρθαν 14.848 άτομα και τον προηγούμενο χρόνο
(2019) οι αφίξεις ήταν 72.422, σύμφωνα με τα στοιχεία. Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε ότι τον Αύγουστο θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα επέκτασης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων
ΚΥΤ (Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης) στην Κω
και στη Λέρο, το κόστος των οποίων είναι 36 εκατ. το
καθένα.
Νωρίτερα, συγκεκριμένα τον Ιούλιο, αναμένεται να
έχει ολοκληρωθεί το νέο ΚΥΤ που δημιουργείται στη
Σάμο, κόστους 48 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, στην ενδοχώρα το 2020 λειτουργούσαν 121 δομές φιλοξενίας,
ενώ σήμερα ο αριθμός τους έχει περιοριστεί σε 37
και ο φιλοξενούμενος πληθυσμός έχει μειωθεί κατά
50%, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του υπουργείου.
Στο Μεταναστευτικό χρειάζεται αυξημένη προσοχή
κάθε στιγμή.

Σ
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Ο Μήτσος, ο Νίκος και
οι εντολές του προέδρου…
Για να ξέρετε: Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος
δεν θα «τρελαθεί» για να σώσει τον Παππά
στην Προανακριτική ούτε θα προτάξει το
κορμί του σαν ασπίδα. Αυτά ξεχάστε τα.
Μπορεί ενδεχομένως ο Αλέξης Τσίπρας να
τον καλύπτει τον Νικολάκη, αλλά δεν
απλώνει και δίχτυ προστασίας από πάνω
του… Ειδικά ο Τζανακόπουλος όχι μόνο
δεν έχει ιδιαίτερη ζέση για τον σύντροφό
του, αλλά έχει και κάκιστες σχέσεις μαζί
του από την εποχή της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τότε που ο Νίκος έδινε κάργα παραπολιτικά εναντίον του Δημήτρη στις εφημερίδες και στα sites! Αξέχαστες εποχές...

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

«Καθαρές»
λύσεις στον
ανασχηματισμό

OLITICANTIS

Το καλοκαίρι θα είναι
ήσυχο, λέει ο Δένδιας

Α

νασχηματισμός θα γίνει κάποια στιγμή
- αυτό είναι βέβαιο. Δεν έχει τόσο σημασία η ημερομηνία διεξαγωγής όσο
το περιεχόμενό του. Αν θα είναι σαρωτικός ή
αν θα είναι διορθωτικός. Αν θα είναι δομικός
(να σπάσουν, δηλαδή, υπουργεία και αρμοδιότητες) ή αν θα είναι τύπου «μουσικές καρέκλες». Αυτά, βέβαια, είναι μόνο στο μυαλό του
Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι παρακινδυνευμένο να γραφτούν εκτιμήσεις. Αυτό που μαθαίνω
μετά βεβαιότητας είναι ότι ο πρωθυπουργός
θα επιδιώξει ξεκάθαρες αρμοδιότητες μεταξύ
των υπουργών - αυτό που λέμε «καθαρές λύσεις», χωρίς αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων.
Να μην «κουτουλάνε» οι αρμοδιότητες του
ενός πάνω στου άλλου και να μην προκαλούνται αρρυθμίες.

Η είδηση είναι εξόχως ανακουφιστική! Ο
υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας,
στη συζήτηση για την ελληνική εξωτερική πολιτική, στο πλαίσιο της διεθνούς
διάσκεψης περιφερειακής ανάπτυξης
«Regional Growth Conference», εξέφρασε την πεποίθηση ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι ήσυχο όσον αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είπε, μάλιστα,
ότι δεν θα ήθελε στη ζωή του να ξαναζήσει ό,τι πέρασε πέρυσι το καλοκαίρι. Επιπλέον, έστειλε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, κυρίως όμως προς την Άγκυρα,
λέγοντας πως είναι εθνικό μας δικαίωμα
η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12
ναυτικά μίλια.

Δημητριάδης - Μαρινάκης
κινητοποιούν την ΟΝΝΕΔ

Θα τρελαθώ! Ο προφυλακισμένος ζήτησε, μαθαίνω, προσωπικό κομμωτή!
Επειδή το αίτημά του δεν έγινε δεκτό,
εκνευρίστηκε και κατέθεσε μήνυση κατά
των μελών του συμβουλίου των φυλακών. Ευτυχώς, παρενέβησαν οι ψυχραιμότεροι και του είπαν να μαζέψει τη μήνυση, γιατί θα δυσκολέψει τη
θέση του… Τι άλλο θα ζήσουμε με αυτό το σίριαλ;

Ο Τάσος σε… ειδικές
αποστολές
Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. Τάσος Γαϊτάνης εκπροσώπησε τη Νέα Δημοκρατία στο
Συνέδριο του κόμματος του Γιάνη Βαρουφάκη. Βλέπεις, ο Τάσος είναι εξειδικευμένος… στις δύσκολες αποστολές, ακόμη και
σε «καυτές» για τη Ν.Δ. έδρες, όπως αυτή
του ΜέΡΑ25. Αυτός είναι και ο λόγος που
στην ομιλία του ο εκπρόσωπος ήταν τόσο όσο
έπρεπε για το κόμμα του Γιάνη. Πάντως, χθες
το πρωί ο Βαρουφάκης στο Mega δήλωσε βαθιά φιλελεύθερος, για να δικαιολογήσει την
απόφασή του να μην ψηφίσει την τροπολογία
της κυβέρνησης που απαγορεύει σε καταδικασμένους όπως αυτοί της Χ.Α. να μετέχουν
σε εκλογές.

P

Μυστήριο η ψυχολόγος
της Καρολάιν
Όπως σας έχω γράψει από την πρώτη μέρα, οι
έρευνες για τη δολοφονία της Καρολάιν παραμένουν σε μαύρο σκοτάδι. Αυτό που τώρα
μπερδεύει ακόμα περισσότερο τα πράγματα είναι ότι η εμφανιζόμενη στις τηλεοράσεις ως
«ψυχολόγος» της Καρολάιν έχει κινήσει αμφιβολίες για το αν έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων τής
ζητά να δώσει στη δημοσιότητα το Πανεπιστήμιο όπου έχει αποφοιτήσει και την άδεια επαγγέλματος. Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο!

Η ΟΝΝΕΔ έχει ξεκινήσει τις περιοδείες
στην ελληνική επαρχία και καταγράφει
προβλήματα και φωνές. Ο Παύλος Μαρινάκης πηγαίνει με τους συνεργάτες του
σε κάθε σημείο της χώρας όπου δραστηριοποιούνται νέα άτομα και βλέπει ανθρώπους του μόχθου, αγρότες, κτηνοτρόφους
κ.ά. Μάλιστα, ιδιαίτερα θετική εντύπωση
δημιούργησαν οι δύο πρόσφατες επισκέψεις του στη Χίο, στο κέντρο υποδοχής και
ταυτοποίησης μεταναστών και προσφύγων, αλλά και στη Σχολή Μηχανικών του
Εμπορικού Ναυτικού. Ήταν συναντήσεις
με συμβολισμούς αλλά και ουσία, τις οποίες δεν μας έχουν συνηθίσει να βλέπουμε
οι πολιτικές νεολαίες άλλων κομμάτων. Ο
κύκλος συναντήσεων εντάσσεται στον
συντονισμό του Μαξίμου και του γενικού
γραμματέα του πρωθυπουργού, Γρηγόρη
Δημητριάδη.
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Πού πας, κύριε Πελετίδη;

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

POLITICANTIS

Ο δήμαρχος Πατρέων κηρύσσει τον Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα «persona non grata»
και εσείς περιμένετε αυτός ο τόπος να πάει μπροστά! Καμία τύχη, σύντροφοι. Ο κ. Τζέφρι
Πάιατ είχε προσκληθεί στο συνέδριο της εφημερίδας «Πελοπόννησος» με την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδος. Ωστόσο, ο κ. Κώστας Πελετίδης έκανε λόγο για «ανεπιθύμητο πρόσωπο»
και διάφορα άλλα ωραία, που μας γυρίζουν 30 και 40 χρόνια πίσω… Εντάξει, να φέρουμε τον
Κιμ Γιονγκ Ουν να ηρεμήσει ο Πελετίδης. Πού πας, κύριε Πελετίδη μου;

Ντένη Καρέλη

Φουλ οι μηχανές
για έργα στο Τατόι
Η Πάρνηθα και το Τατόι είναι από τις
τέσσερις εμβληματικές παρεμβάσεις
που προωθεί η κυβέρνηση Κυριάκου
Μητσοτάκη στην Αττική. Σας το έχω
ξαναγράψει. Δεν είναι τυχαίο ότι για
το θέμα ενδιαφέρθηκαν τόσο ο Κάρολος της Αγγλίας όσο και η Σοφία της
Ισπανίας. Η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων projects θα στηριχθεί στο
Ταμείο Ανάκαμψης. Και μιλάμε για
περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η
ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται
να φτάσει έως το 2024. Οι δράσεις
προστασίας περιβάλλοντος, όπως η
αναδάσωση, η αποκατάσταση και η
συντήρηση των μονοπατιών και των
δασικών δρόμων, η ενίσχυση της πυροσβεστικής άμυνας, η δημιουργία
μικρών μονάδων βιολογικού καθαρισμού στις επιμέρους στρατιωτικές και
κτιριακές εγκαταστάσεις ή καταφύγια
θα προχωρήσουν άμεσα. Στη συνέχεια θα υπάρξουν δράσεις αποκατάστασης του ανοικτού γηπέδου του ΣΕΓΑΣ και του τέως Σανατορίου για
αθλητική χρήση καθώς και χωροθέτηση σημείων στάθμευσης. Δεν είναι
τυχαίο ότι την περιοχή περπάτησαν
βήμα - βήμα ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο διευθυντής του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Κάποια πράγματα δεν κρύβονται, τελικά…
Λαβράκια έβγαλε η συζήτηση επίκαιρης επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για το σωφρονιστικό σύστημα στη Βουλή. Αφορμή στάθηκε η ομιλία της
βουλευτού Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ Σουλτάνας
Ελευθεριάδου, η οποία αναφέρθηκε σε πολιτικούς κρατουμένους, εννοώντας, προφανώς,
τα… μπουμπούκια της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη». Η φράση της προκάλεσε την
οργισμένη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Θάνου Πλεύρη, ο οποίος φώναξε: «Να μας πείτε τώρα ποιοι είναι οι πολιτικοί κρατούμενοι. Δεν μπορείτε να λέτε ότι στις ελληνικές φυλακές
υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι. Πείτε ποιον λέτε. Ο Κουφοντίνας είναι πολίτικος κρατούμενος;». Από την πλευρά της, η κυρία Ελευθεριάδου ανταπάντησε: «Αυτό σας ενόχλησε; Όλα αυτά που είπα για τις απευθείας αναθέσεις δεν σας ενοχλούν;». Ευτυχώς, ο
κ. Πλεύρης την έβαλε στη θέση της. «Είστε απαράδεκτη», της φώναξε…

Βρόμικα παιχνίδια των
Τούρκων και στην Ε.Ε.

Μ

ια προκλητική διαδικτυακή εκδήλωση διοργανώνει ένας Γάλλος ευρωβουλευτής, ονόματι Φρανσουά Αλφονσί (Πράσινος), με καλεσμένη την ψευδεπίγραφη «Ομοσπονδία Τούρκων της Δυτικής Θράκης». Σε αυτήν την ανθελληνική διοργάνωση θα μιλήσουν η κυρία Μαρία Γιαννακάκη, πρώην γενική γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, και κάποιος κ. Παναγιώτης Δημητράς, του «Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών
του Ελσίνκι». Το όλο θέμα καταγγέλλει ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
Μανώλης Κεφαλογιάννης, με επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι. Όπως αντιλαμβάνεστε, η εκδήλωση δυσφημεί με ανακρίβειες την Ελλάδα. Η τουρκική προπαγάνδα αμφισβητεί συστηματικά τις
διατάξεις της Συνθήκης της Λωζάννης και χρησιμοποιεί κάθε μέσο, προκειμένου να
αποσταθεροποιήσει τη Θράκη.

Θετικοί
οι Αγγελόπουλοι
στον Covid-19
Με τον κορονοϊό δεν έχουμε τελειώσει τα είπαμε αυτά! Χτύπησε, έμαθα, και τους
αδερφούς Αγγελόπουλους. Θετικοί στον
νέο κορονοϊό βρέθηκαν οι Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος μετά την κηδεία
του πατέρα τους, Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου. Οι δύο επιχειρηματίες λαμβάνουν
όλα τα κατάλληλα μέτρα μέχρι να επανέλθουν στην κανονικότητα. Ευχόμαστε να
αναρρώσουν γρήγορα οι άνθρωποι.

LOCK
Η είδηση που παρουσιάστηκε δήθεν σαν έκπληξη είναι περίπου
«μπαγιάτικη». Το «ζευγάρι» του
Μεγάρου Μαξίμου δεν προέκυψε
χθες ή προχθές. Τα παιδιά είναι
πάνω από τρία χρόνια μαζί, προτού ακόμα η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση. By the way, εύχομαι να είναι πάντα αγαπημένοι. Είναι καλά παιδιά και οι δύο.
Εξάλλου, μόλις είχε κοινοποιηθεί το είχε γράψει -εδώ και μήνες- το «Παρασκήνιο»…

P
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ΕΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκό μήνυμα με πολλούς
αποδέκτες για ελλείμματα και χρέος

Τ
του

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

ο τελευταίο διάστημα το ιερατείο των Βρυξελλών έχει προχωρήσει σε σειρά σημαντικών ανακοινώσεων για την ελληνική οικονομία, στέλνοντας μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.
Έτσι, στις 12 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε
στη δημοσιότητα τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις για την Ελλάδα, όπου, ενώ εκτιμά για το 2021
ανάκαμψη της τάξης του 4,1% έναντι ύφεσης 8,2% το
2020, καθώς και νέα ανάκαμψη της τάξης του 6% για
το 2022, εντούτοις οι προβλέψεις για την ανεργία είναι δυσοίωνες, καθώς επισημαίνει ότι για μεν το 2021
η ανεργία θα κυμανθεί στο 16,3% έναντι 17,3% το 2019
και 16,3% το 2020, ενώ το 2022 αναμένεται να είναι
στο 16,1%.
Ταυτόχρονα, το δημοσιονομικό έλλειμμα από 9,7%
του ΑΕΠ το 2020 αναμένεται να φτάσει στο 10% το 2021
και να πέσει στο 3,2% το 2022. Ομοίως, το δημόσιο χρέος από 205,6% του ΑΕΠ το 2020 αναμένεται να φτάσει
στο 208,8% το 2021 και να πέσει στο 201,5% το 2022.
Τα παραπάνω στοιχεία για ύφεση και ανεργία επαναλαμβάνονται και στη σελίδα 13 της 10ης Έκθεσης
Ενισχυμένης Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
COM(2021) 528 final για την Ελλάδα, που δόθηκε στη
δημοσιότητα στις 2 Ιουνίου. Η εν λόγω Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό 472/2013 και
ελέγχει την τήρηση και εφαρμογή εκ μέρους της Ελλάδας των όρων που επέβαλε το Eurogroup της 22ας
Ιουνίου 2018.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται στη σελίδα 7
της παραπάνω Έκθεσης, ελέγχεται η εφαρμογή των
συγκεκριμένων δεσμεύσεων για εφαρμογή μεταρ-

ρυθμίσεων σε έξι βασικούς τομείς στη βάση συγκεκριμένων προθεσμιών μέχρι τα μέσα του 2022, μεταρρυθμίσεων που αφορούν ιδίως: (i) στις δημοσιονομικές και δημοσιονομικές - διαρθρωτικές πολιτικές, (ii) στην κοινωνική πρόνοια, (iii) στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, (iv) στις αγορές εργασίας και
προϊόντων, (v) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών
και Περιουσίας, δηλαδή στο Υπερταμείο, καθώς και
στις ιδιωτικοποιήσεις και (vi) στον εκσυγχρονισμό
της Δημόσιας Διοίκησης.
Σε σχέση με τα δημοσιονομικά, η παραπάνω Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας στη σελίδα 23, αφού
επισημαίνει με νόημα τη δέσμευση για πρωτογενή
πλεονάσματα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ σε μεσοπρόθεσμη βάση, στη συνέχεια αναφέρεται στις αποφάσεις της Ε.Ε., σύμφωνα με τις οποίες σε σχέση με
τα ελλείμματα η γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας θα συνεχίσει να εφαρμόζεται το
2021 και το 2022 και αναμένεται να απενεργοποιηθεί
από το 2023.
Όμως, όπως επισημαίνει η Επιτροπή στην Εαρινή
Δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, την οποία ομοίως
εξέδωσε στις 2 Ιουνίου, ναι μεν «η δημοσιονομική
πολιτική πρέπει να παραμείνει υποστηρικτική το
2021 και το 2022», πλην όμως «μόλις το επιτρέψουν
οι συνθήκες, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν πολιτικές για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα».
Η επισήμανση της δέσμευσης της Ελλάδας για
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ σε μεσοπρόθεσμη βάση, σε συνδυασμό και με την παραπάνω
Εαρινή Δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, προμη-

νύει μετά τη λήξη της πανδημίας σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία και μέτρα λιτότητας.
Άλλωστε, οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση με τις αποφάσεις
των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, οι
οποίοι προκειμένου να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία για το τι θα συμβεί μετά τη λήξη της πανδημίας
στο σημείο 7 της Δήλωσης του Eurogroup της 15
Μαρτίου 2021, επισήμαναν με νόημα ότι «άπαξ και
δρομολογηθεί σταθερά η ανάκαμψη, τα κράτη-μέλη
της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα
αυξημένα επίπεδα δημόσιου χρέους, εφαρμόζοντας
βιώσιμες μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές στρατηγικές με έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών...».
Καθώς τα παραπάνω στοιχεία για το ελληνικό έλλειμμα και χρέος επαναλαμβάνονται στις σελίδες 6, 7
και 18 της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, που εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 126 παρ. 3 της
Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε. και δημοσιοποιήθηκε, επίσης, στις 2 Ιουνίου [COM(2021) 529 final], είναι
προφανές ότι το άγρυπνο μάτι των δανειστών θα συνεχίσει να θέτει στο μικροσκόπιο τις δαπάνες του ελληνικού Δημοσίου.
Πολύ δε περισσότερο καθώς η Κριστίν Λαγκάρντ
αρνείται κάθε συζήτηση για διαγραφή εκ μέρους της
ΕΚΤ των δημόσιων χρεών που δημιουργήθηκαν λόγω πανδημίας (capital.gr, 7/2/2021), απορρίπτοντας
την έκκληση 100 οικονομολόγων που μετ’ επιτάσεως
ζητούν τη διαγραφή δημόσιων χρεών που διακρατά η
ΕΚΤ (naftemporiki.gr, 5/2/2021).

Το ΚΙΝ.ΑΛ. θα ορίσει τις εξελίξεις

Η

νέα «επίθεση φιλίας» του Αλέξη Τσίπρα
προς τη Φώφη Γεννηματά οδηγεί σε δύο
συμπεράσματα. Πρώτον, ότι βασική μέριμνα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η εξασφάλιση της συνεργασίας με το τρίτο κόμμα του Κοινοβουλίου σε μια
προσπάθεια είτε να σχηματίσουν από κοινού κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές είτε να αποφύγουν τις επαναληπτικές κάλπες. Συνεπώς, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνεται ότι θα έλθει δεύτερος, αφού
από τώρα ζητά τη συνεργασία άλλου κόμματος.
Δεύτερο συμπέρασμα: Τις πολιτικές εξελίξεις
των επόμενων ετών στη χώρα μας θα προσδιορίσουν πολλοί παράγοντες, αλλά περισσότερο από
όλους (τους προβλεπτούς...) οι εκλογές για την
ηγεσία του ΚΙΝ.ΑΛ. Και αυτό διότι η ηγεσία του
(νέα ή αναβαπτισμένη) θα προσδιορίσει με τη σειρά της τη φυσιογνωμία του κόμματος αυτού, αν,
δηλαδή, θα αποτελέσει μια «αντιδεξιά» πολιτική
δύναμη και δυνάμει συμπληρωματική του ΣΥΡΙ-

ΖΑ σε μια πιθανή «προοδευτική διακυβέρνηση»
ή, αντίθετα, θα είναι ένα κόμμα που θα μπορεί να
συνεργαστεί και με την Κεντροδεξιά. Υπάρχει και
η τρίτη εκδοχή, αυτή που υπόσχεται ο Ανδρέας
Λοβέρδος, δηλαδή της αναγέννησης του Κινήματος και της επανόδου του στην κατηγορία των
«μεγάλων κομμάτων», δηλαδή στον έναν από
τους δύο πόλους του πολιτικού μας συστήματος.
Όλα αυτά θα κριθούν στις εκλογές για την ηγεσία του ΚΙΝ.ΑΛ. και στην πολιτική που θα ασκήσει
η ηγεσία του από εκεί και μετά. Μακροπρόθεσμα
αυτοί οι δύο στρατηγικά αντίθετοι προσανατολισμοί (προς τον ΣΥΡΙΖΑ ή προς τη Ν.Δ.) ή θα πρέπει
να συντεθούν στο εσωτερικό του κινήματος ή θα
το οδηγήσουν σε διάσπαση και σε νέες περιπέτειες. Βραχυπρόθεσμα, θα πρέπει να περιμένουν το
κλείσιμο του κύκλου της πολιτικής κυριαρχίας
Μητσοτάκη. Όσο ο σημερινός πρωθυπουργός
ορίζει τις πολιτικές εξελίξεις -είτε μέσω της εικό-

νας που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είτε μέσω
της επιλογής του χρόνου που θα στηθούν οι επόμενες κάλπες- η όλη συζήτηση «με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει το ΚΙΝ.ΑΛ.» είναι άκαιρη.
Με την πολιτική που ακολουθεί, η Φώφη Γεννηματά προσπαθεί μεν να διατηρήσει τις ίσες
αποστάσεις από Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ, σίγουρα όμως η
αντιδεξιά της τοποθέτηση την κάνει στρατηγικό
σύμμαχο του Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη, η συμπεριφορά, η πολιτική ταυτότητα και η έως τώρα
πολιτική πορεία τού επίσης υποψήφιου για την
ηγεσία Ανδρέα Λοβέρδου μάς επιτρέπουν να
υποθέτουμε (αν δεν πετύχει τον στόχο του να ξανακάνει μεγάλο το ΠΑΣΟΚ) ότι δεν αποκλείει μελλοντική συνύπαρξη σε κυβέρνηση με τη Ν.Δ. Το
ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι τι εικόνα
θα αποκτήσει και τι πορεία θα χαράξει το ΠΑΣΟΚΚΙΝ.ΑΛ., αν εκλεγεί στην ηγεσία του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Φαλάσαρνα: «Bουκολική ιστορική περιήγηση»

Τ

του

Χρόνη
Ινιωτάκη

η σημαντικότητα του αρχαιολογικού χώρου στα Φαλάσαρνα της Δυτικής Κρήτης
έχουν περιγράψει σημαντικοί μελετητές
της μηχανικής των αρχαίων λιμένων.
Οι ανασκαφές που διεξάγονται εκεί από τα μέσα
της δεκαετίας του 1980 έχουν αποκαλύψει μέρος
του σημαντικού λιμένα της ελληνιστικής πόλης,
αποδίδοντας στους επισκέπτες έναν χώρο σπάνιας ιστορικής σημαντικότητας σε ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.
Έως εδώ όλα καλά. Σε πρόσφατη επίσκεψή μου
στην περιοχή διαπίστωσα ότι, πλην των αρχαιοτήτων, στον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο φιλοξενούνται αυτοσχέδιες «στάνες», που μπορεί να
προσδίδουν μια αίσθηση βουκολικού τοπίου,

όμως σίγουρα δεν βοηθούν στην ανάδειξη των
μνημείων που έχουν βρεθεί σε αυτόν.
Να σημειωθεί ότι σχεδόν εκατό χιλιάδες άνθρωποι φτάνουν στα Φαλάσαρνα κάθε χρόνο, όχι
μόνο για να απολαύσουν την εξαίσιου φυσικού
κάλλους παραλία της, αλλά και για να επισκεφτούν τα σημαντικά μνημεία του αρχαιολογικού
της χώρου.
Η ιστορία γνωστή και από άλλες περιοχές της
Ελλάδας, όμως εδώ με έντονη την αίσθηση της
αυθαιρεσίας. Ανάμεσα στους χώρους σταυλισμού
των συμπαθών οικόσιτων τετράποδων το τοπίο
διανθίζεται από σκουπίδια κάθε λογής, μπάζα και
όλα τα υλικά που μπορούν να βρεθούν σε μια
αξιοπρεπή χωματερή.

Δεν είναι η θλίψη που σου προκαλεί το θέαμα
μόνο, είναι και η εμφανής αδιαφορία της οποιασδήποτε κρατικής μέριμνας αλλά και ιδιωτικής
πρωτοβουλίας (επιτροπές κατοίκων, ανθρώπων
επαγγελματιών που ζουν από αυτό που ονομάζεται «τα οφέλη του τουρισμού»), είναι και ο κίνδυνος να μετατραπεί σε μια υγειονομική βόμβα για
τους επισκέπτες του ένας χώρος που μόνο χαρά
θα έπρεπε να σου αφήνει ως ανάμνηση.
Νομίζω ότι είναι περιττό να ψάξουμε υπαιτίους,
είμαστε όλοι εμείς με την αδιαφορία μας, είναι
ανώφελο να καταδικάσουμε συμπεριφορές αν επί
της ουσίας κάποιος από τους «αρμοδίους» δεν
«βάλει φρένο» με τις προβλεπόμενες, βάσει νομοθεσίας, ενέργειες σε αυτή την κατάσταση.

Φτιάξτε μια όμορφη και ισορροπημένη σχέση με τα παιδιά σας

Τ

α παιδιά -ίσως περισσότερο από καθετί
άλλο- θέλουν και ξέρουν πώς να τραβούν
την προσοχή σας. Από τη στιγμή που γεννιούνται, εμείς, ως γονείς, αναλαμβάνουμε την
απόλυτη ευθύνη για την ασφάλεια και τη σωστή
ανάπτυξή τους. Αυτό που κάνουμε είναι ότι βάζουμε συνεχώς όρια γύρω από το παιδί για να το
προστατέψουμε. Οριοθετούμε τον χώρο τους και
τα προστατεύουμε από τον εξωτερικό κόσμο
όπως εμείς θεωρούμε σωστό. Όταν αυτό επιτυγχάνεται και το παιδί απολαμβάνει τη σιγουριά
που του εξασφαλίζουν οι γονείς, αναπτύσσεται
σωστά, ώστε, όταν έρθει η στιγμή, να μπορεί να
δοκιμάσει και να ξεπεράσει τα όρια που το περιβάλλουν.
Θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τη συμπεριφορά των γονέων σε σχέση με τα παιδία σε τρεις
τύπους: α) Οι αυταρχικοί γονείς που ζητούν από
τα παιδιά υπακοή και τήρηση των κοινωνικών
αρχών της εποχής και της οικογένειας, θέτουν
όρια που τα παιδιά οφείλουν να τηρούν, αλλά
τους δίνουν τον απαραίτητο χώρο να λένε τη γνώμη τους και να συμμετέχουν στα κοινά της οικογένειας. β) Ο δεύτερος τύπος είναι αυτός των σαφώς πιο αυταρχικών γονέων. που απαιτούν πλήρη υπακοή, αφαιρώντας έως έναν μεγάλο βαθμό
την ανεξαρτησία των νεαρών ατόμων. Το τρίτο είδος γονέων είναι αυτοί που δεν επιβάλλουν κανέναν έλεγχο και εξουσία και δεν θέτουν όρια
όσον αφορά στη συμπεριφορά των παιδιών και
των ιδίων.
Ωστόσο, η σωστή ανάπτυξη του παιδιού επιτυγχάνεται όταν οι γονείς θέτουν σταθερά όρια. Έτσι
τα παιδιά μεγαλώνουν έχοντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, σε αντίθεση με εκείνα στα οποία
επιτρέπεται να συμπεριφέρονται όπως τους αρέσει. Τα παιδιά με καλή προσαρμογή έχουν τρυφερούς και υποστηρικτικούς γονείς, οι οποίοι,
όμως, ασκούν έλεγχο με λογικό τρόπο και έχουν

προσδοκίες, χωρίς να περιορίζουν τις ευκαιρίες
για πειραματισμό και ανεξαρτησία του παιδιού.
Συχνά οι δυσκολίες στην οριοθέτηση έχουν να
κάνουν και με τον τρόπο που οι γονείς ορίζουν,
διατυπώνουν και επικοινωνούν τα όρια στα παιδιά τους. Κάντε, λοιπόν, τα εξής: 1) Πειθαρχία!
Πειθαρχία σημαίνει διδασκαλία, όχι τιμωρία. Η
σταθερή πειθαρχία που αφορά σε σημαντικά ζητήματα δεν αποτελεί απειλή για την προσωπικότητα του παιδιού. 2) Δημιουργήστε το κατάλληλο
φυσικό περιβάλλον για το παιδί, το οποίο θα του
προσφέρει ελευθερία και άνεση κινήσεων με
ασφάλεια, χωρίς περιορισμούς. 3) Όταν το παιδί
σας είναι μαζί με άλλα παιδιά, προσπαθήστε να
μην ανακατεύεστε. Όταν επεμβαίνετε, τουλάχιστον οι μισές αντιδράσεις του παιδιού σας έχουν
στόχο εσάς τους ίδιους! 4) Προσαρμόστε την πειθαρχία στο στάδιο ανάπτυξης του παιδιού. Αν
πρόκειται για νήπιο, προσπαθήστε κατ’ αρχάς να
στρέψετε την προσοχή του σε μια άλλη δραστηριότητα. Αν αυτό δεν φέρει αποτέλεσμα, ίσως
χρειαστεί να το απομακρύνετε μόνοι σας.
Για ένα παιδί μεγαλύτερο των δύο ετών η πειθαρχία πρέπει πάντα να περιλαμβάνει μια εξήγηση για τους λόγους που χρειάζονται να τηρηθούν
κάποιοι κανόνες. 5) Δεν είναι όλα τα θέματα το
ίδιο σημαντικά. Ξεχωρίστε ποια επιδέχονται διαπραγμάτευση και ποια όχι.
Κάποια στιγμή υπάρχουν όρια που το παιδί
μάς δείχνει ότι πρέπει να τα καταργήσουμε ή να
τα διευρύνουμε, για να ανταποκριθούμε στην έμφυτη ανάγκη του να γνωρίσει τον κόσμο. 6) H βάση για να δεχθεί ένα παιδί το «όχι» (και να αποδεχθεί ένα όριο που του βάζουμε) είναι το «ναι».
Τα παιδιά συνεχώς εξερευνούν των περιβάλλοντα χώρο, ενώ, παράλληλα με αυτό, δοκιμάζουν
και αναπτύσσουν τις δικές τους ικανότητες. Όταν
προσπαθούμε συνεχώς να τους απαγορεύσουμε
κάτι, δεν μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν σωστά

τον κόσμο. Π.χ., ένα μικρό παιδί μπορεί να θέλει
να παίξει με τα μάτια της κουζίνας. Αντί να του
απαγορεύσουμε να τα αγγίξει, μπορούμε να του
ζητήσουμε να μας βοηθήσει να μαγειρέψουμε
κάτι. Έτσι θα ικανοποιήσει την περιέργειά του
και θα αντιληφθεί πως θα χρειάζεται βοήθεια
όταν θα δοκιμάζει να χρησιμοποιήσει τα μάτια
της κουζίνας. 7) Προσφέρετε στο παιδί πρότυπα
συμπεριφοράς για μίμηση. Δοκιμάστε να το βοηθήσετε να ελέγξει τον εαυτό του ή να βρει τρόπους να αντιμετωπίσει μια κατάσταση, δίνοντάς
του παραδείγματα.
Συχνά ο τρόπος που το βοηθάτε να λύσει μια
διαφορά είναι πολύ πιο διδακτικός από χίλιες λέξεις. 8) Μη βιαστείτε να συμπεράνετε ότι, όταν το
παιδί προσπαθεί να δοκιμάσει τα όρια, ο λόγος
είναι για να προκαλέσει εσάς. Πιθανόν η παρόρμησή του να ξεπεράσει το όριο είναι δυνατή και
θέλει να εξετάσει κατά πόσο το όριο εξακολουθεί
να ισχύει! 9) Προσπαθήστε να δείχνετε στο παιδί
ότι απορρίπτετε την πράξη του, όχι όμως το ίδιο
(δεν λέμε:
«Είσαι κακό παιδί!» - λέμε «Αυτό που έκανες
είναι κακό»). Ανοίγουμε, λοιπόν, έναν δρόμο κατανόησης και καταφέρνουμε να κάνουμε το παιδί
να μας ακούει όλο και περισσότερο, καθώς μεγαλώνει.
Προσοχή: Α) Είναι συνήθως πιο εύκολο να το
καταλάβουμε όταν τα παιδιά παραβιάζουν τα
δικά μας όρια, παρά όταν εμείς παραβιάζουμε
τα όρια των παιδιών μας. Β) Μια μόνιμα αρνητική συμπεριφορά του παιδιού είναι πιθανό να
μας δίνει «σήμα» ότι τα όρια που του έχουμε
θέσει είναι πολύ στενά και ασφυκτικά. Σταθείτε και εκτιμήστε την κατάσταση. Μήπως αντιδράτε πολύ σκληρά και, επομένως, αναποτελεσματικά; Μήπως το παιδί σας αντιδρά με
τρόπο που υποδηλώνει ότι έχει άγχος ή πως
χρειάζεται περισσότερη στοργή;

της

Ιωάννας
Λούβη
Ψυχολόγος
- Ειδική
Παιδαγωγός

(ilouvi@yahoo.com)
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ΜΕΡOΠΗ ΤΖΟYΦΗ

Βουλευτής Ιωαννίνων και Αναπληρώτρια Τομεάρχης
Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., πρώην Υφυπουργός Παιδείας

Κορυφαία πολιτική μας
η υπεράσπιση της
δημόσιας Παιδείας...

Γ

ια τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. η «υπεράσπιση
της δημόσιας Παιδείας αποτελεί
κορυφαία πολιτική αναμέτρηση»,
απέναντι «σε μια κυβέρνηση που
είναι αποφασισμένη να συρρικνώσει το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα» και «θεσπίζει
διαρκώς αντιδραστικές και νεο-συντηρητικές πολιτικές ενάντια στη νεολαία, την εκπαιδευτική κοινότητα και τα πανεπιστήμια,
υπερασπίζοντας ιδιωτικά συμφέροντα», δηλώνει η Μερόπη Τζούφη, καθηγήτρια στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και πρώην υφυπουργός Παιδείας.
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και αναπληρώτρια τομεάρχης Παιδείας επισημαίνει
ότι «το 1/3 των υποψηφίων, δηλαδή περίπου
25.000 με 30.000 μαθητές και μαθήτριες, θα
μείνει εκτός ΑΕΙ, με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά… να σπρώχνονται στα ιδιωτικά κολέγια,
στη φτηνή κατάρτιση». Παράλληλα, κρίνει
πως «οι συνέπειες θα είναι πολυεπίπεδες:
Στη μόρφωση της νέας γενιάς, στην ερευνητική δραστηριότητα, στην κοινωνική και πολιτιστική διαμόρφωση αλλά και στην οικονομία της χώρας και στην περιφερειακή ανάπτυξη».
Στον χώρο της Παιδείας παρατηρείται μια
γενική αναστάτωση. Πολλές διαμαρτυρίες,
ακόμα και από «γαλάζιους» περιφερειάρχες και δημάρχους, για την απαξίωση πολλών περιφερειακών τμημάτων. Ποια είναι
η δική σας θέση ως πανεπιστημιακού;
Η αναστάτωση και οι διαμαρτυρίες που περιγράφετε θα ενταθούν το επόμενο διάστημα,
όταν οι συνέπειες του νέου συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ θα γίνουν αντιληπτές. Η κυβέρνηση θέσπισε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής με σκοπό να αποκλείσει χιλιάδες μαθητές
από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα περιφερειακά πανεπιστήμια θα υποστούν άμεσα
τις συνέπειες - με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες. Η
Ν.Δ. επιμένει στο λαϊκίστικο επιχείρημα περί
μαθητών που εισέρχονται στα ΑΕΙ με «1 και 2
στα 20». Ακόμα και οι βουλευτές της Ν.Δ. πιστεύουν ότι ψήφισαν τη «βάση του 10». Έχουν
εξαπατηθεί από την ίδια τους την κυβέρνηση,

στον
Γιάννη Σπ. Παργινό

parginos@paraskhnio.gr
αφού το «σύστημα Κεραμέως» προβλέπει
κυμαινόμενη βάση, ανάλογα με τη δυσκολία
των θεμάτων. Με εύκολα θέματα, μαθητές
που θα γράψουν δύο και τρεις μονάδες πάνω
από τη «βάση του 10» θα κινδυνεύσουν να
μείνουν εκτός. Αντίστοιχα, με δύσκολα θέματα θα περάσουν και μαθητές με «6 ή 7». Μοιάζει αντιφατικό, αλλά αυτό είναι το νέο σύστημα της Ν.Δ., που στερείται κάθε ακαδημαϊκής
και παιδαγωγικής εγκυρότητας.
Κύριος στόχος είναι να περιοριστεί ο αριθμός των φοιτητών κατά 30%, να «μικρύνει» το
δημόσιο πανεπιστήμιο και να αποδυναμωθούν τα περιφερειακά ιδρύματα. Ήδη από
την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 200 τμήματα σε 50 πόλεις θα υποστούν απώλειες, ενώ
ορισμένα δεν θα έχουν καν πρωτοετείς. Οι
συνέπειες θα είναι πολυεπίπεδες: Στη μόρφωση της νέας γενιάς, στην ερευνητική δραστηριότητα, στην κοινωνική και πολιτιστική
διαμόρφωση αλλά και στην οικονομία της
χώρας και στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Η παράταξή σας καταγγέλλει ότι 25.000 με
30.000 θα μείνουν εκτός Ανωτέρων και
Ανωτάτων Ιδρυμάτων. Γιατί;
Μελετώντας το νέο σύστημα και λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά δεδομένα του
υπουργείου Παιδείας για τα αποτελέσματα
των Πανελλαδικών του 2020, καταλήξαμε
στο θλιβερό συμπέρασμα πως το 1/3 των
υποψηφίων, δηλαδή περίπου 25.000 με
30.000 μαθητές και μαθήτριες, θα μείνουν
εκτός. Όλα αυτά τα παιδιά θα σπρώχνονται
στα ιδιωτικά κολέγια, στη φτηνή κατάρτιση
και στην ανήλικη μαθητεία.
Διαπιστώσαμε, επίσης, πως το νέο σύστημα πλήττει δυσανάλογα τους αποφοίτους των
Επαγγελματικών Λυκείων, ενώ αποκλείει την
πρόσβαση στους αποφοίτους των Εσπερινών.
Είναι ρυθμίσεις με σαφές ταξικό πρόσημο,

που κατακρημνίζουν -αντί να επιβραβεύουντην προσπάθεια των εργαζόμενων μαθητών,
συχνά ενηλίκων, να επιστρέψουν στο σχολείο
για να μορφωθούν, να περάσουν στο πανεπιστήμιο και να αλλάξουν τη ζωή τους.
Η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να «θολώσει τα νερά», ανακοίνωσε 78.000 θέσεις
στα ΑΕΙ. Όμως, είναι άλλο πράγμα ο αριθμός
των διαθέσιμων θέσεων και άλλο ο αριθμός
των εισακτέων. Σύμφωνα με τα δεδομένα,
μόνο 48.000-53.000 θα καλυφθούν λόγω της
εφαρμογής της ΕΒΕ. Τότε είναι που θα επιστρατευθούν τα γνώριμα κυβερνητικά επιχειρήματα, περί «ατομικής ευθύνης» και
«μαθητών που δεν διάβασαν ή δεν άξιζαν να
περάσουν στο πανεπιστήμιο, αφού υπήρχαν
τόσες διαθέσιμες θέσεις». Τότε θα ξεκινήσει
και η συζήτηση για την «αναγκαία» αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη, κλείνοντας
και συγχωνεύοντας τμήματα που, λόγω της
κυβερνητικής πολιτικής, θα έχουν μετατραπεί σε «χαμηλής ζήτησης».
Η πανδημία, αναπόφευκτα, επιφέρει νέα
δεδομένα. Ας σταθούμε στην κυβερνητική
πολιτική εν μέσω πανδημίας. Σε τι θα διέφερε μια εκπαιδευτική πολιτική κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.;
Κατά την περίοδο της πανδημίας, η κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία να εφαρμόσει πολιτικές αποκλεισμών και ανισοτήτων στην
Εκπαίδευση. Το υπουργείο Παιδείας επιδόθηκε σε νομοθετικό «ντελίριο», στρέφοντας
τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές και τα πανεπιστήμια
απέναντί του. Μόνοι συμπαραστάτες, οι ιδιοκτήτες κολεγίων και ιδιωτικών σχολείων, οι
οποίοι ευεργετήθηκαν πολλαπλά!
Την ίδια στιγμή, επέδειξε ανικανότητα και
αδιαφορία να στηρίξει τα δημόσια σχολεία,
με την UNESCO να κατατάσσει τη χώρα μας
στις χειρότερες θέσεις παγκοσμίως αναφο-

ρικά με τον χρόνο που τα σχολεία έμειναν
κλειστά, λόγω ανυπαρξίας υγειονομικών μέτρων. Η υπουργός Παιδείας υπερθεματίζει
για το «ψηφιακό άλμα» της τηλεκπαίδευσης,
παραγνωρίζοντας πως η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με πολλά εμπόδια,
δυσκολίες και αποκλεισμούς. Ενδεικτική είναι η καθυστέρηση, ύστερα από δύο χρόνια
πανδημίας και κλειστών σχολείων, στην παράδοση του εξοπλισμού στους μαθητές οι
οποίοι δεν είχαν τα μέσα. Αξίζει να σημειωθεί
πως, μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση επέλεξε να εφαρμόσει το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, δίχως καμία ενσυναίσθηση
και παρά τις πολλαπλές ευθύνες της για την
κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., η υπεράσπιση της
δημόσιας Παιδείας αποτελεί κορυφαία πολιτική αναμέτρηση, με μια κυβέρνηση που είναι αποφασισμένη να συρρικνώσει το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, αφήνοντας χώρο
στα ιδιωτικά συμφέροντα και στους κανόνες
της αγοράς. Με μια κυβέρνηση που θεσπίζει
διαρκώς αντιδραστικές και νεο-συντηρητικές πολιτικές ενάντια στη νεολαία, την εκπαιδευτική κοινότητα και τα πανεπιστήμια.
Που αφήνει τα προσφυγόπουλα εκτός Εκπαίδευσης, δεν προχωρά σε προσλήψεις,
κάνει «πιο ακριβό» το δημόσιο σχολείο και
θέλει οι νέοι μας να διδάσκονται «εθνοχριστιανική» Ιστορία.
Στην προηγούμενη φάση, η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα άλλο περιβάλλον κρίσης, αυτό της οικονομικής και της προσφυγικής, έδωσε συγκεκριμένα δείγματα γραφής, παρά την οικονομική ασφυξία των δανειστών. Είναι βέβαιο πως σύντομα θα χρειαστεί να τα ξαναδώσουμε, ώστε όχι μόνον η
εκπαίδευση, αλλά το σύνολο της κοινωνικής
ζωής να ξεφύγει από την ασφυξία την οποία
προσπαθούν να επιβάλουν η Ν.Δ. και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
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Ώρα μηδέν για τις νέες φρεγάτες

E

φτασε η ώρα της κρίσης για την
επιλογή της νέας φρεγάτας, η
οποία θα δώσει την απαραίτητη
ανάσα στον ελληνικό Στόλο. Ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, αναμένεται να επισκεφτούν σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να παρουσιάσουν στον πρωθυπουργό τα αποτελέσματα της επιχειρησιακής αξιολόγησης που πραγματοποίησε
το Πολεμικό Ναυτικό.
Χθες, από τις 8 το πρωί μέχρι το απόγευμα οι αξιωματικοί του Ναυτικού συσκέπτονταν προκειμένου να διαμορφωθεί
το τελικό κείμενο της αξιολόγησης. Εκτός
από τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθεμίας
από τις επτά προτάσεις που έφτασαν το
προηγούμενο διάστημα στη Μεσογείων,
τα στελέχη του Ναυτικού έλαβαν υπόψη
τούς χρόνους παράδοσης αλλά και το γεγονός ότι κάποια πλοία κατασκευάζονται
ήδη, ενώ κάποια άλλα υπάρχουν μόνο σε
σχέδια.
Μένει να διευκρινιστεί αν μετά την παράδοση της αξιολόγησης το Πολεμικό
Ναυτικό θα κληθεί να καταρτίσει «λίστα
προτίμησης» ή θα γνωμοδοτήσει υπέρ

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

μιας πρότασης. Σε κάθε περίπτωση, το
επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει νέος
γύρος συνομιλιών με τις εταιρείες, ώστε
να κλείσει το θέμα της διαμόρφωσης και
να υπολογιστεί το τελικό κόστος κατασκευής. Αυτό που φαίνεται να προβληματίζει, πάντως, είναι το θέμα της ναυπήγησης στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι η λύση
στα ναυπηγεία αργεί και ο Στόλος έχει
άμεση ανάγκη για νέες μονάδες επιφανείας, εξετάζονται όλα τα σενάρια, ακόμη
και της κατασκευής σε ναυπηγείο του
εξωτερικού, αν όχι όλων, τουλάχιστον των
δύο πρώτων πλοίων με τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών. Είναι αυτονόητο ότι
τόσο η κυβέρνηση όσο και η πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων επιθυμούν η κατασκευή τους να γίνει στην Ελλάδα με προφανή οφέλη για
την οικονομία. Πηγές από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, ωστόσο, τονίζουν ότι το
θέμα της εγχώριας ναυπήγησης δεν πρέ-

πει σε καμία περίπτωση να τραβήξει πίσω
το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του Στόλου και να ζήσουμε εποχές «πυραυλακάτων» που χρειάστηκαν 20 χρόνια για να
παραδοθούν στο Πολεμικό Ναυτικό.
Ταυτόχρονα, εξετάζεται το σενάριο της
αποσύνδεσης της ενδιάμεσης λύσης από
τις τέσσερις νέες φρεγάτες, διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι προτάσεις που
συγκεντρώνουν τις περισσότερες «προτιμήσεις» δεν συνοδεύονται από εξίσου
αξιόλογες προσφορές για πλοία που θα
καλύψουν το κενό όσο θα εκσυγχρονίζονται οι τέσσερις ελληνικές ΜΕΚΟ. Την ίδια
ώρα, όμως, οι μονάδες επιφανείας του
Στόλου, παρά τα χρόνια και τα μίλια που
έχουν στην «πλάτη» τους, συνεχίζουν να
κυριαρχούν στο Αιγαίο και σε περιοχές
ελληνικών συμφερόντων. Σε λίγες μέρες,
μάλιστα, ξεκινά η μεγάλη άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού «Καταιγίδα 21», που θα
ακολουθήσει την επιθεώρηση του Στόλου
από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Χαλαρώνουν τα υγειονομικά μέτρα
Σταδιακή άρση των μέτρων προστασίας
κατά της πανδημίας Covid-19 αποφάσισε
το ΓΕΕΘΑ, ακολουθώντας τα πρωτόκολλα

που εφαρμόζονται στον γενικό πληθυσμό.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επιτρέπονται η παρουσία καλεσμένων σε στρατιωτικές τελετές και ορκωμοσίες, όπως
και τα επισκεπτήρια στα στρατόπεδα υπό
προϋποθέσεις. Αυτές αφορούν στην επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ κατά την είσοδο στη μονάδα,
σε επισκέψεις μόνο σε εξωτερικούς χώρους και με μέγιστο αριθμό δύο καλεσμένων ανά άτομο. Ακόμη, αποφασίστηκε η
επαναλειτουργία των στρατιωτικών γυμναστηρίων με ένα άτομο ανά 10 τ.μ., τήρηση αποστάσεων μεταξύ αθλουμένων,
καταγραφή των στοιχείων τους αλλά και
συχνό καθαρισμό των χώρων και των οργάνων γυμναστικής.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
και ο αρχηγός του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού
αναμένεται να επισκεφτούν
σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου
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ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών, αναπληρώτρια γενική γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ.

H πολιτική δεν είναι
ενασχόληση
για τους λίγους
και εκλεκτούς

«Η

πολιτική δεν είναι πολυτέλεια ούτε ενασχόληση για
τους λίγους και εκλεκτούς», λέει η βουλευτής
Νότιου Τομέα Αθηνών της Ν.Δ. Άννα Καραμανλή. Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη,
μας μιλάει για τις μάχες που δίνει στη Βουλή
και στη ζωή, για το προσωπικό της στοίχημα
που έχει θέσει στον Νότιο Τομέα, για την απόφασή της να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές
και για τη σχέση της με τα παιδιά της.

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται δύο
χρόνια από όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και η Ν.Δ. ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της
χώρας. Κάνοντας έναν μικρό απολογισμό,
ποιο ήταν κατά τη γνώμη σας το σημαντικότερο επίτευγμα της κυβέρνησης;
Αναμφισβήτητα, το μεγαλύτερο επίτευγμα
της κυβέρνησής μας είναι η ανάκτηση της
αξιοπιστίας και της ισχύος της χώρας μας. Η
οικονομία διαρκώς αναβαθμίζεται, ενώ η Ελλάδα αποτελεί πλέον ρυθμιστικό παράγοντα
ασφάλειας και ειρήνης στην Ευρώπη και τη
Μεσόγειο. Είναι γεγονός ότι τα δύο αυτά χρόνια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
ήρθε αντιμέτωπη με πρωτοφανείς προκλήσεις. Αρκεί να σας θυμίσω την υπεράσπιση
των ευρωπαϊκών συνόρων μας, την ανθρωπιστική συμβολή στο μεταναστευτικό, την πρωτοβουλία για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και του Ευρωπαϊκού
Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid της ΕΕ. Μέσα σε δύο χρόνια λοιπόν, πάψαμε πια να είμαστε ο φτωχός συγγενής της ευρωπαϊκής οικογένειας και γίναμε ακόμη και αντικείμενο
καλώς εννοούμενου «φθόνου», όπως δήλωσε πρόσφατα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Αντίστοιχα, πού θεωρείτε πως θα έπρεπε

στην
Άννα Καραβοκύρη

να έχει δώσει μεγαλύτερο βάρος η κυβέρνηση, αλλά δεν έδωσε;
Αν και η κυβέρνηση έριξε το βάρος της στη
διαχείριση της πανδημίας, θεωρώ πως η πανδημία δεν κατάφερε να ανακόψει τη μεταρρυθμιστική μας δράση. Το νομοθετικό μας
έργο είναι πολύ πλούσιο και πάρα πολύ ευρύ.
Από την οργάνωση και τη λειτουργία της κυβέρνησης, το γνωστό Επιτελικό Κράτος, μέχρι το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα ζώα συντροφιάς και τα αδέσποτα ζώα. Δεν συζητούμε
πια για την ψηφιοποίηση του κράτους και την
απίστευτη διευκόλυνση των πολιτών, που είδαν μέσα σε ελάχιστους μήνες τεράστια μεταβολή στην καθημερινότητά τους με την άυλη συνταγογράφηση, την ψηφιακή μεταβίβαση ακινήτων, το ψηφιακό κτηματολόγιο, το
myKEPlive και εκατοντάδες άλλες υπηρεσίες.
Με δεδομένο ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα, στη μετά Covid-19 εποχή,
ποια είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση
που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση;
Η επόμενη μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνησή μας είναι το να κερδίσουμε το στοίχημα των βασικών μεταρρυθμίσεων και
επενδύσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος μας είναι η
αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων συνολικού
ύψους 32 δισ. ευρώ, δίνοντας έμφαση στην
πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, με
«κλειδί» την κινητοποίηση σημαντικών πόρων του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να αυ-
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που πέφτω. Η δημοσιογραφία, πάλι, μου
έμαθε να εργάζομαι ομαδικά και συλλογικά.
Αυτή είναι η πυξίδα μου στην πολιτική μου
διαδρομή.
Κάνετε σχέδια για το μέλλον σας;
Προτιμώ να μην εξαρτώμαι από σχέδια,
διότι πιστεύω πως, όταν κάποιος κάνει μεγάλα σχέδια, ο Θεός γελάει. Στηρίζομαι στις
δυνάμεις μου, στην εμπειρία και τις γνώσεις
μου, στην εκτίμηση των συμπολιτών μου, και
προχωρώ με σταθερά βήματα.

«Ως αθλήτρια ριχνόμουν
στους στίβους με πάθος
για τα ελληνικά χρώματα.
Ως δημοσιογράφος ζούσα
την καθημερινότητα
των συμπολιτών μου,
τις αγωνίες, τους κόπους
και τα προβλήματά τους…»
ξηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Ενδεικτικά,
αναφέρομαι στην ηλεκτρική διασύνδεση των
ελληνικών νησιών και σε επενδύσεις ενεργειακής αποθήκευσης, σε υποδομές 5G,
στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κ.ά. Τεράστια η πρόκληση, αλλά
έχουμε αποδείξει ότι και θέλουμε και μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Το δικό σας, προσωπικό στοίχημα για τον
Νότιο Τομέα ποιο είναι;
Το δικό μου στοίχημα είναι το να κάνω την
κάθε μέρα των συμπολιτών μου καλύτερη.
Σκοπός μου είναι να δίνω αξία και ικανοποίηση στη ζωή των συμπολιτών μου. Αυτό υπηρετώ και με αυτόν τον σκοπό βρίσκομαι δίπλα τους. Ο Νότιος Τομέας είναι μία περιφέρεια με τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης
και για αυτό ακριβώς εργάζομαι.
Όσοι σας γνωρίζουν καλά λένε πως είστε
εργασιομανής. Έχουν δίκιο;
Δεν ξέρω τι σημαίνει εργασιομανής. Ξέρω
όμως τι θα πει συνέπεια και υπευθυνότητα.
Θέλω να μπορώ να κοιτώ στα μάτια με θάρρος όλες και όλους όσους συναναστρέφομαι. Αυτό απαιτεί αλήθεια και πολύ κόπο.
Θέλω να μη φοβάμαι να απολογούμαι για ό,τι
έκανα ή δεν έκανα. Αυτό απαιτεί αγάπη και
διάθεση χρόνου. Θέλω η μάνα μου, τα παιδιά
μου, οι φίλες και φίλοι μου να είναι περήφανοι για μένα. Αυτό απαιτεί δουλειά. Έτσι πορεύομαι στη ζωή μου.
Πώς προέκυψε η πολιτική στη ζωή σας;
Προέκυψε ως φυσικό αποτέλεσμα, διότι
πάντοτε ήμουν ενεργή πολίτης. Ως αθλήτρια
ριχνόμουν στους στίβους με πάθος για τα ελληνικά χρώματα. Ως δημοσιογράφος ζούσα
την καθημερινότητα των συμπολιτών μου, τις
αγωνίες, τους κόπους και τα προβλήματά

τους. Ως γυναίκα αγωνίστηκα πολύ για να
αποδείξω το αυτονόητο, ότι η αξιοσύνη δεν
έχει σχέση με το φύλο και ότι είναι απολύτως
συμβατό να είμαι και μητέρα και επαγγελματίας και πολίτης του κόσμου. Απέκτησα οικογένεια πολύ νέα και δούλεψα σκληρά για να
ισορροπήσω την προσωπική με την επαγγελματική μου ζωή. Όλα αυτά με οδήγησαν
εντελώς φυσιολογικά στην ενασχόληση με
τα κοινά και, στη συνέχεια, με την ενεργό πολιτική.
Αλήθεια, τι σημαίνει για εσάς η πολιτική;
Με την ερώτησή σας, μου δίνετε την ευκαιρία να επισημάνω κάτι πολύ σημαντικό,
κατά τη γνώμη μου. Πρέπει όλες και όλοι να
κατανοήσουμε ότι η πολιτική δεν είναι πολυτέλεια ούτε ενασχόληση για τους λίγους και
εκλεκτούς. Είναι πεδίο δράσης για τους
αγωνιστές και τις αγωνίστριες, για όσες και
όσους πιστεύουν ότι θέλουν και μπορούν να
αλλάξουν τον κόσμο. Είναι προσφορά. Έτσι
βλέπω εγώ την παρουσία καθεμιάς και καθενός στην πολιτική σκηνή, έτσι μέχρι σήμερα πολιτεύομαι και έτσι θα συνεχίσω.
Ποιο είναι το μότο που ακολουθείτε στην
πολιτική;
Θα σας πω ποιο είναι το μότο μου γενικότερα στη ζωή, παραποιώντας λίγους γνωστούς στίχους: «Να μπορείς να ονειρεύεσαι
δίχως να γίνεις του ονείρου σου σκλάβος, να
μπορείς τη λαμπρή ανταμώνοντας Νίκη ή τη
μαύρη φουρτούνα να φερθείς με τον ίδιο τον
τρόπο». Αλήθεια, ισορροπία και μέτρο. Στόχοι δύσκολο να επιτευχθούν, αλλά όχι ακατόρθωτοι.
Από ό,τι καταλαβαίνω, έχετε επιλέξει
έναν «δύσκολο» δρόμο. Από πού αντλείτε
δύναμη για να αντεπεξέλθετε στην απαιτητική καθημερινότητά σας;

Δύναμη μου δίνει ο Θεός. Αντοχή απίστευτη αντλώ από τη γυναικεία φύση μου. Και,
φυσικά, έμπνευση αντλώ από τα παιδιά μου.
Και δεν διαφέρω καθόλου από κάθε εργαζόμενη γυναίκα που ζει και δραστηριοποιείται
σε μια κοινωνία που ακόμη είναι δέσμια
ισχυρών στερεοτύπων, που αναγνωρίζει στις
γυναίκες την αξιοσύνη να διαχειρίζονται τα
του νοικοκυριού και της ανατροφής των παιδιών, τις τοποθετεί όμως στο περιθώριο, όταν
αυτές αποφασίσουν να βγουν στην αγορά
εργασίας, να ασχοληθούν με τα κοινά, να
διεκδικήσουν χρόνο για να αθληθούν και να
ψυχαγωγηθούν.
Στην πολιτική σας διαδρομή μέχρι τώρα,
ήταν περισσότερες οι χαρές ή οι πίκρες
που γευτήκατε;
Υπήρξαν και τα δύο. Στην πολιτική, όπως
και στη ζωή, άλλοτε υπάρχουν δύσκολες
στιγμές κι άλλοτε υπάρχει ισορροπία. Όμως
ποτέ στη ζωή μου και στην πολιτική διαδρομή μου δεν φοβήθηκα τις δυσκολίες. Άλλωστε, τίποτα δεν μου χαρίστηκε. Πάλεψα για
ό,τι έχω καταφέρει και παλεύω ακόμα σκληρά. Κι επειδή πάντοτε προσπαθώ να δίνω τον
καλύτερο μου εαυτό, για αυτό αισθάνομαι
πλήρης κι έχω τη συνείδησή μου ήσυχη.
Μεγάλη κουβέντα για πολιτικό, να λέει
πως έχει ήσυχη συνείδηση. Στην πολιτική
πορεύεστε με βάση τη συνείδησή σας, τις
αρχές σας ή τι άλλο;
Πορεύομαι με τις ανεξίτηλες αρχές της
παράταξης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν
από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Πιστεύω
ότι η Νέα Δημοκρατία δικαιούται και μπορεί
να εξασφαλίσει την εξέχουσα θέση και την
ευτυχία του λαού της μέσα στην Ευρώπη,
όπου ανήκει. Ωστόσο και ο πρωταθλητισμός
μού δίδαξε να μην τα παρατάω, να δίνω μάχες, να σηκώνομαι πιο δυνατή κάθε φορά

Τα παιδιά σας είναι πλέον ενήλικες. Εσείς
ακούτε τη γνώμη τους ή σας ασκούν κριτική;
Τα παιδιά μου είναι πλέον ανεξάρτητα, αν
και ως μητέρα πάντοτε θέλω να βρίσκομαι
δίπλα τους. Ο γιος μου είναι 30 ετών και η κόρη μου 18. Όμως, επειδή έγινα μητέρα σε μικρή ηλικία, αισθάνομαι ότι με τα παιδιά μου
είμαστε μια παρέα και λειτουργούμε πάντοτε
ως ομάδα. Συζητούμε τα πάντα. Κάποιες φορές μού ασκούν κριτική και μάλιστα αυστηρή, αλλά πάντοτε ακούω και αναζητώ τη
γνώμη τους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάντα,
όμως, μου δίνουν θάρρος, κουράγιο και δύναμη να συνεχίσω τον αγώνα μου.
Αν δεν κάνω λάθος, τώρα κάνετε το μεταπτυχιακό σας στη Δημόσια Διοίκηση.
Πώς πήρατε την απόφαση να κάνετε μεταπτυχιακό;
Είμαι της άποψης ότι γηράσκω αεί διδασκόμενη. Μάλιστα, αυτό συμβουλεύω να κάνουν και τα παιδιά μου, διότι πιστεύω πως
όσα περισσότερα εφόδια έχει κανείς στη
ζωή του, τόσο περισσότερες επιλογές έχει.
Εκμεταλλεύτηκα λοιπόν τον «εγκλεισμό» και
την περίοδο της καραντίνας, για να ριχτώ στο
διάβασμα. Διάβασα πολλές ώρες και τελικά
κατάφερα πριν από λίγο καιρό να ολοκληρώσω το μεταπτυχιακό μου. Σας πληροφορώ ότι
αυτό μου έδωσε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση μέσα στη σκοτεινιά της πανδημίας που
βιώναμε όλοι.
Εκτός από διάβασμα, τι άλλο κάνατε την
περίοδο της καραντίνας;
Την περίοδο της καραντίνας δεν έπαψα να
έχω κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις. Είχα
όμως την ευκαιρία να είμαι πιο κοντά με τη
μητέρα μου και τα παιδιά μου για περισσότερες ώρες. Πέρασα ποιοτικό χρόνο μαζί τους,
κάτι που είχαμε πραγματικά ανάγκη. Συζητήσαμε πολύ, μαγειρέψαμε, είδαμε ταινίες.
Επίσης, ξαναέβαλα στην καθημερινότητά
μου την άσκηση, την οποία η αλήθεια είναι
πως είχα εγκαταλείψει τα τελευταία χρόνια
λόγω υποχρεώσεων. Η καραντίνα περιόρισε
πρακτικά την κινητικότητα και την κοινωνικότητά μου, αλλά ελευθέρωσε το συναίσθημά μου και ενδυνάμωσε την αγάπη μου για
τους ανθρώπους. Όπως, άλλωστε, συνέβη
με όλες και με όλους μας.
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ΣΟΦIΑ ΖΑΧΑΡAΚΗ
Υφυπουργός Τουρισμού

Μ

ια σημαντική αυξητική τάση των
κρατήσεων στα ελληνικά νησιά
αλλά και σε άλλους προορισμούς διαφαίνεται ήδη, σύμφωνα με την υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, που μιλά σήμερα στην «Ρ». H υφυπουργός εξαίρει τον ρόλο του ψηφιακού πιστοποιητικού, αλλά και το σχέδιο για την εμβολιαστική θωράκιση των νησιών, ενώ τονίζει ότι το σχέδιο στήριξης των επιχειρήσεων
του τουρισμού με έως και 420 εκατ. ευρώ είναι από τα «μεγαλύτερα πακέτα οικονομικής
ενίσχυσης και ενίσχυσης της ρευστότητας».
Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι μια πραγματικότητα και ήδη η Ελλάδα είναι από τις
πρώτες χώρες που το ενεργοποίησαν. Πόσο θα βοηθήσει αυτό για τις μετακινήσεις
των Ευρωπαίων πολιτών;
Η χώρα μας, διά στόματος του πρωθυπουργού της Κυριάκου Μητσοτάκη, ήταν ο
εμπνευστής και πρωταγωνιστής στο εγχείρημα της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού για τους πολίτες. Ο
ίδιος ο πρωθυπουργός έθεσε πρώτος, ανάμεσα στους Ευρωπαίους ομολόγους του, ως
επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης κοινής
ευρωπαϊκής προσέγγισης και συγκεκριμένων ενιαίων πολιτικών σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, ιδίως για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερη είναι, λοιπόν, η υπερηφάνεια όλων μας για την υιοθέτηση μιας πρότασης ελληνικής έμπνευσης από την ευρωπαϊκούς θεσμούς και μάλιστα μέσα σε λίγους
μόλις μήνες –χρόνος ρεκόρ για τα ευρωπαϊκά δεδομένα–, η οποία πλέον είναι ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Το ψηφιακό πιστοποιητικό αποκτά σάρκα και οστά, ενώ οι Έλληνες
είναι ανάμεσα στους πρώτους Ευρωπαίους
που έχουν την δυνατότητα απόκτησής του. Η
χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις επτά πρώτες χώρες που εντάσσονται στην ψηφιακή
πύλη του πιστοποιητικού. Ώστε, ήδη από τις
αρχές του μήνα, μπορεί κάθε Έλληνας πολίτης να εκδίδει το δικό του Ευρωπαϊκό Πιστο-

στον
Γιώργο Ευγενίδη
g_evgenidis@yahoo.gr

ποιητικό Εμβολιασμού, με το οποίο θα μπορεί ελεύθερα να μετακινείται στις χώρες της
ΕΕ. Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να
ομαλοποιήσει σε έναν μεγάλο βαθμό τις διασυνοριακές μετακινήσεις των πολιτών τουλάχιστον εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και
την προστασία της δημόσιας υγείας. Είναι
κατά μία έννοια ένα από τα «όπλα» μας για
την επιστροφή με ασφάλεια στην πολυπόθητη κανονικότητα.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τις προηγούμενες μέρες ένα πακέτο στήριξης όλου
του φάσματος των τουριστικών επιχειρήσεων. Θα είναι επαρκές, προκειμένου αυτές να αντιμετωπίσουν μια δεύτερη δύσκολη χρονιά;
Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή βρέθηκε δίπλα στους επαγγελματίες του τουρισμού.
Ενεργοποίησε ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα
οικονομικής ενίσχυσης και ενίσχυσης της
ρευστότητας για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πρωτοφανή υγειονομική κρίση, αξιοποιώντας κάθε εργαλείο που είχε στη
διάθεσή της. Η βοήθεια σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις, παράλληλα με την εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, αποτέλεσε και αποτελεί αδιαμφισβήτητη πολιτική
και στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αναγνωρίζοντας ότι ο κλάδος του τουρισμού υπέστη το σοβαρότερο –ίσως μαζί με
την εστίαση– πλήγμα, μόλις προ λίγων ημερών ανακοινώθηκε ένα καινούργιο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης ειδικά για τις ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό έχει συνολικό προϋπολογισμό
ύψους 420 εκατ. ευρώ και αφορά όλο το φάσμα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού. Με αυτό θα

Περιμένουμε σημαντική αύξηση
κρατήσεων από την 1η Ιουλίου
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παρασχεθεί το αναγκαίο κεφάλαιο για την
κάλυψη των δαπανών τους, μέσω επιδότησης η οποία θα αγγίζει τα 400.000 ευρώ ανά
ΑΦΜ. Το πακέτο αυτό έρχεται να προστεθεί
στα ήδη παρασχεθέντα μέτρα στήριξης και
ενίσχυσης που αφορούσαν οριζόντια όλες
τις επιχειρήσεις και από τα οποία επωφελήθηκαν και αρκετές επιχειρήσεις τουριστικού
κλάδου. Θα συμπληρωθεί δε και με έργα τα
οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων και στην ταχεία
ανάκαμψη της οικονομίας, τα οποία πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτονοήτως, τα μέτρα
στήριξης της οικονομίας αποτελούν αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης και αναθεώρησης, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Είναι νωρίς ακόμα, αλλά τι περιμένουμε
σε επίπεδο αφίξεων και τουριστικών
εσόδων; Έχουμε κάποιους πρόδρομους
δείκτες εν σχέσει με το περυσινό καλοκαίρι και, βεβαίως, την περίοδο του 2019;
Η κορύφωση της τουριστικής κίνησης
αναμένεται, όπως και κάθε χρονιά, κατά
τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο. Από τα
στοιχεία μας και την επικοινωνία μας με τις
ενώσεις σε όλη την Ελλάδα, διαφαίνεται η
αύξηση κρατήσεων από τις 15 Ιουνίου και
μετά, με πολύ σημαντική άνοδο από την 1η
Ιουλίου και μετά. Μην ξεχνάμε και ότι τα

«

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της «καλοκαιρινής μάχης», η κυβέρνηση έθεσε σε
εφαρμογή ένα ειδικό πρόγραμμα εμβολιασμού της νησιωτικής Ελλάδας με τον εμβολιασμό των κατοίκων των μικρότερων νησιών, στη συνέχεια τα νησιά μέχρι 10.000
κατοίκους και πρόσφατα το πρόγραμμα «Γαλάζια Ελευθερία». Στόχος είναι ο καθολικός
και πλήρης εμβολιασμός των νησιωτών μας
έως τα τέλη Ιουνίου. Μας ενδιαφέρει οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να θωρακιστούν
πλήρως απέναντι στον κορονοϊό. Παράλληλα, επιθυμία μας είναι η ανάδειξη της χώρας
μας και των πανέμορφων νησιών μας στον
πλέον ασφαλή προορισμό για τους ταξιδιώτες. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί σε έναν μεγάλο αριθμό νησιών, ιδίως
με λίγους κατοίκους, ενώ, καθώς θα προστεθούν και οι νέες εμβολιαστικές γραμμές
του προγράμματος, αναμένεται σημαντική
αύξηση του ρυθμού εμβολιασμού σε όλα τα
νησιά της χώρας μας. Είναι αναγκαίο να γίνουμε όλοι μας κοινωνοί του μηνύματος του
εμβολιασμού και η εθνική αυτή προσπάθεια
να αγκαλιαστεί από τον καθένα μας. Ιδιαίτερη δε η ευθύνη αλλά και ο ρόλος που έχουν
οι τοπικές κοινωνίες και οι φορείς Αυτοδιοίκησης κάθε επιπέδου.

«Με δεδομένο ότι κάθε μέρα που περνά το
τείχος ανοσίας τόσο στη χώρα μας όσο και
στις χώρες προέλευσης των επισκεπτών μας
ενισχύεται, αναμένεται εκτός απροόπτου να υπάρξει
και μία επέκταση της τουριστικής περιόδου»

σχολεία λειτουργούν ακόμα και αυτό θα
επηρεάσει τον προγραμματισμό των οικογενειών. Σημαντικά στοιχεία που προκαλούν
συγκρατημένη αισιοδοξία είναι ότι η Ελλάδα
μας είναι στις πρώτες χώρες εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε tour operators σε μεγάλες
αγορές, όπως αυτές των ΗΠΑ, της Γαλλίας,
της Γερμανίας, της Σερβίας, του Ισραήλ και
άλλων χωρών, αλλά και ότι αρκετές εταιρείες έχουν αυξήσεις τις θέσεις που προσφέρουν για την Ελλάδα. Χαρακτηριστική η περίπτωση του ομίλου της Luftansa, που αυξάνει τις πτήσεις για περιφερειακά αεροδρόμια, αμερικανικών εταιρειών, όπως η
Delta, οι American Airlines, η United, και
περιπτώσεις όπως αυτές της Transavia Αirlines, που αυξάνει κατά 40% από το 2019 τις
θέσεις που προσφέρει από Γαλλία, φτάνοντας τις 1.100.000.
Από εκεί και πέρα, και με δεδομένο ότι
κάθε μέρα που περνά το τείχος ανοσίας τόσο
στη χώρα μας όσο και στις χώρες προέλευ-

σης των επισκεπτών μας ενισχύεται, αναμένεται εκτός απροόπτου να υπάρξει και μία
επέκταση της τουριστικής περιόδου.
Θα είναι θωρακισμένα τα ελληνικά νησιά
ως προς τον εμβολιασμό από τον Ιούλιο
και μετά, όταν και περιμένουμε περισσότερους τουρίστες; Υπάρχει ανταπόκριση
από τους πολίτες τους;
Ένα από τα πλέον πολύτιμα «όπλα» που
έχουμε προκειμένου το συντομότερο δυνατό να επιστρέψουμε στην κανονικότητα είναι
το εμβόλιο και μας το έχει δωρίσει η επιστήμη. Η επίτευξη ενός ικανοποιητικού βαθμού
ανοσίας αποτελεί το εθνικό μας στοίχημα κι
εκεί εστιάζουμε τις προσπάθειές μας. Παράλληλα, ο γρήγορος εμβολιασμός ενός σημαντικού ποσοστού του πληθυσμού μας
αποτελεί παράγοντα από τον οποίο εξαρτάται η επιτυχία της φετινής μας τουριστικής
σεζόν. Με δεδομένο ότι τα νησιά μας, ιδίως
τα μικρότερα και πλέον απομακρυσμένα,

Είναι ρεαλιστικό να θεωρούμε ότι φέτος η
τουριστική σεζόν θα κρατήσει περισσότερο, έως τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο;
Όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή
μας συνηγορούν προς μία τάση επιμήκυνσης
της τουριστικής σεζόν. Πιο συγκεκριμένα,
δύο φαίνεται να είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της φετινής σεζόν: Αφενός μία τάση
για κρατήσεις πολύ κοντά στην ημερομηνία
άφιξης των ταξιδιωτών στον προορισμό
τους, αφετέρου μία επιμήκυνση ακόμη και
μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου. Από μεριάς
μας μεριμνήσαμε, πάντα με γνώμονα την
προστασία της υγείας των πολιτών μας αλλά
και των επισκεπτών που επιλέγουν τη χώρα
μας, ώστε εγκαίρως να θέσουμε σε ισχύ ένα
άρτιο και σαφές πλαίσιο μετακίνησης προς
και από τη χώρα μας, με συγκεκριμένα και
συμπαγή πρωτόκολλα, τα οποία θα μπορούν
να γνωρίζουν και να τηρούν όλοι. Ωστόσο,
μέσα στον επόμενο μήνα καθώς θα τεθεί σε
εφαρμογή το ψηφιακό πιστοποιητικό, και θα
ξεκαθαριστούν ζητήματα με τα τεστ και τις
διαδικασίες επανεισόδου στις χώρες, αλλά
και θα αυξάνεται ο αριθμός των πλήρως εμβολιασμένων πολιτών, αναμένεται σημαντική αύξηση στους αριθμούς κρατήσεων από
τα μέσα Ιουνίου και, κυρίως, τις αρχές Ιουλίου, που θα παραταθεί έως τουλάχιστον τα
μέσα του φθινοπώρου. Η εκτίμηση αυτή είναι απολύτως ρεαλιστική δε, αν λάβει κανείς
υπ’ όψιν τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες
που επικρατούν στη χώρα μας, ακόμη και
μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου.

P
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Και τρίτη δόση για
τις ευπαθείς ομάδες;
Μια τρίτη, ενισχυτική δόση του εμβολίου Pfizer-BioNTech πιθανώς να χρειαστούν οι άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι στον κορονοϊό αργότερα εντός
του έτους, σύμφωνα με επιστήμονες
στη Βρετανία -μεταξύ των οποίων βρίσκεται ένας Έλληνας της Διασποράς-,
οι οποίοι βρήκαν ότι το εμβόλιο πυροδοτεί μικρότερη ανοσιακή απόκριση
αντισωμάτων έναντι της ινδικής παραλλαγής Δέλτα. Οι ερευνητές του Ινστιτούτου «Φράνσις Κρικ» και του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου
(UCL), μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Γιώργος Κασσιώτης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό
περιοδικό «The Lancet», σύμφωνα με
τους «Financial Times» ανέφεραν ότι
τα επίπεδα εξουδετερωτικών αντισωμάτων σε όσους έκαναν τις δύο δόσεις
του εν λόγω εμβολίου ήταν, κατά μέσο
όρο, τουλάχιστον πέντε φορές χαμηλότερα έναντι της παραλλαγής Δέλτα, σε
σχέση με το αρχικό κινεζικό στέλεχος.
Μετά την πρώτη δόση του εμβολίου, το
32% των εμβολιασθέντων -ο ένας στους
τρεις- εμφάνισαν αισθητή ανοσιακή
απόκριση αντισωμάτων έναντι της ινδικής παραλλαγής, σε σχέση με ποσοστό
79% των εμβολιασθέντων έναντι του αρχικού ιού που είχε ανιχνευθεί στη Γουχάν. Η Pfizer, σύμφωνα με τη βρετανική
εφημερίδα, σχολίασε ότι ακόμη δεν
έχει δει τη μελέτη.

O ηγούμενος
Εφραίμ στη ΜΕΘ
Διασωληνώθηκε ο ηγούμενος της Μονής
Βατοπεδίου στο Άγιον Όρος, Εφραίμ,
έπειτα από επιδείνωση της υγείας του.
Υπενθυμίζεται ότι ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στην Αθήνα στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, προκειμένου να
νοσηλευτεί, αφού είχε βρεθεί θετικός
στον κορονοϊό.
Οι θεράποντες ιατροί της Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του «Ευαγγελισμού»
έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του
και τη μεταφορά του σε κλίνη ΜΕΘ. Ο
65χρονος Εφραίμ έχει σακχαρώδη διαβήτη και καρδιολογικά προβλήματα και
δεν είχε εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Τόσο στη Μονή Βατοπεδίου όσο και σε
άλλες μονές του Αγίου Όρους είναι έκδηλη η ανησυχία για την περιπέτεια της
υγείας του γνωστού ηγουμένου.

Σαφάρι ελέγχων
για τα κορονοπάρτι

Α

υστηροποιούνται οι έλεγχοι
για κορονοπάρτι και μεγάλες
συγκεντρώσεις ατόμων σε
σπίτια και σε βίλες -ειδικά στα
νησιά- προκειμένου να μπει φρένο σε
ενδεχόμενη διασπορά του κορονοϊού
στη χώρα μας, τη στιγμή που υπάρχει μια
σταθεροποίηση του δείκτη θετικότητας
σε χαμηλά επίπεδα, ενώ παρατηρείται
και σημαντική αποσυμπίεση στα νοσοκομεία.
Ρεπορτάζ:
Σπύρος Μουζακίτης, Σπύρος Μουρελάτος
Όπως έκανε γνωστό χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ενεργοποιείται ειδική μονάδα
ελέγχου για τα κορονοπάρτι σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας. Μάλιστα, ο κ.
Χαρδαλιάς τόνισε ότι όποιος διοργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις θα αναλαμβάνει
και τις ευθύνες τόσο σε προσωπικό όσο
και σε γενικότερο επίπεδο, καθώς η διασπορά σε μια κοινότητα θα έχει ως αποτέλεσμα νέα και επίπονα μέτρα για την
οικονομία.
Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
αναφέρθηκε, επίσης, στις αλλαγές στον
τουρισμό, που είναι οι εξής:
• Υποχρεωτικό τεστ για την είσοδο στη

χώρα σε όλους άνω των 6 ετών.
•Υποχρεωτική καραντίνα, για την απομόνωση κρουσμάτων, 10 ημερών (αντί 14
που ήταν μέχρι σήμερα).
•Επιτρέπεται η είσοδος με PCR 72 ωρών
ή πιστοποιητικό εμβολιασμού από το
Μαυροβούνιο.
•Επιτρέπονται οι ξεναγήσεις σε εξωτερικούς χώρους σε γκρουπ 20 ατόμων (αντί
15 που ισχύει σήμερα).
Εξάλλου, ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι
σε Φλώρινα, Ξάνθη, Φωκίδα, Σέρρες και
Δράμα παρατηρείται χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έπειτα από συναντήσεις της αρμόδιας υφυπουργού
Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου με την
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας δόθηκε το «πράσινο φως»
για να επιτραπούν ξανά στο αμέσως επόμενο διάστημα τα επισκεπτήρια στις Μονάδες Φιλοξενίας Ηλικιωμένων.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.112. Οι
νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι
34, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 12.218 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 445.

Έρχεται χαλάρωση
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», η κυβέρνηση προσανατολίζεται να
εισηγηθεί στο τέλος της επόμενης εβδομάδας αλλαγές στη νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας, καθώς και την
επαναφορά της μουσικής στα καταστήματα εστίασης. Μολονότι υπήρξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα εισήγηση η
νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας να
μετατεθεί κατά μισή ώρα (από τις 12.30
στη 1.00), στην κυβέρνηση φαίνεται να
προσανατολίζονται στην άρση της απαγόρευσης, απόφαση που αναμένεται να
επισημοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή. Την ίδια μέρα εξάλλου αναμένεται να ανάψει το «πράσινο φως» για την
αύξηση των ατόμων που μπορούν να παρίστανται σε μια δεξίωση, από 100 που
είναι σήμερα σε 200, συνθήκη που πιθανολογείται ότι θα ισχύσει από τις αρχές
του επόμενου μήνα.

Ποιες περιοχές της χώρας
παρουσιάζουν χαμηλή
εμβολιαστική κάλυψη Τι αλλάζει στον τουρισμό
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«Άγουρες» συμμορίες ληστεύουν ανηλίκους - Συνελήφθη 8χρονος!
Δεν είναι μόνο οι συμμορίες των «επαγγελματιών»
κακοποιών που μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων έχουν βρει... πεδίον δόξης λαμπρό. Εσχάτως,
όλο και πιο συχνά αποκαλύπτονται περιπτώσεις που
ομάδες ανηλίκων δρουν ως συμμορία είτε για να χτυπήσουν άλλους ανήλικους -ως επίδειξη ισχύος- είτε
για να τους ληστέψουν.
Μόνο την Τετάρτη, με διαφορά λίγων ωρών, καταγράφηκαν δύο περιστατικά ληστείας ανηλίκων με
απειλή ή χρήση βίας από ομάδες επίσης ανηλίκων. Στη
μία περίπτωση, μάλιστα, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε και σε
συλλήψεις, με τον έναν εκ των φερόμενων ως δραστών να είναι μόλις 8 ετών, ενώ στη δεύτερη το θύμα

κάνει λόγο για ανήλικο που τον λήστεψε (μαζί με συνεργό) ηλικίας περίπου 10 ετών! Πρόκειται για περιστατικά που προκαλούν προβληματισμό, πολλώ δε
μάλλον αν υπολογίσει κανείς ότι λαμβάνουν χώρα σε
κεντρικά σημεία της πόλης και σε ώρες που δεν έχει
πέσει ακόμη καλά καλά το σκοτάδι.
Λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ της Τετάρτης, στην πλατεία Συντάγματος, δύο 15χρονοι έκαναν ποδήλατο και
σκέιτμπορντ, όταν μια συμμορία τριών ανηλίκων τούς
πλησίασε. Αρχικά το μικρότερο μέλος ζήτησε να του
δανείσουν το ποδήλατο για να κάνει και αυτός μια βόλτα, κάτι που οι νεαροί άρχισαν να συζητούν μέχρι που
τα άλλα δύο -τα μεγαλύτερα- μέλη της συμμορίας τους

επιτέθηκαν και τους χτύπησαν με κλοτσιές και μπουνιές, αρπάζοντάς τους τα πορτοφόλια τους. Έπειτα
από λίγο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν τους ανηλίκους, διαπιστώνοντας με έκπληξη ότι πρόκειται για
δύο 15χρονους και έναν 8χρονο! Το άλλο περιστατικό
συνέβη λίγο νωρίτερα (γύρω στις 19.15) στην Καισαριανή, όταν δύο ανήλικοι απομόνωσαν από την παρέα
του έναν 14χρονο και με απειλή χρήσης βίας τού άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο και τα λιγοστά χρήματα που
είχε πάνω του. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος,
ο ένας δράστης ήταν ηλικίας περίπου 15 ετών και ο άλλος (που τον έψαξε) όχι πάνω από 10!
Κώστας Παπαδόπουλος

Άγρια δολοφονία
64χρονης - Oμολόγησε
ο πρώην σύζυγος

Σ

οκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Αγίας Βαρβάρας μετά τη δολοφονία μιας 64χρονης γυναίκας έξω από το σπίτι
της, στη συμβολή των οδών Αιόλου και
Πραξιτέλους.
Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητούσε μέχρι αργά
χθες το απόγευμα τον εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος είχε εξαφανιστεί.
Τελικά ο ίδιος παραδόθηκε στις Αρχές,
ομολόγησε την πράξη του και παρέδωσε το όπλο με το οποίο σκότωσε την
πρώην γυναίκα του!
Πρόκειται για έναν 75χρονο, ιδιοκτήτη καταστήματος, με τον οποίο η
64χρονη είχε μακροχρόνια δικαστική
διαμάχη, με τις φίλες του θύματος να
κάνουν λόγο για έναν άνδρα που την
κακομεταχειριζόταν. «Όπου την έβρισκε τη σκότωνε στο ξύλο», είπε μια από
τις φίλες του θύματος, ενώ μια άλλη
υποστήριξε ότι «έφερε άλλη γυναίκα
στο σπίτι και η Ε. έφυγε». Πρόκειται για
μαρτυρίες που έχουν μπει στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. Ο τρόπος εκτέλεσης
και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε δείχνουν μίσος από τον εκτελεστή προς το
θύμα.
Οι έμπειροι αξιωματικοί της Ασφάλειας από την πρώτη στιγμή έκαναν λόγο για απειρία από την πλευρά του δράστη, ο οποίος πιθανότατα σημάδεψε
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κεφάλι από πολύ κοντινή απόσταση,
αλλά πέτυχε λαιμό και ώμο, ενώ το
όπλο μικρού διαμετρήματος που χρησιμοποιήθηκε είναι και αυτό δείγμα
«ερασιτεχνισμού».
Εκτός από τις φίλες της 64χρονης,
πάντως, τις ίδιες καταγγελίες κάνουν
και γείτονές της. «Υπήρχε κακοποίηση.
Όπου την έβρισκε τη χτυπούσε. Πήγαιναν συνέχεια στο Αστυνομικό Τμήμα»,
είπε μια γυναίκα, ενώ μια άλλη ανέφερε ότι είχε πάει σπίτι της και τη βρήκε
μελανιασμένη από το ξύλο.
Οι έρευνες χθες -μέχρι τη σύλληψη
του 75χρονου- βρίσκονταν σε πλήρη
εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν και
το σενάριο η 64χρονη να είχε προσωπικές ή οικονομικές διαφορές με κάποιο
άλλο πρόσωπο. Ωστόσο, αυτό το σενάριο από την αρχή δεν συγκέντρωνε
πολλές πιθανότητες και όλα τα στοιχεία
έδειχναν προς τον εν διαστάσει σύζυγό
της. Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται και η
κόρη της, η οποία έκανε λόγο από την
αρχή για εγκληματική ενέργεια.

Ο θάνατος της άτυχης γυναίκας δεν
ήταν ακαριαίος, αλλά εξαιτίας της αιμορραγίας από τις τρεις βολίδες που
καρφώθηκαν στο κορμί της, ενώ γείτονες ήταν αυτοί που την εντόπισαν μέσα
σε λίμνη αίματος στον δρόμο και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όμως δεν άντεξε και υπέκυψε
στα τραύματά της.

Πρόκειται για έναν 75χρονο,
με τον οποίο η άτυχη γυναίκα
είχε μακροχρόνια δικαστική
διαμάχη - Σε κατάσταση
σοκ η τοπική κοινωνία
της Αγίας Βαρβάρας
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Σοβαρή καταγγελία
σε γυμνάσιο
της Ξάνθης
Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η στάση που τήρησε η διεύθυνση ενός γυμνασίου στην
Ξάνθη σε ένα περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης, σύμφωνα
με την καταγγελία που έγινε από
μαθήτρια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες
έφερε στο φως το xanthi2.gr, η
μαθήτρια έπεσε θύμα προσβολής
της γενετήσιας αξιοπρέπειας
από συμμαθητή της την περασμένη Πέμπτη, αφότου την είχε κλείσει μέσα στην τάξη. Η μαθήτρια
έβαλε τα κλάματα και μια συμμαθήτριά της κατάφερε να ανοίξει
την πόρτα, ώστε να βγει έξω.
Άμεσα το γεγονός καταγγέλθηκε
στη διεύθυνση, αλλά, όπως υποστηρίζουν οι μαθητές, η απάντηση που πήραν ήταν ότι η μαθήτρια
ήταν συνυπεύθυνη, «επειδή ήταν
ντυμένη προκλητικά». Παρόμοια
επιχειρηματολογία φέρεται να
αναπτύχθηκε και στον σύλλογο
διδασκόντων, όπου έγινε γνωστό
ότι ο μαθητής τιμωρείται με το
«μίνιμουμ» της ημερήσιας αποβολής. Το ζήτημα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους μαθητές, που αποφάσισαν αποχή
από τα μαθήματα της Παρασκευής, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση του σχολείου.
Όπως υποστηρίζουν από την
πλευρά τους, η απάντηση αυτή
αναπαράγει παρωχημένα πατριαρχικά στερεότυπα, που προσβάλλουν τις γυναίκες, και συνιστά έμμεση επιβράβευση της σεξουαλικής βίας. Από την πλευρά
του σχολείου δεν υπάρχει κάποια
επίσημη τοποθέτηση, αλλά αφήνεται να εννοηθεί ότι ο θόρυβος
που προκλήθηκε δεν αντιστοιχεί
στη σοβαρότητα του θέματος.

EΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Καρολάιν:
Ερωτήματα για το DNA
και την... «ψυχολόγο»

Μ

πορεί οι έρευνες του Τμήματος
Δίωξης Ανθρωποκτονιών να μη
σταματούν λεπτό, μπορεί να έχει
περάσει σχεδόν ένας μήνας,
ωστόσο περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις εγείρονται σε ό,τι αφορά τη δολοφονία της
20χρονης Καρολάιν στη μεζονέτα όπου ζούσε
με τον 32χρονο σύζυγό της και το 11 μηνών μωράκι τους, στα Γλυκά Νερά.
Ένα από τα ερωτήματα έχει να κάνει με το
DNA που βρέθηκε -ή όχι- στα νύχια της Καρολάιν αλλά και σε σημεία που, σύμφωνα με τον
σύζυγό της, έψαξαν οι τρεις εισβολείς. Το πρώτο
στάδιο των ερευνών στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. ολοκληρώθηκε εδώ και λίγες ημέρες, χωρίς, όμως, να προκύπτουν αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. Θα περίμενε κανείς
ότι, εφόσον η 20χρονη πάλεψε με τουλάχιστον
με έναν εκ των δραστών -τον κοντό με την μπαλακλάβα- θα βρισκόταν στα νύχια της το γενετικό υλικό του (DNA), κάτι το οποίο δεν φαίνεται
να ισχύει. Τουλάχιστον δεν προκύπτει εμπλοκή
ατόμου σεσημασμένου τα τελευταία χρόνια, με
την Αστυνομία να κρατά κλειστά χαρτιά για το
εάν έχει βρεθεί κάτι (σ.σ.: ατόμου, δηλαδή,
άγνωστου στις Αρχές), με την έρευνα να βρίσκεται σε πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι.
Καθώς περνούν οι ημέρες, η πίεση στην
ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των δραστών αυξάνει.
Χαρακτηριστικό είναι δημοσίευμα της βρετανικής «SUN», η οποία υποστηρίζει ότι η Αστυνομία απέτυχε να βρει τους δολοφόνους της Καρολάιν.

Παρέμβαση του Συλλόγου
Την ίδια ώρα, σάλος έχει ξεσπάσει με την Ελένη Μυλωνοπούλου, τη γυναίκα που συμβούλευε
το ζευγάρι και έδωσε συνεντεύξεις ως ψυχολόγος -αποδεχόμενη ότι έχει σπουδές σε Ψυχολο-
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γία και Εγκληματολογία-, αλλά στην ιστοσελίδα
της δηλώνει «κλινική σύμβουλος ψυχικής υγείας - κλινική υπνοθεραπεύτρια». Με παρέμβασή
του, ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων ζητά από
την κυρία Μυλωνοπούλου να προσκομίσει εντός
48 ωρών «πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας και άδεια
άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου του ελληνικού κράτους». Επίσης, διαμηνύει ότι «η αντιποίηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου αποτελεί
ποινικό αδίκημα και τιμωρείται από τον νόμο».
Η ίδια, απαντώντας μέσω των δικηγόρων της,
δεν ξεκαθαρίζει εάν έχει ή όχι πτυχίο, ενώ υποστηρίζει πως θεωρεί «άκαιρη» την όποια δήλωση ή ανακοίνωση σχετικά με όσα έχουν λάβει
χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τέλος, η
δικηγορική εταιρεία που την εκπροσωπεί υποστηρίζει πως θα απέχουν από δηλώσεις για την
υπόθεση για τους εξής λόγους, που αφορούν
στον Κώδικα Περί Δικηγόρων: το γεγονός πως
βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα των Αρχών για την
εξιχνίαση της υπόθεσης αλλά και ως ένδειξη
σεβασμού στη μνήμη της δολοφονηθείσης
20χρονης. Λίγες ημέρες νωρίτερα, πάντως, τίποτα από αυτά δεν ίσχυε, καθώς η κυρία Μυλωνοπούλου έδινε συνεντεύξεις σε εφημερίδα και
τηλεοπτικούς σταθμούς!

Σε πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι
βρίσκεται η έρευνα για το άγριο
έγκλημα στα Γλυκά Νερά…

Την παρέμβαση της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Σωτηρίας
Παπαγεωργακοπούλου προκάλεσαν οι καταγγελίες φοιτητριών ότι παρενοχλούνταν
σεξουαλικά από διδάσκοντα του Τμήματος
Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ.
Η εισαγγελική λειτουργός, με αφορμή τις
σοβαρές καταγγελίες των φοιτητριών, παρήγγειλε χθες τη διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητα των καταγγελιών αλλά και να εξακριβωθεί αν έχουν διαπραχθεί εκ μέρους του
αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
καθώς και το αδίκημα της παράνομης βίας.
Ο καταγγελλόμενος διδάσκων στο Τμήμα
Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, εκμεταλλευόμενος τη θέση του μέσα στο Πανεπιστήμιο, φέρεται να επιδείκνυε ανάρμοστη συμπεριφορά και να παρενοχλούσε σεξουαλικά
τις φοιτήτριες, ενώ την Πέμπτη τέθηκε από τη
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών σε
αναστολή των καθηκόντων του, κατόπιν του
πορίσματος που προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.
Κατόπιν αυτού, η Σύγκλητος παρέπεμψε τον
διδάσκοντα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του
ιδρύματος και μέχρι τότε αποφάσισε την αναστολή των καθηκόντων του.
Προηγήθηκε παρέμβαση φοιτητών έξω
από το γραφείο του διδάσκοντος, με αίτημα
την άμεση και οριστική απομάκρυνσή του
από το ΕΚΠΑ. Φοιτήτριες ανέφεραν ότι ο καθηγητής ζητούσε φωτογραφίες με «ακατάλληλο περιεχόμενο» από κοπέλες που παρακολουθούσαν το μάθημά του. Σύμφωνα με τις
καταγγελίες, ο καταγγελλόμενος παρουσίαζε
συμπεριφορά που δεν συνάδει στο κύρος του
λειτουργήματός του, αφού, ανάμεσα στα άλλα, ζητούσε να φωτογραφηθούν γι’ αυτόν οι
φοιτήτριες γυμνές! Μάλιστα, σύμφωνα με
όσα έχουν φτάσει σε γνώση του φοιτητικού
συλλόγου, οι καταγγελίες δεν κάνουν λόγο
μόνο για σεξουαλικές παρενοχλήσεις, αλλά
και για αντιδεοντολογική συμπεριφορά, τόσο
απέναντι σε φοιτητές -περιπτώσεις bullyingόσο και απέναντι σε καθηγητές.
Μαρία Δήμα
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EΛΛΑΔΑ

Οδηγός «επιβίωσης» για τις Πανελλήνιες
Ρεπορτάζ: Εύη Πανταζοπούλου

Σ

ε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο,
λόγω της πανδημίας και της παρατεταμένης τηλεκπαίδευσης,
περίπου 100.000 υποψήφιοι ΓΕΛ
και ΕΠΑΛ καλούνται να δώσουν τη μάχη
των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αρχής γενομένης στις 14 Ιουνίου, για να διεκδικήσουν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Φέτος, εκτός από το σύνηθες -παραγωγικό στις περισσότερες περιπτώσεις- άγχος τους και τη δυσκολία των θεμάτων, θα πρέπει να διαχειριστούν και
τον κορονοϊό.
«Τα παιδιά πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικά στις επαφές και στις κινήσεις
τους, γιατί είναι κρίμα να νοσήσουν και να
ενταχθούν στο καθεστώς των επαναληπτικών Πανελλαδικών. Ξέρουμε ότι κάθε
χρόνο οι υποψήφιοι επιδεικνύουν υπευθυνότητα και επιλέγουν τις τελευταίες
ημέρες πριν από τις Πανελλαδικές να
μείνουν σπίτι τους και να αφοσιωθούν
στο διάβασμά τους. Φέτος πρέπει να το
πράξουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό»,
λέει στην «Ρolitical ο α’ αντιπρόεδρος της
Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Σπύρος Κετζετζής
(ένθετη φωτό).
«Ψυχολογικά, είναι μια περίοδος πολύ
πιεστική. Φέτος, ακόμα περισσότερο,
εξαιτίας του εγκλεισμού αλλά και του γεγονότος ότι μεγάλο κομμάτι της ύλης
βγήκε μέσω τηλεκπαίδευσης και τα παιδιά δεν είχαν επαφή με τους καθηγητές
και τους φίλους τους. Τα παιδιά πρέπει να
έχουν στο μυαλό τους ότι οι Πανελλαδικές είναι ένα απλώς ένα βήμα της ζωής
τους. Δεν είναι τίποτα τραγικό. Καλό είναι
να υπάρχουν στόχοι, αλλά, αν δεν επιτευχθούν με την πρώτη, θα έχουν και άλλες ευκαιρίες. Έχουμε πολλές περιπτώσεις μαθητών που εισήχθησαν σε σχολή
η οποία δεν ήταν η πρώτη τους επιλογή

και στη συνέχεια, με μεταπτυχιακά και
κατατακτήριες, είχαν μια εξαιρετική
επαγγελματική πορεία», σημειώνει ο κ.
Κετζετζής.

Καλή προετοιμασία
Στο πρακτικό κομμάτι της διαδικασίας,
ο ίδιος εξηγεί ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία η καλή προετοιμασία και το να έχει
συμμετάσχει ένας υποψήφιος σε εξετάσεις προσομοίωσης. Επιπλέον, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να είναι ψύχραιμος,
ακόμα κι αν τα θέματα δείχνουν δύσκολα.
«Το καλό με τις Πανελλαδικές είναι ότι τα

θέματα, είτε είναι εύκολα είτε δύσκολα,
είναι για όλους τα ίδια. Λέμε στα παιδιά
ότι είναι σημαντικό το τι έχουν γράψει,
αλλά είναι και συγκριτικό το αποτέλεσμα.
Σημασία, τελικά, δεν έχει ο βαθμός, αλλά
αν θα περάσει σε σχολή που είναι ανάμεσα στις πρώτες επιλογές του», υπενθυμίζει ο α’ αντιπρόεδρος της ΟΕΦΕ.

Προσοχή στο μηχανογραφικό
Όσον αφορά στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), που θα εφαρμοστεί για
πρώτη φορά, εφιστά την προσοχή κατά τη
συμπλήρωση του μηχανογραφικού: «Οι

μεσαίες και υψηλόβαθμες σχολές (14 και
πάνω) δεν θα επηρεαστούν από την
ΕΒΕ. Για παράδειγμα, η Ιατρική, η
Φαρμακευτική, η Νομική, που
έχουν βάση τα 18.000 μόρια,
ακόμα και αν έχουν ΕΒΕ 14-15
δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει η πραγματική τους βάση. Στα κατώτερα βαθμολογικά
στρώματα (9-10), στο παρελθόν, αν
κάποιος έγραφε 5-6 και μια σχολή
δεν είχε μεγάλη ζήτηση, θα μπορούσε να
εισαχθεί σε αυτή. Φέτος δεν ισχύει αυτό.
Οι υποψήφιοι αυτοί δεν θα εισαχθούν σε
καμία σχολή».
Σύμφωνα με τον κ. Κετζετζή, μόλις το
15% των φοιτητών που εισάγονται σε σχολές με χαμηλή βαθμολογία, χωρίς ζήτηση
και μακριά από τον τόπο κατοικίας τους,
καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους. «Στην Ελλάδα έχουμε το
εξής στρεβλό: Εισάγεται στα πανεπιστήμια πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών - περίπου το 80%. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν
έχει αναπτυχθεί η τεχνική Εκπαίδευση,
ώστε να προσφέρει αποκατάσταση, με
αποτέλεσμα όλοι να επιλέγουν τα πανεπιστήμια. Η συμβουλή μου είναι ο μαθητής
να επιλέγει το επάγγελμα που θέλει. Το
δεύτερο κριτήριο είναι οι πραγματικές
ικανότητες και οι δεξιότητες και το τρίτο η
αγορά εργασίας», καταλήγει.

Φέτος, εκτός από το σύνηθες
άγχος τους και τη δυσκολία
των θεμάτων, οι μαθητές
θα πρέπει να διαχειριστούν
και τον κορονοϊό…

Συστάσεις στους εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν τη βαθμολόγηση των γραπτών
Συστάσεις προς τους εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν το δύσκολο έργο της βαθμολόγησης των γραπτών
των υποψηφίων στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις
απευθύνει, με εγκύκλιό του, το υπουργείο Παιδείας. Ενώ
οι υποψήφιοι γενικών και επαγγελματικών λυκείων βρίσκονται στην τελική ευθεία, το υπουργείο επισημαίνει
στους βαθμολογητές τους ότι είναι απόλυτη ανάγκη να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της ευθύνης τους, «γι’ αυτά η
κρίση τους πρέπει να μείνει ανεπηρέαστη από τυχόν υπο-

κειμενικά κριτήρια, να διαμορφώνεται με ψυχραιμία, χωρίς προκαταλήψεις ή χωρίς εξάρσεις απογοήτευσης ήενθουσιασμού». Τονίζει, ακόμα, την ανάγκη να γίνει συνείδηση όλων ότι τόσο η αυστηρότητα όσο και η επιείκεια
απομακρύνουν από την αντικειμενική αξιολόγηση, που είναι ο θεμελιώδης στόχος. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι απαραίτητη η πλήρης ενημέρωση του βαθμολογητή́στο περιεχόμενο των συγκεκριμενών θεμάτων, για τη
σωστή αποτίμηση της απάντησης. Τέλος, το υπουργείο συ-

στήνει στους βαθμολογητές να έχουν υπόψη τους τις διατάξεις που αναφέρονται στην παραγωγή και την επιλογή
θεμάτων, το ζητούμενο και τον τρόπο αξιολόγησης κάθε
θέματος ή ερώτησης. Υπενθυμίζεται ότι για τη θέση των
βαθμολογητών κάθε μαθήματος επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης, κατά προτεραιότητα από αυτούς που έχουν διδάξει το συγκεκριμένο
γνωστικό αντικείμενο στην τελευταία τάξη για τουλάχιστον
ένα σχολικό έτος την τριετία.
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Ω

ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Πάτμος

Διθύραμβοι από διεθνή ΜΜΕ
«Πνευματική και ψυχική ηρεμία μαζί και ασφάλεια» προσφέρει το νησί της Πάτμου,
όπως επισημαίνει το διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό «Condé Nast Traveller», σε εκτενές ρεπορτάζ του για το Νησί της Αποκάλυψης. Προτρέπει, δε, τους αναγνώστες του να
κάνουν «αναζωογονητικές διακοπές στην Ελλάδα». Στο ίδιο ρεπορτάζ, υπάρχουν και
επτά εικόνες από την Πάτμο, οι οποίες διανθίζουν το «πάνθεον» με τις ομορφότερες
περιοχές της Ελλάδας, όπως τα μαγευτικά σοκάκια της Χώρας, η «φωτογενής» παραλία
Λιβάδι Γερανού, η πολυβραβευμένη Ψιλή Άμμος, το επιβλητικό Μοναστήρι του Αγίου
Ιωάννη του Θεολόγου και ο ειδυλλιακός Κόλπος του Σταυρού, που «ξεναγούν» τους
απαιτητικούς ταξιδιώτες του περιοδικού στο Νησί της Αποκάλυψης! Ιδανική για τους
λάτρεις της φύσης, χάρη στις όμορφες ακτές και την εντυπωσιακή μορφολογία της, θεωρεί την Πάτμο το κορυφαίο ταξιδιωτικό website της Δανίας, Gotraveling. «Η Πάτμος
είναι το νησί που ο επισκέπτης ανέκαθεν ένιωθε σαν δεύτερο σπίτι του. Προσφέρουμε
ασφαλείς διακοπές σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον, με ιστορικά μνημεία παγκόσμιας
κληρονομιάς της Unesco», δηλώνει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού, Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Πάτμου, Νίκος Κουτούζος.

Αθήνα

Εκπαίδευση και κατάρτιση
αστέγων για επανένταξη
«Οι φιλοξενούμενοι μεταξύ του Κέντρου
Υποδοχής και
Αλληλεγγύης
του
Δήμου
Αθηναίων
(ΚΥΑΔΑ) πρέπει να μπορούν
να διεκδικήσουν επί ίσοις όροις μία θέση στην αγορά εργασίας. Όνειρο καθενός από εμάς στο ΚΥΑΔΑ είναι να βλέπουμε
ανθρώπους που πέρασαν από τις Συμπληγάδες της ζωής να
κλείνουν μια για πάντα πίσω τους την οδυνηρή παρένθεση της
αστεγίας», τόνισε ο πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Γρηγόρης Λέων. Προς τούτο
και σε εφαρμογή του Κοινωνικού Επιταχυντή HoMellon, μιας
πρωτοβουλίας της εταιρείας Mytilineos σε συνεργασία με την
Κοινωνική Επιχείρηση knowl, δέκα φιλοξενούμενοι στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων παρακολουθούν εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης για
αναζήτηση εργασίας και την οριστική έξοδο από την αστεγία.

!

Πειραιάς

Σεβαστείτε την
ιστορική μας μνήμη

Τη διάσωση του ιστορικού κινηματογράφου
«Χάι Λάιφ», που «θυμίζει πολλά στους Πειραιώτες», ζητά με ομόφωνο ψήφισμά του το
Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά. Το Δημοτικό
Συμβούλιο, με το ψήφισμά του, ζητά «από
τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς,
όπως και την επενδύτρια εταιρεία, να σεβαστούν την ιστορική μνήμη της πόλης του
Πειραιά» και να διασωθεί ο ιστορικός κινηματογράφος «Χάι Λάιφ», «ένας χώρος πολιτισμού ο οποίος για έναν αιώνα σημάδεψε
γενιές Πειραιωτών». Το Δ.Σ. επισημαίνει ότι
«είναι χρυσή ευκαιρία για όποιο σχήμα εγκατασταθεί στο πολυώροφο διατηρητέο
υψηλής αξίας να δείξει στην πράξη ότι τιμά
και σέβεται την πόλη. Για τους συμπολίτες
μας έχει ιδιαίτερη σημασία και μόνο κέρδη
θα υπάρξουν για όλους από μια τέτοια πράξη υψηλού συμβολισμού».

ΟΤΑ

Ψηφίστηκε τροπολογία
παράτασης για ναυαγοσώστες

Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝ.ΑΛ. και Ελληνική Λύση ψήφισαν την τροπολογία για την υποχρέωση πρόσληψης ναυαγοσωστών από τους ΟΤΑ. Η τροπολογία είχε ενταχθεί, κυριολεκτικά στο παρά πέντε, στο εκλογικό νομοσχέδιο του
υπουργείου Εσωτερικών. Το θέμα ανέδειξε ο βουλευτής του
ΚΙΝ.ΑΛ. Βασίλης Κεγκέρογλου, το αποδέχτηκε ο υπουργός
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και συναίνεσαν τα κόμματα
που υπερψήφισαν την επίμαχη τροπολογία.

Αμπελόκηποι - Μενεμένη
Πράσινο Ταμείο

Εντάχθηκαν έργα τριών δήμων
Έργα τριών δήμων εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», από το
Πράσινο Ταμείο, σε συνέχεια των σχετικών προσκλήσεων.
Πρόκειται για τους Δήμους Βελβεντού, Λοκρών και Μουζακίου. Σημειώνεται ότι, για την εκτέλεση των εν λόγω έργων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης, για τα έργα διαμόρφωσης παιδικών χαρών η πιστοποίηση καταλληλότητας
λειτουργίας από την αρμόδια επιτροπή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή.

«Μην πείθεστε από
επιτήδειους απατεώνες»
Αλλεπάλληλα κρούσματα εξαπάτησης καταστηματαρχών
στην περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης παρατηρούνται τον τελευταίο καιρό. Επιτήδειοι παρουσιάζονται
ως αντιδήμαρχοι ή εντεταλμένοι σύμβουλοι, προκειμένου να
πείσουν επιχειρηματίες να τους καταβάλουν χρηματικά ποσά. Προς αποφυγήν της εξαπάτησης, η δημοτική Αρχή καλεί
τους επιχειρηματίες της περιοχής «να μην πείθονται» και «να
μη δίνουν χρήματα δίχως προβλεπόμενη διαδικασία». «Δεν
είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Βρισκόμαστε
σε στενή συνεργασία με τις αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να παταχθούν τέτοια φαινόμενα», δηλώνει ο δήμαρχος
Αμπελοκήπων - Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚHΣ
Ποιους δύο δημάρχους της
Αττικής θεωρούν συνυπεύθυνους για την «καθυστέρηση» στην αλλαγή διοίκησης
της ΕΕΤΑΑ κάποια στελέχη
του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ; Μπορεί να
είναι γνωστή, πια, η «κόντρα»
με τον πρόεδρο που βάζει
προσκόμματα στις διαδικασίες αλλαγής, αλλά οι δήμαρχοι «χρεώνουν» και δύο συναδέλφους τους, «πράσινων
καταβολών», οι οποίοι φαίνεται να «συναινούν» στην καθυστέρηση.

Δ. Παπαστεργίου:
«Η Αυτοδιοίκηση,
ατμομηχανή
της ανάπτυξης»

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου εκπροσώπησε τον Α’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο 9o Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(Regional Growth Conference), που
διεξάγεται το τριήμερο 3-5 Ιουνίου
στην Πάτρα. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ,
που συμμετείχε στη θεματική ενότητα
«Οι Στόχοι Ευρωπαϊκής Στρατηγικής
και Ανάπτυξης», τόνισε για μία ακόμη
φορά τον διακριτό ρόλο τον οποίο πρέπει να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε
κάθε φάση, από τον σχεδιασμό έως
την υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, και την
ανάγκη να διευθετηθούν όλα τα προβλήματα συνεννόησης που υπήρξαν
στο παρελθόν. Ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε την ανάγκη για την παροχή τεχνικής βοήθειας στους δήμους, έτσι
ώστε να γίνει διασπορά των έργων, με
ώριμες μελέτες σε όλη την Ελλάδα,
ώστε να μη χαθεί μια μοναδική ευκαιρία για τη χώρα.

Ξεκινά η κατασκευή του νέου κλειστού
Γυμναστηρίου Νέας Σμύρνης

E

να έργο που η καθυστέρησή του έχει
προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στη
Νέα Σμύρνη και τεράστια ταλαιπωρία
στις ομάδες και τους αθλουμένους της πόλης
μπαίνει, επιτέλους, στη φάση υλοποίησης. Το
«πράσινο φως» για την κατασκευή του νέου
κλειστού γυμναστηρίου - αθλητικού κέντρου
της Νέας Σμύρνης, δυναμικότητας 3.500 θέσεων, δόθηκε με την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και του εκπροσώπου
της αναδόχου εταιρείας ΤΟΜΗΣ ΑΤΕ Χ. Παναγιωτόπουλου.
Το έργο έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τα δύο χρόνια και θα κατασκευαστεί με
χρηματοδότηση από τους ίδιους πόρους της
Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης ύψους 20.850.000,00
ευρώ. Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης Σταύ-

ρος Τζουλάκης και η αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Δήμητρα Νάνου. Ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης έκανε λόγο για μια
πολύ σημαντική μέρα τόσο για τον Δήμο Ν.
Σμύρνης όσο και για την Περιφέρεια Αττικής,
επισημαίνοντας πως μετά δύο χρόνια διαβουλεύσεων γίνεται πραγματικότητα ένα οραματικό έργο, με πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους της περιοχής και γενικότερα της Αττικής.
Από την πλευρά του, ο κ. Τζουλάκης ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για τις μεγάλες προσπάθειες να μη χαθεί η εργολαβία και καθυστερήσει πολύ περισσότερο το έργο. «Το παλέψαμε και τα καταφέραμε τελικά να γίνει ένα
αθλητικό κέντρο το οποίο δεν θα χαρούν μόνο
οι πολίτες της Νέας Σμύρνης, αλλά όλη η Αττική. Και λέω το παλέψαμε γιατί, εάν έληγε η
σύμβαση, θα έπρεπε να γίνει νέος διαγωνισμός και το έργο θα καθυστερούσε για περισσότερα χρόνια».

Συνεργασίες για τις επιχειρήσεις
Η επέκταση της συνεργασίας, προκειμένου να
θέσουν στη διάθεση των επαγγελματιών της πόλης περισσότερα προγράμματα, τα οποία θα βοηθήσουν σε αυτήν τη φάση της επανεκκίνησης λειτουργίας των επιχειρήσεων, ήταν το αντικείμενο
της συνάντησης του δήμαρχου Ηρακλείου Αττικής Νίκου Μπάμπαλου με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδoσίου και τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδας Γιώργο Καββαδά. Μάλιστα, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και απευθείας με τους ανθρώπους της αγοράς, καθώς, αμέσως μετά τη συνάντηση, επισκέφτηκαν τα καταστήματα, μοιράζοντας
ενημερωτικό και υγειονομικό υλικό. Όπως επισήμανε ο κ. Μπάμπαλος, ο δήμος ήδη συμμετέχει σε
δύο προγράμματα του ΕΕΑ, τη δωρεάν δημιουργία e-shop για όσες επιχειρήσεις της πόλης δεν διαθέτουν καθώς και τη δωρεάν διεξαγωγή rapid Covid test σε όλους τους επαγγελματίες.

Λύση για το πόσιμο νερό
Με μια σημαντική περιβαλλοντική
παρέμβαση συνδύασε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, καθώς
άνοιξε τον δρόμο για την υδρολογική
αυτάρκεια της πόλης. Συγκεκριμένα,
έπεσαν οι υπογραφές στη σύμβαση
για το έργο της διάνοιξης έξι γεωτρήσεων άντλησης πόσιμου νερού από
την Πάρνηθα, που θα ενισχύσουν το
δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Φυλής.
Με την ολοκλήρωση των έξι γεωτρήσεων, το ιδιόκτητο δίκτυο ύδρευσης
του Δήμου Φυλής, στις Δημοτικές
Ενότητες Άνω Λιοσίων και Φυλής, θα
τροφοδοτείται με τουλάχιστον 1,1
εκατ. κυβικά μέτρα πόσιμου νερού
ετησίως. Η ενίσχυση του δικτύου θα
βελτιώσει τις συνθήκες υδροδότησης
σε περιοχές που βρίσκονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Παράλληλα, θα
εξοικονομηθεί η ηλεκτρική ενέργεια
που δαπανά ο δήμος για την ενεργοβόρα λειτουργία των μηχανημάτων
άντλησης.

Άλλα 28 έργα στο
«Αντώνης Τρίτσης»
Έργα
συνολικού
ύψους
66.999.057,95 ευρώ εντάχθηκαν
προς χρηματοδότηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Στέλιου
Πέτσα. Συγκεκριμένα, εντάσσονται συνολικά 28 έργα που αφορούν,
μεταξύ άλλων, σε 12 έργα συνολικού προϋπολογισμού 40,17 εκατ.
ευρώ στον άξονα προτεραιότητας
«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου
και των οικισμών», όπως το έργο
για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Κιλελέρ, ύψους
9,95 εκατ. ευρώ, και άλλα 10 έργα
συνολικού προϋπολογισμού 26,23
εκατ. ευρώ στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», όπως το έργο για την εγκατάσταση ευφυών
συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα πόσιμου νερού της
ΔΕΥΑ Ρόδου καθώς και τα έργα για
τις υποδομές ηλεκτροκίνησης του
Δήμου Θήρας και του Δήμου Μυτιλήνης, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ και
1,785 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως.
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Δεν δηλώθηκε
Μπροστά σε μια τεράστια έκπληξη βρέθηκαν
οι κάτοικοι του Χαϊδαρίου, όταν πληροφορήθηκαν από στελέχη της δημοτικής αρχής ότι κινδυνεύει να χαθεί η παιδική χαρά της περιοχής
τους, γιατί… δεν έχει
δηλωθεί από τον δήμο στο Κτηματολόγιο! Όπως
προκύπτει από τα στοιχεία, η «παράλειψη» δεν
είναι μόνο της παρούσας δημοτικής αρχής, καθώς η συγκεκριμένη ιδιοκτησία θα έπρεπε να
έχει δηλωθεί προ δεκαετίας ως ιδιοκτησία του
Δήμου Χαϊδαρίου. Οι κάτοικοι ξεκίνησαν τις κινητοποιήσεις, πιέζοντας τον δήμαρχο Βαγγέλη
Ντηνιακό να δώσει γρήγορα λύση και να μη χαθεί ο ελεύθερος χώρος για τα παιδιά τους.

Ω

ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Σε ποιον δήμο, προς
τα βόρεια της Αθήνας, ο δήμαρχος
έχει μπει στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης για τα έργα
που δίνει και τις εταιρείες που τα
αναλαμβάνουν; Κάποιοι υποπτεύθηκαν ότι οι εταιρείες, που
παίρνουν μέρος στις διαδικασίες
διεκδίκησης, έχουν κάποιες σχέσεις μεταξύ τους και κατηγορούν
ότι, τελικά, ίσως να μην είναι πάνω από μια εταιρεία… Το θέμα
που τίθεται, βέβαια, είναι αν γνωρίζει ο δήμαρχος ότι συμβαίνει
κάτι τέτοιο…

Ξεσηκώθηκαν
Στο «μάτι του κυκλώνα» βρέθηκε ο δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος,
καθώς δέχεται επιθέσεις από όλες τις πλευρές, που τον κατηγορούν για ανύπαρκτο σχεδιασμό στην εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής. Η σταγόνα
που ξεχείλισε το ποτήρι φαίνεται να ήταν η πρόταση της δημοτικής αρχής, εν όψει
της εφαρμογής του μέτρου τον ερχόμενο Σεπτέμβριο (και μετά από την καθυστέρηση χρόνων), να τοποθετήσει τέσσερις λυόμενες αίθουσες και μια αίθουσα γραφείων μέσα σε… πάρκο! Την πρόταση υποδέχθηκαν με μεγάλη συγκέντρωση
διαμαρτυρίας οι περίοικοι, οι γονείς αλλά και στελέχη από όλες τις παρατάξεις
της αντιπολίτευσης, που κατηγορούν τον δήμαρχο γιατί πάει να βάλει τα παιδιά
τους σε πρόχειρες αίθουσες καταστρέφοντας ταυτόχρονα μεγάλο κομμάτι ενός
από τους λίγους ελεύθερους χώρους που έχει η Καλλιθέα. Αυτό που δεν μπορεί
να δεχθεί με τίποτα η αντιπολίτευση είναι ότι ο δήμαρχος δεν φρόντισε να εκμεταλλευτεί τις παρατάσεις που του έδωσε το υπουργείο για την εφαρμογή του μέτρου και πάει πάλι να αντιμετωπίσει την κατάσταση με «προχειρότητες».

Μπλοκάρισμα

Δεν θα κατέβει…

Ο

ριστικοποίησε την απόφασή του να μη διεκδικήσει και πάλι τον Δήμο Μεταμόρφωσης ο πρώην δήμαρχος Μιλτιάδης Καρπέτας, που με κάθε τρόπο κάνει σαφές ότι ο
ρόλος του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ολοκληρώνεται… Πρέπει να σημειώσουμε ότι
ο κ. Καρπέτας είχε δηλώσει αμέσως μετά την ήττα του το 2019 ότι δεν θα είναι πάλι υποψήφιος και, όπως αποκαλύπτει τώρα, είχε σκεφτεί να μην είναι υποψήφιος καν στον δεύτερο
γύρο των εκλογών, μετά την ήττα του στον πρώτο γύρο… Τώρα, λοιπόν, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή του την απόφαση, ξεκινώντας παράλληλα τη συζήτηση για το άνοιγμα των διαδικασιών της διαδοχής του στην παράταξη, για την οποία υποστηρίζει ότι θα εγγυηθεί το
αδιάβλητο των διαδικασιών. Η συγκεκριμένη απόφαση σε πρώτο επίπεδο φαίνεται να ξαλαφρώνει τον δήμαρχο Στράτο Σαραούδα, που βλέπει τον ισχυρότερο αντίπαλό του να αποσύρεται, αλλά σε δεύτερο επίπεδο τον θέτει σε εγρήγορση για το νέο πολιτικό σκηνικό που
μπορεί να δημιουργηθεί στην πόλη.

Ποιος «γαλάζιος» δήμαρχος έχει βρεθεί στη δύσκολη θέση να υπερασπίζεται με θέρμη της εξαγγελίες της κυβέρνησης για μεγάλο έργο στην πόλη του, αθετώντας ταυτόχρονα τις θέσεις που εξέφραζε ο ίδιος ως δημοτική αρχή παλαιότερα; Τώρα τον έχουν «στήσει στον τοίχο» η αντιπολίτευση αλλά και κάποιοι πρώην συνεργάτες του, θυμίζοντάς του
όσα ψήφιζε ως μέλος της προηγούμενης δημοτικής αρχής, που ήταν ακριβώς αντίθετα…

Ένταση για
το Κτηματολόγιο
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι Δήμοι Λαυρεωτικής και Σαρωνικού,
απαιτώντας να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα
της διεκδίκησης ιδιωτικών περιουσίων πολιτών από το Ελληνικό Δημόσιο. Δημοτικές αρχές και ενδιαφερόμενοι ζήτησαν από την κυβέρνηση να υλοποιήσει την προεκλογική
υπόσχεσή της, να δώσει λύση στο πρόβλημα
που ταλαιπωρεί τους πολίτες και ανακύπτει
από την εφαρμογή δικαστικής απόφασης του
Εφετείου Ναυπλίου. Το Δημόσιο, κατά την
ανάρτηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων, κατέθεσε χιλιάδες ενστάσεις αμφισβητώντας την περιουσία των πολιτών στο Κτηματολόγιο και τώρα απαιτείται νομοθετική
ρύθμιση για να δοθεί λύση.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Μεγάλη αναταραχή έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό στον Δήμο
Δάφνης-Υμηττού, με την τακτική που
έχει επιλέξει η δημοτική αρχή με τις
ταφές στο δημοτικό νεκροταφείο.
Σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες που
μετέφερε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιώργος Δαουλάρης, όσοι κάτοικοι είχαν την ατυχία να χάσουν
κάποιον άνθρωπό τους από Covid-19
δεν μπορούσαν να τον θάψουν στο
νεκροταφείο της πόλης και ήταν
αναγκασμένοι να ψάχνουν είτε σε
γειτονικά κοιμητήρια ή… άλλες λύσεις. Πάντως, ο δήμαρχος Αναστάσιος Μπινίσκος επικαλέστηκε τη νομιμότητα και όσα προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του νεκροταφείου, χωρίς όμως να έχει κάποια λύση
για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

Η συνεργασία είναι η λύση!

Αντικανονικό «στρίμωγμα»

Η αποκομιδή κλαδιών από τους δρόμους του Δήμου Κηφισιάς δεν σταμάτησε ούτε μια ημέρα, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, μετά τη «Μήδεια».
14.000 φορτηγά, διπλοβάρδιες στην καθαριότητα, πάνω από 1.200.000 ευρώ σε ιδιωτικά συνεργεία (Δήμος και Περιφέρεια Αττικής) και η προσπάθεια συνεχίζεται. Καθημερινά συλλέγονται 120 με 220 τόνοι κηπαίων από
τους καθαρισμούς των περιοχών του δήμου. Με ομαδικό πνεύμα και αγαστή συνεργασία, που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια στον δήμο, ο δήμαρχος
και οι εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη για έναν πιο καθαρό δήμο και ζητούν τη
συνεργασία με τους κατοίκους, προκειμένου να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η αποκομιδή των κηπαίων πραγματοποιείται κατόπιν
προ-συνεννόησης, δηλαδή με τηλεφώνημα στις υπηρεσίες του δήμου,
πριν τα κλαδιά βγουν στο οδόστρωμα. Ο πρωθυπουργός, με βούληση να
παρέχει βοήθεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κάλεσε σε ευρεία σύσκεψη
για το θέμα της προστασίας των δασών, ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά έντεκα
δημάρχους της Αττικής, ανάμεσά τους και τον κ. Θωμάκο.

Το μέγεθος ενός παιδικού σταθμού και το
στρίμωγμα νηπίων και εκπαιδευτικών είναι ο
πιο πρόσφατος «πονοκέφαλος» του δημάρχου Αγίας Παρασκευής Βασίλη Ζορμπά… Οι
γονείς κατήγγειλαν ότι «σε αίθουσα 11τετραγωνικών μέτρων στοιβάζονται 12 παιδιά και 4
δασκάλες», γεγονός που ακόμη και σε κανονικές συνθήκες δεν θα ήταν φυσιολογικό πόσώ μάλλον τώρα, σε συνθήκες κορονοϊού.
Αυτό που εκνεύρισε περισσότερο τους γονείς, και έβαλε στο παιχνίδι και την αντιπολίτευση, ήταν το γεγονός ότι ο δήμαρχος έκανε
αυτοψία στον παιδικό σταθμό, τα βρήκε
όλα… φυσιολογικά και έβγαλε και ανακοίνωση κατηγορώντας τους ότι του κάνουν αντιπολίτευση…
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ΛΕΥΤEΡΗΣ ΚΟΣΜOΠΟΥΛΟΣ
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής

Στοίχημα για εμάς
τα έργα υποδομής

Σ

τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε
πρόσφατα την Αττική και κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα φυσικού
κάλους στα Γεράνεια Όρη αναφέρθηκε, μιλώντας στην «Ρ», ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος. Ακόμη, ο κ. Κοσμόπουλος ανέπτυξε τον προγραμματισμό της Περιφέρειας Αττικής στο επίπεδο των έργων, αλλά και
τον σχεδιασμό του.
Τι άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά στα
Γεράνεια Όρη;
Η φωτιά, που έκαιγε έναν από τους τελευταίους πνεύμονες της Δυτικής Αττικής για
παραπάνω από τρία 24ωρα, άφησε πίσω της
πάνω από 50.000 στρέμματα καμένης δασικής έκτασης. Η καταστροφή που συντελέστηκε μας αφορά όλους. Το δάσος που κάηκε
έδινε οξυγόνο σε όλους εμάς τους κατοίκους
της περιοχής, έδινε διεξόδους στους επισκέπτες από όλη την Αττική, ήταν καταφύγιο για
λάτρεις της φύσης, μας χάριζε ένα μοναδικά
πανέμορφο περιβάλλον. Το θετικό ήταν ότι
δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες, οι ζημιές σε κατοικίες είναι λίγες. Όμως το περιβάλλον δεν υπολογίζεται με αριθμούς, η ποιότητα ζωής που μας προσφέρει η φύση είναι
ανεκτίμητη.
Ποια είναι η επόμενη μέρα για την περιοχή;
Σε πρώτη φάση, όσον αφορά τους κατοίκους, έχουν ξεκινήσει οι καταγραφές των ζημιών για αποζημιώσεις σε κατοικίες, όπως
και για τους παραγωγούς, που παράγουν μοναδικά προϊόντα, στα αμπέλια, στους ελαιώνες, και υπέστησαν μεγάλες ζημιές.
Όσον αφορά τα έργα που πρέπει να γίνουν
την επόμενη ημέρα από την Περιφέρεια Αττικής, είμαι μαζί με τον περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη σε συνεχείς επαφές με τα
αρμόδια υπουργεία, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, για να προχωρήσουμε άμεσα σε
αντιπλημμυρικά έργα και σε έργα υποδομής,
που θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση του
περιβάλλοντος, στην προστασία του δάσους
και της περιοχής μας. Η προστασία του δάσους και του περιβάλλοντος γενικότερα είναι
αδιαπράγματευτη. Από την πρώτη στιγμή,
βάλαμε «κόκκινη γραμμή» σε κάθε ενδεχό-

στον
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com

μενη ή φημολογούμενη κίνηση που θα απειλήσει τη φύση στον τόπο μας. Άμεσα σκοπός
μας είναι να υλοποιηθούν παρεμβάσεις για
την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής, με καθαρισμούς ρεμάτων και
μικρής κλίμακας διευθετήσεις, που μπορούν
να εκτελεστούν άμεσα.
Το μεγάλο θέμα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά και μακροπρόθεσμα
είναι πώς όλοι εμείς οι εκπρόσωποι των
κατοίκων της Δυτικής Αττικής θα μπορέσουμε να θωρακίσουμε την περιοχή μας
από ανάλογα περιστατικά. Η κλιματική αλλαγή, η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση στην
περιοχή μας, οι συγκυρίες αλλά και, αρκετές φορές, η σύγχυση των αρμοδιοτήτων
των επιπέδων διοίκησης είναι παράμετροι
που πρέπει να συνυπολογίσουμε στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Δεν σας κρύβω ότι αυτή είναι η αγωνία μου από την αρχή της θητείας μου και για αυτό επιδιώκω
να διεκδικώ καλύτερο σχεδιασμό, έγκαιρη
προετοιμασία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και έργα
υποδομής, υπό τον συντονισμό του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, στο μέτρο των
δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων της
Περιφέρειας Αττικής.
Ποια έργα είναι σε εξέλιξη στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής και ποια δρομολογούνται;
Η προτεραιότητά μου ως αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής είναι τα έργα υποδομής, που θα δώσουν αξία στην περιοχή μας,
με αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με λειτουργικότητα για τους κατοίκους και τους
επισκέπτες του τόπου μας. Ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επιδιώκει την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη η οποία έρχεται
μέσα από έργα που διευκολύνουν την καθημερινότητα, αλλά και αλλάζουν την εικόνα
της περιοχής μας. Είναι πολλά όσα βρίσκον-

ται σε εξέλιξη, προς χρηματοδότηση, προς
δημοπράτηση κ.ο.κ.
Στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, με
εντολή του περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, είναι η θωράκιση της περιοχής μας στα
ζητήματα πολιτικής προστασίας. Με καθαρισμούς ρεμάτων, την ολοκλήρωση του έργου
«Εκτροπή χειμάρρου Αγίας Αικατερίνης και
διευθέτηση χειμάρρου Σούρες Θριάσιου Πεδίου» και επιπλέον με την επικαιροποίηση
μελετών για τη Δυτική Αττική, ελπίζουμε ότι
μπαίνουν οι βάσεις σε αυτόν τον τομέα. Με
στόχο την οδική ασφάλεια, ένα από τα έργα
που δρομολογούμε είναι η ανάπλαση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών που θα ανοίξει
κυριολεκτικά και μεταφορικά ορίζοντες στη
Δυτική Αττική, με ασφαλή πρόσβαση σε μια
διαδρομή που ενώνει όμορφους προορισμούς του τόπου μας.
Τέλος, έχουμε δεσμευθεί ότι έως το 2025
θα έχει πάψει να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ της Φυλής ως ανοικτή χωματερή. Προς αυτόν τον
σκοπό προωθούμε την ανακύκλωση υλικών
αλλά και βιοαποβλήτων, για να μειώσουμε
δραστικά τον όγκο των απορριμμάτων από
την πηγή.
Ποιες είναι οι αναπτυξιακές δυνατότητες
της Δυτικής Αττικής και ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα;
Η Δυτική Αττική «κρύβει» δυνατότητες
όπως και ανεξερεύνητους θησαυρούς. Με
λίγα λόγια, οι παραγωγικές δυνατότητες, τα
διαμετακομιστικά κέντρα, που παράγουν σημαντικό μέρος του ΑΕΠ της χώρας πρέπει να
στηριχθούν ως ευκαιρία για θέσεις εργασίας
και για ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Η ομορφιά του τόπου μας «κρύβεται» στις
κοντινές αποδράσεις. Λίγα λεπτά από την
πρωτεύουσα και άλλες περιοχές της Αττικής,
απολαμβάνουμε τις παραλίες, στην Κινέτα,
στο Αλεποχώρι, στο Πόρτο Γερμενό, τον πολιτισμό στην Ελευσίνα, στα Μέγαρα, τις ομορφιές στα Βίλλια. Γι’ αυτό καλώ, από το βήμα
που μου δίνετε, τους αναγνώστες σας να ανα-

καλύψουν με μικρές αποδράσεις τη Δυτική
Αττική. Γιατί η ομορφιά τελικά είναι δίπλα
μας.
Ποια είναι η επιδημιολογική εικόνα της
Δυτικής Αττικής σε σχέση με τον κορονοϊό. Πώς συνδράμει η Περιφέρεια Αττικής στην ανάσχεση της κρίσης;
Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε μια αρκετά
δύσκολη περίοδο, λόγω της πανδημίας και
στην περιοχή μας. Τα κρούσματα κορονοϊού
είναι σε ύφεση τις τελευταίες εβδομάδες στη
Δυτική Αττική, με τήρηση των μέτρων προστασίας, με εμβολιασμούς και με τη βελτίωση του καιρού.
Η Περιφέρεια Αττικής και ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, με τη συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, συνέβαλαν σημαντικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, με μαζικά τεστ σε πολίτες και εργαζόμενους στη Δυτική Αττική, σε χώρους εργασίας, που, σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, αποτελούν βασικές εστίας διασποράς, και με διάφορα άλλα μέτρα.
«Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα»: Το
μεγάλο στοίχημα για τη Δυτική Αττική και
την Ελευσίνα. Πώς εξελίσσεται ο προγραμματισμός και πώς στηρίζει το εγχείρημα η Περιφέρεια Αττικής;
Η πανδημία του κορονοϊού έφερε συνέπειες και στον τομέα του πολιτισμού. και για
αυτό αναβλήθηκε και η «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», η Ελευσίνα, για το
2023. Η πορεία του σχεδιασμού προχωρά,
όπως μας ενημερώνουν οι αρμόδιοι φορείς,
και ο Δήμος Ελευσίνας και ο δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου. Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει εμπράκτως το πρόγραμμα που
συντονίζει η «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης-Ελευσίνα 2023». Πιστεύουμε ότι η
Ελευσίνα αξίζει και έχει τις δυνατότητες να
στηρίξει αυτό το εγχείρημα, που θα αποδώσει στον πολιτισμό και την ανάπτυξη ευρύτερα της Αττικής.
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ΠΡΙΓΚIΠΙΣΣΑ ΣΑΡΛΙΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚO

Φήμες για απόδραση
από το «χρυσό κλουβί»
των Μονεγάσκων…

Η

πλήρης απουσία από κάθε δημόσια
εμφάνιση, τις τελευταίες εβδομάδες, της πριγκίπισσας Σαρλίν του
Μονακό, συζύγου του πρίγκιπα Αλβέρτου, έχει φουντώσει -όχι για πρώτη φορά!τις φήμες για την τύχη του γάμου τους. Η παλιά
πρωταθλήτρια της κολύμβησης, γεννημένη στη
Ροδεσία, η οποία έγινε η πολύφερνη νύφη του
Πριγκιπάτου των Μονεγάσκων, δίνει και πάλι
τροφή σε εφημερίδες και περιοδικά, που ενδιαφέρονται για την ιδιωτική ζωή των «γαλαζοαίματων».

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Γεννήθηκε ως Σαρλίν Λινέτ Γουίτστοκ στις 25
Ιανουαρίου 1978, στο Μπουλαγουέιο της Ροδεσίας (πριν να γίνει Ζιμπάμπουε). Αγάπησε από
μικρή την κολύμβηση, εξαιτίας της μητέρας
της, που ήταν προπονήτρια στις πισίνες. Η οικογένειά της μετανάστευσε στην Αφρική από την
Πομερανία, μια γερμανική επαρχία. Ερευνητές
της καταγωγής της πριγκίπισσας βρήκαν προγόνους της και στην Ιρλανδία.
Η Σαρλίν πήρε μέρος στους Παναφρικανικούς Αγώνες του 1999 και κέρδισε τρία χρυσά
μετάλλια και ένα ασημένιο. Συνέχισε την πορεία της στην κολύμβηση έως το 2008. Τότε δεν
μπόρεσε να προκριθεί στους Ολυμπιακούς του
Πεκίνου, λόγω ενός τραυματισμού στον ώμο. Το
2011 έγινε παγκόσμια πρέσβειρα των Παραο-

λυμπιακών Αγώνων.
Το 2000 διοργανώθηκε στο Μονακό η εκδήλωση «Μάρε Νόστρουμ», όπου η Σαρλίν συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Αλβέρτο του
Μονακό. Οι γνωρίζοντες βεβαιώνουν ότι από
την επόμενη χρονιά οι δυο τους ήταν ζευγάρι.
Το 2006, στην έναρξη της Χειμερινής Ολυμπιάδας, έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση. Τον Ιούνιο του 2010 το παλάτι των Μονεγάσκων ανακοίνωσε τους αρραβώνες του
Αλβέρτου με τη Σαρλίν και την επόμενη χρονιά
η παλιά κολυμβήτρια ασπάστηκε τον Καθολικισμό (ανήκε έως τότε στην Προτεσταντική Εκκλησία).
Τα προβλήματα με τον Αλβέρτο ξεκίνησαν
πριν ακόμα από τον γάμο τους, αν πιστέψουμε
τα δημοσιεύματα της εποχής. Μία εβδομάδα
πριν από το μυστήριο, το Παλάτι διέψευσε δημοσιεύματα ότι η Σαρλίν μετάνιωσε και δεν
ήθελε αυτόν τον γάμο. Το περιοδικό «L’ Express» ανέφερε ότι η μέλλουσα σύζυγος του
Αλβέρτου προσπάθησε να «δραπετεύσει» από
το Μονακό, όταν πληροφορήθηκε για τρία παιδιά του πρίγκιπα εκτός γάμου. Το Παλάτι χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα ψευδή και προερχόμενα από ζήλια.

Η «θλιμμένη πριγκίπισσα»
Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό και με
θρησκευτικό γάμο την 1η και τη 2α Ιουλίου 2011.
Τον Δεκέμβριο του 2014 γέννησε δίδυμα, την
πριγκίπισσα Γαβριέλα και τον πρίγκιπα Ιάκωβο.
Από τον γάμο της, όμως, έως σήμερα σχεδόν
ποτέ δεν σταμάτησαν οι φήμες για επιθυμία της
πριγκίπισσας να διαφύγει από το «χρυσό κλουβί» των Μονεγάσκων. Όταν τον Δεκέμβριο του
2020 εμφανίστηκε με το μισό κεφάλι ξυρισμένο, όσοι είδαν το λουκ της «θλιμμένης πριγκίπισσας» θεώρησαν τη νέα απόπειρα απόδρασής της θέμα χρόνου. Ίσως τώρα, με την παρατεταμένη της απουσία από κάθε δημόσια εκδήλωση, να τους επιβεβαιώνει…
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ΟΣΜΟΣ

Πόλεμος Λευκορωσίας
και Ε.Ε. στους αιθέρες

Χορός δισεκατομμυρίων
με την τεχνολογία 5G

«Ε

παναστατική» ήταν,
όπως αναμενόταν άλλωστε, η «σύνοδος κορυφής» των ηγετικών
στελεχών και των εταιρειών τεχνολογίας, που συναντήθηκαν διαδικτυακά
και μίλησαν για την εισβολή του 5G στη
ζωή μας. Ακούστηκαν εκπληκτικά
πράγματα στη συνάντηση αυτήν, όπως
αυτό που ανακοίνωσε η εταιρεία realme: Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα
δώσει τη δυνατότητα σε 100.000.000
νέους καταναλωτές να χρησιμοποιούν
τα smartphones τους με τεχνολογία 5G,
ενώ πρόσθεσε ότι στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει στις 15 Ιουνίου το GT 5G, η
«ναυαρχίδα» των έξυπνων τηλεφώνων
με αυτήν την τεχνολογία.
Το θέμα της συνόδου ήταν «Κάνοντας
παγκόσμιο το 5G - Προσβασιμότητα για
όλους» και σε αυτήν έκαναν παρεμβάσεις ηγετικά στελέχη της βιομηχανίας
νέων τεχνολογιών, ερευνητικά ιδρύματα, προμηθευτές εξοπλισμού και συσκευών κ.ά. Τα κύρια ζητήματα που

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

τους απασχόλησαν ήταν η τρέχουσα
παγκόσμια συνδεσιμότητα 5G, οι κατευθυντήριες δυνάμεις πίσω από αυτήν
και η τεχνολογική πτυχή της εξέλιξης
του 5G, καθώς και η σχέση μεταξύ του
5G και της νεότερης γενιάς. Ξεχωριστό
κομμάτι της συνόδου αφιερώθηκε στο
πώς θα διευκολυνθεί περαιτέρω η προσβασιμότητα του 5G στο μέλλον.
Ωστόσο, ακόμα υπάρχουν αρκετά εμπόδια στην ευρεία διάδοση αυτής της
νέας τεχνολογίας. Ως τέτοια αναφέρθηκαν η τιμή πολλών συσκευών που μπορούν να λειτουργήσουν με την τεχνολογία 5G, η συνεχιζόμενη παρουσία ψηφιακού αλφαβητισμού και δεξιοτήτων
και το κόστος των δεδομένων κινητής
τηλεφωνίας. Παρ’ όλα αυτά, η μετάβαση
στο 5G είναι αναπόφευκτη σε όλον τον

κόσμο και η νέα αυτή τεχνολογία αναμένεται να αποφέρει 600 δισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία
κατά την επόμενη δεκαετία.
Όπως είπε ο αντιπρόεδρός της, η realme θα δημιουργήσει επτά κέντρα
έρευνας και τεχνολογίας (R&D) σε όλον
τον κόσμο το 2021, αφιερωμένα στην
έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων
τεχνολογιών και προϊόντων 5G. Σήμερα
το 90% των πόρων R&D της realme έχει
μετατραπεί σε τεχνολογία και προϊόντα
5G. Έως το 2023, η realme θα επενδύσει 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως στην έρευνα τεχνολογίας 5G,
στην ανάπτυξη προϊόντων και στην προώθηση της παγκόσμιας διάδοσης της
νέας αυτής τεχνολογίας.

Κατά την επόμενη δεκαετία
θα αποφέρει στην παγκόσμια
οικονομία 600 δισ. δολάρια

Από χθες τα αεροσκάφη της Λευκορωσίας δεν μπορούν να πετάξουν στον εναέριο χώρο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε να προσγειωθούν
σε κάποιο από τα αεροδρόμιά της.
Αυτό αποφάσισαν οι πρεσβευτές των
«27», ως ένα ακόμα μέτρο το οποίο εντάσσεται στο πακέτο κυρώσεων κατά της
Λευκορωσίας, ως απάντηση στην «κρατική αεροπειρατεία» του αεροσκάφους της
Ryanair στο Μινσκ, για τη σύλληψη του
αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου Προτάσεβιτς, που επέβαινε σε αυτό.
Αεροπορικές εταιρείες όπως οι Lufthansa, SAS, Air France κ.ά. έχουν ανακοινώσει ότι δεν χρησιμοποιούν, πλέον,
τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας. Η
λευκορωσική αεροπορική εταιρεία Belavia έως τώρα πραγματοποιούσε πτήσεις προς 20 ευρωπαϊκά αεροδρόμια,
στα οποία πλέον σταματά να εκτελεί δρομολόγια.
Χθες ο Προτάσεβιτς εμφανίστηκε στη
λευκορωσική τηλεόραση και ανέπεμψε
«ύμνους» υπέρ του Λουκασένκο, με
αποτέλεσμα η οικογένειά του να καταγγείλει ότι η εμφάνιση έγινε κατόπιν εξαναγκασμού.

Ακροδεξιά απειλή στις
εκλογές στη Σαξονία
Ιδιαίτερα κρίσιμες θεωρούνται οι αυριανές εκλογές στο γερμανικό κρατίδιο
Σαξονίας - Άνχαλτ, για δύο λόγους: Πρώτον, διότι είναι η τελευταία κάλπη που
στήνεται πριν από τις γενικές εκλογές
του προσεχούς Σεπτεμβρίου, που θα σημάνουν και την αποχώρηση της Άνγκελα
Μέρκελ από τη θέση της καγκελαρίου.
Δεύτερον, διότι για πρώτη φορά υπάρχει
ορατό το ενδεχόμενο την πρώτη θέση να
κατακτήσει το Ακροδεξιό κόμμα AfD
(«Εναλλακτική για τη Γερμανία»), σε ένα
κρατίδιο που θεωρείται επί δεκαετίες
προπύργιο των Χριστιανοδημοκρατών. Η
τελευταία χθεσινή δημοσκόπηση δίνει
στο CDU καθαρό προβάδισμα με 30%,
έναντι 23% του ΑfD.
Οι άλλες μετρήσεις δίνουν οριακή
πρωτιά στους Χριστιανοδημοκράτες,
ενώ στην τελευταία έρευνα της «Bild» το
AfD προηγείται με 25%, έναντι 24% του
CDU. Στις προηγούμενες εκλογές, του
2016, το CDU συγκέντρωσε 30% και σχημάτισε κυβέρνηση με τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) και τους Πράσινους. Το
AfD είχε φτάσει στο 24%.
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Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

Το τρίπτυχο των νέων δεδομένων
κλείνει η παροχή φορολογικών
κινήτρων που δίνονται σε πρόσωπα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια (Ultra High Net-Worth Individuals), προκειμένου να μετεγκατασταθούν στη χώρα μας. Το εν
λόγω πρόγραμμα, γνωστό ως
non-dom, προβλέπει ειδική μεταχείριση σε όσους επενδύσουν
τουλάχιστον 500.000 ευρώ εντός
τριετίας σε ακίνητα ή επιχειρήσεις ή κινητές αξίες ή μετοχές ή
μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα. Όσοι το αξιοποιήσουν θα
καταβάλλουν κάθε φορολογικό
έτος φόρο κατ’ αποκοπή 100.000
ευρώ για 15 έτη, ανεξάρτητα από
το ύψος του εισοδήματος που
αποκτήθηκε στην αλλοδαπή.

Ν

έες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό
φέρνουν οι αλλαγές στις παγκόσμιες συνήθειες. Οι «ψηφιακοί
νομάδες», που πολλαπλασιάστηκαν μέσω
πανδημίας, ο τουρισμός των ηλικιωμένων,
γνωστός και ως «silver tourism» (από το
ασημένιο χρώμα των μαλλιών) αλλά και η
προσέλκυση εξαιρετικά εύπορων ανθρώπων μέσω των προγραμμάτων τύπου nondom είναι τα τρία νέα μέτωπα που με ενδιαφέρον αντιμετωπίζει η εγχώρια τουριστική
βιομηχανία.
Πρόκειται για παγκόσμιες τάσεις που
αποτελούν πεδίο ανταγωνισμού σε επιχειρηματικό αλλά και σε κυβερνητικό επίπεδο
διεθνώς. Σε αυτό το πλαίσιο, και η ελληνική
κυβέρνηση έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών, οι οποίες μάλιστα έχουν αρχίσει να
αποδίδουν καρπούς, ενώ το ενδιαφέρον
αναμένεται να πολλαπλασιαστεί το προσεχές χρονικό διάστημα.

Πρόκειται για παγκόσμιες
τάσεις, που αποτελούν πεδίο
ανταγωνισμού. Η κυβέρνηση
έχει αναλάβει μια σειρά
πρωτοβουλιών, οι οποίες,
μάλιστα, έχουν αρχίσει
να αποδίδουν καρπούς…

Το στοίχημα

Τα φορολογικά κίνητρα
Πέραν των παραπάνω, η χώρα μας προσφέρει μια σειρά από «σκληρά» φορολογικά
κίνητρα, τα οποία λειτουργούν ως επιπλέον
δέλεαρ για τους «ψηφιακούς νομάδες»,
προκειμένου να επιλέξουν την Ελλάδα
έναντι γειτονικών χωρών.
O σχετικός νόμος προβλέπει έκπτωση 50%

ΡΗΜΑ

Κερδίζει έδαφος
το non-dom

amaliakatzou@gmail.com

Το μεγαλύτερο, αλλά και πιο επίκαιρο
στοίχημα που μπορεί να αλλάξει συνολικά
το τοπίο του τουρισμού, δίνοντας, παράλληλα, σημαντική τόνωση στην οικονομία,
ακούει στο όνομα «ψηφιακοί νομάδες». Καθώς, μάλιστα, η πανδημία έχει αλλάξει τα
εργασιακά μοντέλα, με την τηλεργασία να
κυριαρχεί, το σενάριο του «δουλεύω στην
Ελλάδα, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη
θάλασσα» γίνεται ακόμα πιο δελεαστικό.
Επιπλέον, τα φορολογικά κίνητρα που έχουν
θεσπιστεί κάνουν τη μετοίκιση στη χώρα
μας πιο συμφέρουσα από ποτέ.
Παράλληλα, οι μεγάλες επενδύσεις που
γίνονται το τελευταίο διάστημα σε έργα
έρευνας και ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ελλάδα αποτελούν πηγή θέσεων εργασίας για
το διεθνές ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιπλέον,
τα σημαντικά έργα real estate που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται στην πατρίδα
μας -με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ελληνικό- αποτελούν ένα ακόμη κίνητρο για
τους «ψηφιακούς νομάδες», που θα μπορούν να συνδυάσουν την εργασία στη χώρα
μας με εξαιρετικές συνθήκες διαμονής και
διαβίωσης.

Χ

Τουρισμός-στόχοι:
Ψηφιακοί νομάδες,
συνταξιούχοι και
μεγαλοεπενδυτές

στον φόρο εισοδήματος για τους «ψηφιακούς νομάδες» που θα εγκατασταθούν στη
χώρα μας κατά τη διάρκεια του 2021. Η εν λόγω φοροαπαλλαγή έχει διάρκεια επτά ετών
και προϋποθέτει ότι ο εργαζόμενος δεν
υπήρξε στο παρελθόν φορολογούμενος
στην Ελλάδα και δεν κατέλαβε θέση εργασίας στη χώρα μας. Παράλληλα, γίνονται
προετοιμασίες και για την έκδοση ειδικής βίζας για τους «ψηφιακούς νομάδες», ώστε η
χώρα μας να μπορεί να προσελκύσει και ενδιαφερόμενους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αντίστοιχα, «πατάει γκάζι» η προσέλκυση επισκεπτών μεγαλύτερης ηλικίας από το
εξωτερικό, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και σημαντικές προοπτικές για μακροχρόνια εγκατάσταση στη χώρα. Μάλιστα, προκειμένου να προσελκύσει συνταξιούχους από το
εξωτερικό, η ελληνική Πολιτεία έχει θεσπίσει ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο το σύνολο του
εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 7%.
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Πριμ 27.050 € σε 13.696 ιδιοκτήτες

Τ

ο γενναίο ποσό των 27.050
ευρώ θα λάβει κατά μέσο
όρο η νέα «φουρνιά» ιδιοκτητών ακινήτων, των οποίων εγκρίθηκε η αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.
Η επιτροπή του Ταμείου Εξοικονομώ - Αυτονομώ και η γενική
γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου ενέκριναν επιπλέον
13.696 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 370,48 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι έχουν υπαχθεί
κατά την προηγούμενη συνεδρίαση
της Επενδυτικής Επιτροπής ακόμα
12.579 αιτήσεις με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό άνω των 308,8
εκατ. ευρώ.
Το νέο Εξοικονομώ - Αυτονομώ,
εκτός από την αντικατάσταση κουφωμάτων και την αναβάθμιση των
συστημάτων ψύξης - θέρμανσης,
προβλέπει τη χρηματοδότηση «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης
ενέργειας (smart home), συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ φωτοβολταϊκά, τοποθέτησης ηλεκτρικών φορτιστών για τροφοδοσία
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθώς και
συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες).
Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η συνεχής
διείσδυση του προγράμματος θα κινητοποιήσει την αγορά για την υλοποίηση επενδύσεων σε κτιριακές
υποδομές και θα στηρίξει τον κατα-

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης
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σκευαστικό κλάδο, καθώς και την
εφοδιαστική αλυσίδα. Επιπλέον, θα
στηριχθούν και θα δημιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας στον κλάδο
των δομικών υλικών, ενώ το Εξοικονομώ - Αυτονομώ θα αποτελέσει κίνητρο για τη μόχλευση ιδιωτικών
κεφαλαίων σε μικρής κλίμακας
επενδύσεις κτιριακών υποδομών.
Τέλος, το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει ισχυρά κίνητρα για την ενεργειακή μετάβαση στις περιοχές της
Δυτικής Μακεδονίας και στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας.
Η γενική γραμματέας Ενέργειας
και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου δήλωσε ότι «καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η
υπαγωγή και των υπόλοιπων αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα, προκειμένου οι ωφελούμενοι να έχουν στη διάθεσή τους τον
απαραίτητο χρόνο ώστε να υλοποιήσουν τις παρεμβάσεις ενεργειακής
αναβάθμισης στις κατοικίες τους».

ΥΠ.ΕΝ.: «Τρέχουν»
οι διαδικασίες και
για νέα προγράμματα
ενεργειακής αναβάθμισης

Μπλόκο στις παράνομες απεργίες
από το εργασιακό νομοσχέδιο
Νόμος του κράτους θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. Το νομοσχέδιο εισάγει την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας,
τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με
10ωρη εβδομαδιαία απασχόληση και τρεις
μέρες ανάπαυση, ενώ αυξάνονται σε 150
ώρες ο αριθμός των ετήσιων υπερωριών
που μπορεί να παρέχει ο εργαζόμενος σε
όλους τους κλάδους και επεκτείνεται και η
κυριακάτικη εργασία και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Επιπλέον, μια αλλαγή
της τελευταίας στιγμής προβλέπει ότι αν

μια απεργία κρίνεται καταχρηστική από το
δικαστήριο, τότε δεν θα μπορεί να επαναπροκηρυχθεί από άλλο σωματείο, δευτεροβάθμιο. Επίσης, προβλέπεται η μετατροπή
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε
Ανεξάρτητη Αρχή, ενώ εισάγονται πολύ αυστηρές διατάξεις για την αντιμετώπιση της
βίας και τη σεξουαλική παρενόχληση στην
εργασία. Τέλος, προβλέπεται η χορήγηση
άδειας πατρότητας διάρκειας 14 ημερών,
ισχύει ενιαίο ύψος αποζημιώσεων για
υπαλλήλους και εργατοτεχνίτες και εισάγεται η τηλεργασία.

Οι επενδύσεις «προσγείωσαν» την ύφεση στο 2,3% το α’ τρίμηνο
Με στήριγμα τις επενδύσεις η ύφεση
στην ελληνική οικονομία περιορίστηκε
μόλις στο 2,3% κατά το α’ τρίμηνο του
έτους σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό
διάστημα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, προκύπτει ότι το 2020
έκλεισε με ύφεση 8,2%, ενώ στο δ’ τρίμηνο
του προηγούμενου έτους η ύφεση διαμορφώθηκε στο 6,9%. Η μεταβολή του ΑΕΠ στο
α’ τρίμηνο του έτους έναντι του δ’ τριμήνου

του 2020 ήταν θετική κατά 4,4%. Έτσι, παρά την παράταση του lockdown, το α’ τρίμηνο του 2021 οι απώλειες για το ΑΕΠ ήταν
οι μισές σε σχέση με όσες είχαν περιληφθεί στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 10η αξιολόγηση.
Η βελτιωμένη εικόνα κατά το α’ τρίμηνο
του έτους οφείλεται στην αύξηση των
επενδύσεων, η οποία περιόρισε την αρνητική επίδραση από τη μειωμένη κατανάλωση λόγω του τρίμηνου lockdown. Σύμ-

φωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
αυξήθηκαν κατά 8,6% σε σχέση με το α’
τρίμηνο του 2020, οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά
13,4% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2020,
ενώ οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά
8,2%, λόγω των αγροτικών προϊόντων. Από
την άλλη, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 5% σε
σχέση με το α’ τρίμηνο του 2020.

«Η ελληνική οικονομία, παρά το υψηλό
κόστος που υπέστη εξαιτίας της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης, επέδειξε
ανθεκτικότητα και αντοχή», τόνισε σε δήλωσή του μετά την ανακοίνωση της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Πρόσθεσε, δε, ότι «η ελληνική οικονομία φαίνεται να ξεπερνά με απώλειες, αλλά όρθια και σε λειτουργικό επίπεδο, αυτή
την πρωτοφανή καταιγίδα».

P
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Κρίσιμη πρωτοβουλία Eurobank
για το δημογραφικό ζήτημα

Τ

ην κρισιμότητα της ανάληψης δράσης για το δημογραφικό ζήτημα με
την ενεργοποίηση νέας πρωτοβουλίας -συνδέοντας το ορόσημο της συμπλήρωσης των
200 χρόνων από την έναρξη του
αγώνα για την ανεξαρτησία του
ελληνικού κράτους με τις σύγχρονες προκλήσεις- ανέδειξε η
Eurobank, σε εκδήλωση που
τίμησε με την παρουσία της και χαιρέτισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ειδικότερα, σε ειδική εκδήλωση
που διοργάνωσε η Eurobank στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με ευρεία συμμετοχή παρουσιάστηκαν οι δράσεις της πρωτοβουλίας, που περιλαμβάνουν και τη
στήριξη οικογενειών που ζουν σε ακριτικές και απομακρυσμένες
περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα αφορούν σε γεωγραφικές περιοχές από τον ακριτικό Έβρο, τα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου
και τα Δωδεκάνησα και φθάνουν έως και το Καστελόριζο. Η πρωτοβουλία αφορά σε ένα διευρυμένο πλέγμα δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πέντε πυλώνων, με διορατική προσέγγιση και αί-

σθημα κοινωνικής ευθύνης για τη
στήριξη της οικογένειας και την
αναστροφή της υπογεννητικότητας.
Επιδίωξη είναι η υλοποίηση σειράς
ενεργειών με μακροπρόθεσμη δέσμευση, συνέπεια και θετικό αντίκτυπο, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς και οργανώσεις.
Εκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής
Μαργαρίτης Σχοινάς. Επίσης, παραβρέθηκε και απηύθυνε σύντομο
χαιρετισμό η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, Μαρία Συρεγγέλα, ενώ την πρωτοβουλία χαιρέτισε ακόμη η πρέσβειρα
της Πρωτοβουλίας για το Δημογραφικό Αιμιλία Τσουλφά, «χρυσή»
Ολυμπιονίκης στην ιστιοπλοΐα. «Το δημογραφικό ζήτημα αποτελεί τη
μείζονα πρόκληση για την Ελλάδα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα»,
υπογράμμισε κηρύσσοντας την έναρξη της εκδήλωσης ο διευθύνων
σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας.

ΕΑΤ: Δάνεια 380 εκατ. ευρώ για να ολοκληρωθούν επενδύσεις
Δάνεια ύψους από 25.000 έως και 1,5 εκατ. ευρώ, τα οποία τα δύο πρώτα χρόνια είναι άτοκα, μπορούν να λάβουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονται ρευστότητα για να ολοκληρώσουν ένα επενδυτικό σχέδιο. Τα δάνεια αυτά χορηγούνται
από δέκα εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες που συνεργάζονται με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στο πλαίσιο της συνεπένδυσης στο υποπρόγραμμα
«Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» που υπάγεται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας
ΙΙ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του χρηματοδοτικού εργαλείου ανέρχεται στα 380
εκατ. ευρώ και αποτελείται από πόρους της ΕΑΤ κατά 40% και από τις συνεργαζόμενες τράπεζες κατά 60%. Η συμμετοχή της ΕΑΤ με ποσοστό 40% είναι αυτή που εξασφαλίζει ότι τα δάνεια είναι άτοκα για τα πρώτα δύο χρόνια. Επιλέξιμες για να υποβάλουν αίτηση στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες
και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Λιβανός: «Το ελληνικό λάδι μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο»
Σε τροχιά χάραξης συνεκτικής και ολοκληρωμένης πολιτικής για
την ελαιοκομία, με τη συνεργασία και συνέργεια όλων των εμπλεκομένων με τον κλάδο, βρίσκεται το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. «Στόχος μας είναι το ελληνικό ελαιόλαδο να αποτελεί την πρώτη επιλογή για κάθε καταναλωτή παγκοσμίως τόσο για την υψηλή διατροφική του αξία όσο και για τη
γεύση του», επεσήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής του τοποθέτησης στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Ελιάς του Κέντρου Ελιάς «Krinos» Perrotis College με τίτλο «Ελαιοκομικός τομέας: Αναζητώντας
την καινοτομία - ανακαλύπτοντας νέες τάσεις».

Ελλάκτωρ: Έναρξη κατασκευής
αιολικών 500 MW
Η νέα διοίκηση της Ελλάκτωρ για τον τομέα των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε συνέντευξη Τύπου μίλησε για τον συγκεκριμένο κλάδο των δραστηριοτήτων μαζί με εκείνον των παραχωρήσεων ως
εκείνους στους οποίους ο όμιλος θα δώσει ιδιαίτερη
βαρύτητα κατά την επόμενη μέρα. «Ο Ελλάκτωρ αλλάζει σελίδα μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου κατά 120,5 εκατ. ευρώ», τόνισε διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ευθύμιος
Μπουλούτας. Ο ίδιος εκτίμησε ότι στο τέλος του Ιουνίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα έχει εγκρίνει το
ενημερωτικό δελτίο και τον Ιούλιο εκτιμάται ότι θα
έχει ολοκληρωθεί η αύξηση. Ο κ. Μπουλούτας σημείωσε ότι τα 20,5 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό
θα κατευθυνθούν για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του τομέα των ΑΠΕ και, συγκεκριμένα, για τη
διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των 500 MW με
όρους αγοράς.

Alpha Bonus: Πενταπλάσια επιβράβευση
στον Κωτσόβολο Αεροδρομίου
τις Κυριακές
Πενταπλάσια επιβράβευση θα κερδίζουν οι κάτοχοι καρτών Bonus της Alpha Bank από τις συναλλαγές στον Κωτσόβολο του Αεροδρομίου της Αθήνας
τις Κυριακές. Η προσφορά ισχύει για αγορές κάθε
Κυριακή έως τις 31 Οκτωβρίου 2021, διάστημα κατά
τη διάρκεια του οποίου το συγκεκριμένο κατάστημα
θα λειτουργεί.

Ακτοπλοΐα: 49 νέες άγονες γραμμές
με προϋπολογισμό 138 εκατ. ευρώ
Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενέκρινε για το 2022 ως άγονες 49 γραμμές για
επιδότηση. Έτσι, μαζί με τις 28 υφιστάμενες συμβάσεις η νησιωτική χώρα θα εξυπηρετείται το 2022 με
75 άγονες γραμμές συνολικού κόστους 138 εκατ.
ευρώ. Μεταξύ αυτών, για πρώτη φορά χρηματοδοτείται η γραμμή Κύμη - Μεστά Χίου - Σίγρι Λέσβου
με δύο δρομολόγια την εβδομάδα για όλη τη διάρκεια του χρόνου, η οποία ενώνει τρεις ολοκαίνουργιες λιμενικές εγκαταστάσεις του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου. Η ακτοπλοϊκή αυτή γραμμή μπορεί να
περιορίσει σημαντικά τον χρόνο πρόσβασης και το
κόστος στα ακριτικά νησιά της Χίου και της Λέσβου
από την Αττική, κυρίως δε τη χρονοαπόστασή τους
από τη βιομηχανική και εμπορική περιοχή του Σχηματαρίου.

ΕΥΔΑΠ: Στις 25 Ιουνίου η Γ.Σ.
για διανομή μερίσματος
και επιστροφή κεφαλαίου
Στις 25 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
της ΕΥΔΑΠ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διανομής μερίσματος παρελθουσών χρήσεων
και την έγκριση επιστροφής κεφαλαίου.
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Μέλι Αττική: «Κάθε μέλισσα
είναι βασίλισσα»

Όμιλος Ηρακλής
Με Περιβαλλοντική
Δήλωση Προϊόντος
Ποσοστό άνω του 5% στο Μετοχικό
Κεφάλαιο της Alpha Bank η
Schroders

Ο

Όμιλος Ηρακλής γίνεται η πρώτη τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα που διαθέτει Περιβαλλοντική
Δήλωση Προϊόντος (Environmental Product Declaration) για όλους τους τύπους τσιμέντου που παράγει
στα εργοστάσιά του στον Βόλο και το Μηλάκι Εύβοιας.
«Εδώ και 110 χρόνια στον Όμιλο Ηρακλής έχουμε μάθει
να ξεπερνάμε κάθε φορά αυτό που έμοιαζε το όριο του
εφικτού, να πρωτοπορούμε και να πηγαίνουμε διαρκώς
ένα βήμα μπροστά. Με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα
τη βιώσιμη ανάπτυξη και όραμά μας τον “πράσινο” μετασχηματισμό του κατασκευαστικού κλάδου, σχεδιάζουμε
στρατηγικά και αναπτύσσουμε πολιτικές και πρωτοβουλίες που προωθούν μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική
οικονομία. Η Περιβαλλοντική Δήλωση αναμένεται να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια του Ομίλου
μας για τη μετάβαση σε πιο αειφόρες κατασκευές για
έναν κόσμο πιο πράσινο, καλύτερο για όλους», ανέφερε ο
Δημήτρης Χανής, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου
Ηρακλής.

Ποσοστά άνω του 5% στην Alpha Services and
Holdings απέκτησε η Schroders PLC, σε μια
κίνηση που ερμηνεύεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στο στρατηγικό σχέδιο που ανακοίνωσε
πρόσφατα η διοίκηση της Alpha Bank. Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποιήθηκε προς το Χρηματιστήριο, η Schroders έμμεσα από 2/6/2021
απέκτησε δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές,
μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό 5,088%
επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας. Ο πολυεθνικός επενδυτικός οίκος διαχειρίζεται κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 641
δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από
5.500 εργαζομένους σε έξι ηπείρους. Χρηματιστηριακές πηγές εκτιμούν ότι η αύξηση του ποσοστού του long only fund αποτελεί απόδειξη
και της βούλησής του να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχει προτείνει
η διοίκηση της τράπεζας προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου.

Θερμοκήπια Θράκης: Γεωθερμική
μονάδα ισχύος 36,7 MW
Στα Θερμοκήπια Θράκης δόθηκε η άδεια της ΡΑΕ ώστε
να προχωρήσουν σε μονάδα παραγωγής θερμικής
ενέργειας ισχύος 36,7 MW που πρόκειται να εγκατασταθεί εντός του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου
Ν. Ερασμίου - Μαγγάνων στον Δήμο Τοπείρου Ξάνθης.
Η Ρυθμιστική Αρχή διαπίστωσε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ώστε η εταιρεία να εξαιρεθεί από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και έτσι ανοίγει ο
δρόμος ώστε ο μεγαλύτερος παραγωγός στα γεωθερμικά υδροπονικά θερμοκήπια στην Ευρώπη να υλοποιήσει τα σχέδιά του.

Nespresso: Εκστρατεία για
τους καλλιεργητές και το περιβάλλον
Η τελευταία εκστρατεία της Nespresso εξερευνά πώς η φροντίδα για τους καλλιεργητές και
το περιβάλλον οδηγεί στην παραγωγή καφέ υψηλής ποιότητας και μπορεί να αποτελέσει καταλύτη
για θετική αλλαγή. Η εκστρατεία ξεκινά με ένα
βίντεο ομιλιών για την τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο ο επί μακρόν πρεσβευτής της επωνυμίας και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Βιωσιμότητας της Nespresso Τζορτζ Κούνεϊ, μαζί με άλλους φίλους της
εταιρείας, εξερευνά τι βρίσκεται πίσω από κάθε
φλιτζάνι καφέ Nespresso: η βαθιά ανθρώπινη
φροντίδα που έχει επενδυθεί σε κάθε στάδιο της
αλυσίδας αξίας.

Η Αττική - Πίττας, που από την
ίδρυσή της έχει
βασικό στόχο τη
βιωσιμότητα και
περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής μελισσοκομίας, συνεχίζει τη
μεγάλη εκστρατεία «Beecome a
friend», που βάζει
τη μέλισσα στο
επίκεντρο και γίνεται αφορμή να γίνουμε όλοι φίλοι
της. Με κεντρικό μήνυμα «Κάθε μέλισσα είναι βασίλισσα», το μέλι Αττική ανέδειξε το πολύτιμο έργο
της μικρής μας φίλης και προώθησε ενέργειες για
την ευαισθητοποίηση όλων μας για το περιβάλλον. Η
Αττική - Πίττας επενδύει στην ελληνική μελισσοκομία, στηρίζει την παραγωγή ελληνικών ποιοτήτων
και προωθεί με τις μάρκες της Αττική και Φίνο το ελληνικό μέλι σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Ως αποτέλεσμα δημιουργείται μία αλυσίδα στήριξης
των μελισσών της ελληνικής γης, γιατί… κάθε μέλισσα χρειάζεται έναν φίλο.

Τοποθετήσεις νέων στελεχών
στην ΕΥΔΑΠ
Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής
της νέας οργανωτικής δομής της η εταιρεία ανακοινώνει τις κάτωθι τοποθετήσεις στελεχών: γενική διευθύντρια Μετασχηματισμού, Αντιγόνη
Συνοδινού - Καμήλου, γενική διευθύντρια Ψηφιακής
Διακυβέρνησης,
Ευτυχία Νεστορίδου, διευθύντρια
Δραστηριοτήτων
Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Κωνσταντίνα Σταυρούλια, διευθύντρια
Διαχείρισης Κινδύνων, Αικατερίνη Παναγοπούλου, διευθυντής Στρατηγικής και Καινοτομίας,
Γεώργιος Σαχίνης, διευθυντής Υγείας, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας, Χρήστος Φαλτσέτας.

Μύλοι Κεπένου: Στο 14,33% αυξήθηκε
η συμμετοχή του Γεώργιου Κεπένου
Η εταιρεία Μύλοι Κεπένου ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 3.6.2021 γνωστοποίηση που έλαβε
από τον Γεώργιο Κεπενό, μέτοχο της εταιρείας, στις
2/6/2021 ο Γεώργιος Κεπενός του Δημητρίου απέκτησε 760.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας κι έτσι υπερέβη τα ρυθμιζόμενα
από τον ως άνω νόμο όρια του 5% και 10%, ώστε να
κατέχει ποσοστό που ανέρχεται στο 14,33%, ήτοι
959.999 μετοχές.
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Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Ένα ηλεκτρικό Honda e με 154 ίππους!

POLITICAL AUTO

Η

Honda κατασκεύασε το πρώτο αμιγώς
ηλεκτρικό της μοντέλο, το οποίο αποδείχθηκε ότι έχει χαράξει τη δική του ξεχωριστή πορεία μεταξύ άλλων, ανταγωνιστικών.
Και, βέβαια, μαγνητίζει τα βλέμματα των περαστικών,
είτε κινείται είτε βρίσκεται παρκαρισμένο!
Μάλιστα, μέσα στην πόλη, όπου τα δίκυκλα κινούνται
ανάμεσα στα αυτοκίνητα, σχεδόν όλοι οι αναβάτες σταματούσαν δίπλα στο Honda e, για να δουν τις οθόνες
που καλύπτουν ολόκληρο το ταμπλό του!
Το Honda e διατίθεται σε δύο εκδόσεις: Τη βασική η
οποία αποδίδει 136 ίππους και την ισχυρότερη Advance με 154 ίππους, που αφορά στο μοντέλο που δοκιμάσαμε. Η τιμή εκκίνησης για το ηλεκτρικό μίνι είναι
τα 35.740 ευρώ, η οποία μειώνεται στα 29.935 μετά την
κρατική επιδότηση. Αντίστοιχα, οι τιμές της ισχυρότερης έκδοσης ορίζονται στα 38.740 ευρώ (χωρίς επιδότηση) και περίπου 34.000 ευρώ με την κρατική επιδότηση. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι χρήστες
εταιρικών αυτοκινήτων απαλλάσσονται πλήρως από
όποια φορολογικά βάρη προκύπτουν, οπότε το κόστος
χρήσης του Honda e περιορίζεται μόνο στη φόρτισή
του, η οποία σε οικιακό ή επαγγελματικό ρεύμα είναι
κυριολεκτικά τόσο χαμηλή που δεν είναι άξια λόγου…

Μοναδική σχεδίαση
Το Honda e αποτελεί ένα μοναδικό μοντέλο για τη
Honda αλλά και για την αυτοκίνηση γενικά, καθώς οι
σχεδιαστές της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας κατάφεραν να συνδυάσουν με έναν μοναδικό τρόπο το
ρετρό με το μοντέρνο, προσθέτοντας και κάποιες ιδιαίτερες φουτουριστικές πινελιές, όπως η έλλειψη εξωτερικών καθρεπτών, οι οποίοι έχουν αντικατασταθεί
από κάμερες!
Στο εμπρόσθιο μέρος κυριαρχούν τα φωτιστικά σώματα τύπου LED αλλά και οι μαύρες επιφάνειες, ενώ

στο πίσω έχουν τοποθετηθεί φώτα ίδιου σχήματος με
τα εμπρόσθια.

Η απόλυτη έννοια του hitech!
Αν θεωρείτε ότι η εξωτερική εμφάνιση του Honda e
είναι υπέροχη, μόλις εισέλθετε στην καμπίνα επιβατών, κυριολεκτικά θα διαπιστώσετε ότι βρίσκεστε σε
ένα περιβάλλον που εύκολα μπορεί να χαρακτηριστεί
ως η απόλυτη έννοια του hitech!
Άλλωστε, ο οδηγός και οι επιβάτες νομίζουν ότι βρίσκονται σε κάποιο όχημα του μέλλοντος, καθώς ολόκληρο το ταμπλό καλύπτεται από πέντε οθόνες! Ωστόσο, κυρίαρχο ρόλο στο εσωτερικό του Honda e έχουν οι
δύο ενωμένες οθόνες LCD, 12,3 ιντσών η καθεμία, στις
οποίες το περιεχόμενο μπορεί να εναλλάσσεται.
Δίπλα στις κεντρικές οθόνες, προς την πλευρά του
οδηγού, βρίσκεται ο TFT ψηφιακός πίνακας οργάνων
8,8 ιντσών, ενώ στις δύο άκρες του ταμπλό θα συναντήσουμε από μία οθόνη έξι ιντσών που προβάλλει την εικόνα από τις πλαϊνές κάμερες-καθρέπτες.
Ο χειρισμός των οθονών χρειάζεται μια εξοικείωση,
αλλά η χρήση τους είναι απλή, μόλις κάποιος ασχοληθεί μαζί τους για κάποιες ώρες…
Ανάμεσα από τα δύο μπροστινά καθίσματα έχει τοποθετηθεί μια μικρή πλατφόρμα, η οποία περιλαμβάνει
όλα τα μπουτόν «κίνησης». Παράλληλα, υπάρχουν δύο
προφίλ οδήγησης, Normal και Sport - στη δεύτερη περίπτωση έχουμε ένα πιο παιχνιδιάρικο τρόπο οδήγησης, με το πίσω μέρος να έχει τάσεις φυγής...
Η πηγή τροφοδότησης του Honda e είναι ένας ηλεκτροκινητήρας 154 ίππων και 315 Nm ροπής, με τη δύναμη να μεταφέρεται στους πίσω τροχούς, μέσω μιας
μικρών διαστάσεων μπαταρίας ιόντων λιθίου 35,5 kWh. Πλήρως φορτισμένο, το Honda e μπορεί να ταξιδέψει έως και 210 χιλιόμετρα. Ωστόσο, σε μια μικρή απόδραση που επιχειρήσαμε εντός της Αττικής προς την

παραλιακή η συνολική αυτονομία μειώθηκε στα 184 χιλιόμετρα. Σε οικιακή πρίζα (2,3 kW), η πλήρης φόρτιση
αγγίζει τις 18,8 ώρες, ενώ σε δημόσιους σταθμούς ανεφοδιασμού (6,6 kW) η μπαταρία φτάνει το 100% σε 4,1
ώρες. Τέλος, σε δημόσιο ταχυφορτιστή (50 kW) χρειάζεται μόλις 30 λεπτά για να φτάσει από το 0% στο 80%.

Ξεχάστε το κόστος χρήσης
Στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πέραν των μηδενικών εκπομπών CO2, οι ιδιοκτήτες τους θα ωφεληθούν και από
μια σειρά άλλων πραγμάτων που πραγματικά δεν
υπάρχουν σε κανένα άλλο όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, όπως δωρεάν στάθμευση στους δήμους
με ελεγχόμενα συστήματα.
Επίσης, το κόστος χρήσης είναι κυριολεκτικά πολύ
χαμηλό, με την πλήρη φόρτιση σε ένα οικιακό δίκτυο
να κυμαίνεται κάτω από 2 ευρώ! Συνεπώς, οι κάτοχοι
του Honda e για το μόνο που θα πρέπει να αγχώνονται
θα είναι για την αλλαγή των μάκτρων των υαλοκαθαριστήρων, την αλλαγή των ελαστικών, των αμορτισέρ και
των φρένων. Όλα τα υπόλοιπα μπορούν να γίνουν και…
online!
Στον δρόμο, το Honda e αποδείχθηκε ότι αποτελεί
ένα μοναδικό αυτοκίνητο, που σίγουρα ο οδηγός θέλει
κάποιον χρόνο να εξοικειωθεί μαζί του. Παρ’ όλα αυτά,
θα εντυπωσιαστεί από την ακαριαία επιτάχυνση που
προσδίδει το ιαπωνικό μοντέλο. Ωστόσο οι επιδόσεις ή
τα περιθώρια πρόσφυσης σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο
πραγματικά δεν έχουν καμία σημασία, καθώς η αυτονομία είναι το μοναδικό πράγμα που θα απασχολεί τον
οδηγό και τους επιβάτες του.
Το Honda e είναι ιδανικό για μέσα στην πόλη και
ικανό να ανεβάσει την αδρεναλίνη στα ύψη, αν το επιθυμεί ο οδηγός του, με μοναδικό «αγκάθι» τη μείωση
της αυτονομίας, βέβαια, που ισχύει σε όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα.

Οnline η αντικατάσταση διπλώματος σε όλη την Ελλάδα
Τέλος στην ταλαιπωρία αλλά και
στο «γρηγορόσημο» σε όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών ανά την Επικράτεια βάζει η ενεργοποίηση της online
υπηρεσίας αντικατάστασης άδειας
οδήγησης λόγω φθοράς, απώλειας ή
κλοπής από τα συναρμόδια υπουργεία Υποδομών - Μεταφορών και Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα,
από την Πέμπτη 27 Μαΐου είναι διαθέσιμες και για τις 13 Περιφέρειες οι
υπηρεσίες για τις άδειες οδήγησης
μέσω του gov.gr (https://drivers-vehicles.services.gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική διαπιστωτική

πράξη του υφυπουργού Υποδομών
και Μεταφορών Γιάννη Κεφαλογιάννη, οι πολίτες στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας,
Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων,
Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας
θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρο-

νικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
για αντικατάσταση του εντύπου άδειας οδήγησης αλλά και για έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης, λόγω
φθοράς, απώλειας ή κλοπής, μέσω
μιας απλής διαδικασίας, εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους αλλά και
χρόνο.
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Προσλήψεις

Τα δικαιώματα για τα αθλητικά

Παράταση

Προσλήψεις συμβασιούχων για την ERTFlix. Η
προκήρυξη αφορούσε στην πρόσληψη τεσσάρων
συμβασιούχων με συμβάσεις έργου για την παραγωγή, την επεξεργασία και την υποστήριξη του
περιεχομένου της ERTFlix, με διάρκεια της σύμβασης από 15 Μαΐου έως και 31 Δεκεμβρίου 2021.
Το κόστος των τεσσάρων συμβάσεων ανέρχεται
σε 39.988,20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και εργοδοτικών
εισφορών.

Η υπόθεση των αθλητικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Πρωταθλήματος είναι το τελικό τεστ για τους ενδιαφερομένους. Η
Forthnet είχε τη μοναδική ευκαιρία -με την ισχύ του United
Group- να χτυπήσει το Champions League και το Europa
League και να είναι σε θέση ισχύος. Δεν το έκανε και, αντιθέτως, ανέβασε τις ταχύτητες στον ανταγωνιστή της, τον ΟΤΕ της
Deutsche Telecom, όταν πήρε το Ισπανικό Πρωτάθλημα, που
κάποτε είχε μεγάλη αξία, και το χαμηλού ενδιαφέροντος, για
την Ελλάδα, Γερμανικό Πρωτάθλημα. Ο ΟΤΕ κέρδισε τη μεγάλη
μάχη και έτσι δεν έχασε το NBA, παρά τη μεγάλη προσφορά του
αντιπάλου, και κέρδισε και το Ιταλικό. Τώρα έχει να αντιμετωπίσει προτάσεις της τάξης των 70 εκατ. ευρώ τον χρόνο για SL,
SL2 και Κύπελλο Ελλάδας, που αντιστοιχούν σε δύο Champions League. Οι επόμενες μέρες είναι πολύ κρίσιμες...

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου ισχύει η θητεία των διοικητικών συμβουλίων σωματείων και οργανισμών,
λόγω της πανδημικής κρίσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα αρμόδια υπουργεία τέθηκε το θέμα
της παράτασης της θητείας λόγω του Covid-19,
αλλά και της αδυναμίας να προχωρήσουν διαδικασίες γενικών συνελεύσεων και εκλογών μέσα
στο καλοκαίρι. Το πρόβλημα το έχουν τόσο η
Ένωση Συντακτών, καθώς η θητεία του Δ.Σ. έληξε,
όσο και το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ. Υπάρχει συζήτηση
να μεταφερθούν όλες οι διαδικασίες για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Μηχανισμός
Ο ΟΣΔΕΛ καλεί για την υποβολή των δηλώσεων
και στη νέα κατηγορία πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ εκκρεμεί η συνάντησή του με την ΕΣΗΕΑ. Ο οργανισμός είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον
για συνεργασία με την ΕΣΗΕΑ σε ό,τι αφορά την
εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα
Πνευματικά Δικαιώματα από την ψηφιακή διανομή. Η Οδηγία δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα στην
εθνική νομοθεσία.

Απογραφή
Διαγωνισμό για την απογραφή και την καταγραφή του πάγιου και γενικού εξοπλισμού του
ΕΔΟΕΑΠ προκήρυξε το Ταμείο των ΜΜΕ, με
σκοπό να καταγραφεί συνολικά σε όλους τους
χώρους που διατηρεί το Ταμείο ο γενικός εξοπλισμός. Ο ΕΔΟΕΑΠ διατηρεί δύο κτίρια γραφείων στην Αθήνα και δύο χώρους γραφείων
στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ - ταινίες

Λιβάνιος για την περιφέρεια

Πάλι σεφ
Ο πιο ανατρεπτικός διαγωνισμός
μαγειρικής έρχεται στον ΑΝΤ1, για
να αναδείξει τον νικητή που θα κερδίσει τον τίτλο του επόμενου
κορυφαίου σεφ αλλά και
50.000 ευρώ!

Η έκπληξη του Καναλιού 1
Στον ραδιοφωνικό χάρτη μπήκε το ιστορικό ραδιόφωνο του Πειραιά, Κανάλι 1, με νέα πρόσωπα να
το στελεχώνουν. Ο διακεκριμένος γιατρός Αλέξανδρος Τζεφεράκος, δημοτικός σύμβουλος Πειραιά,
που ηγείται του εγχειρήματος, υλοποιώντας κατευθύνσεις του δημάρχου Γιάννη Μώραλη, μιλάει
για δεδομένα πλήρους ανεξαρτησίας. Από τις θετικές μιντιακές εκπλήξεις της χρονιάς που φεύγει,
με σαφή αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά.

Πειθαρχικά

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο διαβίβασε το Δ.Σ. της
ΕΣΗΕΑ τις καταγγελίες για ιστοσελίδες που δεν
απέργησαν στην 24ωρη απεργία της 4ης Μάη και
συνέχισαν να ανεβάζουν ειδήσεις.

Βρισκόμαστε σε έναν διαρκή διάλογο με την Ένωση των Περιφερειακών Σταθμών, καθώς η κυβέρνηση αναγνωρίζει τον
σημαντικό τους ρόλο, ανέφερε ο υφυπουργός Θ. Λιβάνιος
σχετικά με τις μισθώσεις των περιφερειακών καναλιών στην
Digea. Ο υφυπουργός υπενθύμισε ότι πέρυσι, κατά τις πρώτες
ημέρες της πανδημίας, αναπτύχθηκαν τέσσερις συγκεκριμένες δράσεις: Πρώτον, εξαιρέθηκαν οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί από την υποχρέωση καταβολής του 1,5% στο
Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Δεύτερον, εντάχθηκε η περιφερειακή τηλεόραση στο πρόγραμμα ενίσχυσης Τύπου για
τα έτη από 2017 έως 2020. Τρίτον, ειδικά για την περιφερειακή
τηλεόραση υπήρξε η αναστολή για δύο χρόνια 2021-2022 του
5% του φόρου διαφήμισης, που ήταν και αυτό ένα σημαντικό
βαρίδι. Τέταρτον, υπήρξε η δυνατότητα ρύθμισης όλων των
οφειλών στον ΕΟΔΕΑΠ, που αφορούσε στις εργοδοτικές εισφορές, ανάλογα με το ύψος του, σε έως και 72 δόσεις.

Με το συνολικό ποσό των 400.000 ευρώ ενισχύει η ΕΡΤ το πρόγραμμα «Microfilm 2022»,
στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου για το
1,5%, βάσει του οποίου οι τηλεοπτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να καταβάλουν το εν λόγω
ποσοστό επί των κερδών τους προς αυτήν την
κατεύθυνση.

Ψηλά το παιχνίδι
Ο Χρήστος Φερεντίνος, στο διασκεδαστικό πλατό της ελληνικής τηλεόρασης, μοίρασε δώρα με την «Τέλεια Απόδραση»,
ανεβάζοντας τα νούμερα της τηλεθέασης.
Το παιχνίδι του ALPHA έφτασε, στο σύνολο κοινού, το 14,9%, με 1.130.000 τηλεθεατές να το παρακολουθούν έστω και για
ένα λεπτό τον Μάιο.
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NEΡΓΕΙΑ

Καινοτομίες σε λιμάνια
αυξημένων απαιτήσεων
του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

Σ

ε απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι μισές από τις 25 πόλεις της χώρας
με τον μεγαλύτερο πληθυσμό
(ποσοστό 48%) γειτνιάζουν με ένα
λιμάνι, με χαρακτηριστικά παραδείγματα
την πόλη του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης,
της Πάτρας, του Ηρακλείου.
Συνεπώς, η χρησιμότητα των λιμανιών
στον αστικό ιστό είναι προφανής, αλλά ο
ρόλος τους αναβαθμίζεται και αποκτά μεγαλύτερη σπουδαιότητα, όταν τα ίδια τα λιμάνια δίνουν ανάσα στις πόλεις, συμβάλλοντας στη μείωση της ρύπανσης και όταν
μετατρέπονται σε ενεργειακούς κόμβους
όπου συνυπάρχουν η παραγωγή, η αποθήκευση και η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας (σημαντικά ελληνικά λιμάνια εκτός
των προαναφερθέντων είναι: της Ηγουμενίτσας, των Χανιών, της Καβάλας, του Βόλου, του Λαυρίου, της Ρόδου και της Κέρκυρας).
Στην Ευρώπη, το δίκτυο των ευρωπαϊκών διαχειριστών συστημάτων μεταφο-

ράς ηλεκτρικής ενέργειας ENTSO-E σχεδιάζει την ανάπτυξη νέων και την επέκταση των υπαρχόντων ηλεκτρικών δικτύων
κοντά στα μεγάλα λιμάνια, διαβλέποντας
ότι τα μεγάλα διαμετακομιστικά κέντρα θα
γίνουν άμεσα και μεγάλα ενεργειακά κέντρα. Σημειώνεται ότι στα λιμάνια της Ευρώπης παράγεται και καταναλώνεται περίπου το 10%-15% της ηλεκτρικής ενέργειας συνολικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ελληνικό
πλοίο της γραμμής, όταν μένει δεμένο στο
λιμάνι περίπου 1.200 ώρες τον χρόνο ή 50
μέρες, καταναλώνει 1,200 MWh ηλεκτρικής ενέργειας και εκπέμπει συνολικά περίπου 900 tn CO2 στην ατμόσφαιρα. Επίσης τα κρουαζιερόπλοια, ιδιαίτερα τα νεότευκτα, που μεταφέρουν 3.000 με 4.000
επιβάτες, έχουν ενεργειακές ανάγκες, της
τάξεως των 15 MW.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2014/94, «οι ευρωπαϊκοί λιμένες απαιτείται να έχουν έως το τέλος του 2025 εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης πλοίων από
την ξηρά, όσο είναι ελλιμενισμένα».
Συνήθως ενεργειακά φορτία μπορεί να
υπάρχουν στις διεργασίες ενός λιμανιού,
όπως είναι ηλεκτροκίνητοι γερανοί, ψυγεία, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκι-

βωτίων, ψυκτικοί θάλαμοι, αλλά και στις
βιομηχανικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην πόλη και το λιμάνι συνάμα. Στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιμένων αποτυπώνεται η
στροφή που γίνεται σε όλη την Ευρώπη
προς τα «πράσινα» λιμάνια, όπως ανέφερε η γενική γραμματέας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία μίλησε προσφάτως για την
ανάγκη του ενεργειακού μετασχηματισμού των ελληνικών λιμανιών σε συνάντηση εργασίας, για την «Ενεργειακή αναβάθμιση λιμένων μέσω εξηλεκτρισμού» –
διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με συμμετοχή του ΔΕΔΔΗΕ, της ΡΑΕ και του
υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.

Αυξημένες απαιτήσεις
Το «Πράσινο Λιμάνι» θα πρέπει να ενσωματώνει την παράγωγη εναλλακτικών
καύσιμων στο λιμάνι (ηλεκτροδότηση,
πράσινο υδρογόνο, νέα γενιά βιοκαυσίμων), συστήματα παράγωγης ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές (π.χ. φωτοβολταϊκά, αιολικά) με παράλληλη πρόβλεψη
για αποθήκευση, διανομή και επαναφόρ-

τιση, υποδομή για τροφοδοσία εναλλακτικών καύσιμων στα πλοία και στα άλλα
οχήματα που κυκλοφορούν στο λιμάνι
(εξοπλισμός, μηχανήματα, συστήματα
ανεφοδιασμού για τα ελλιμενισμένα
πλοία).
Τα λιμάνια, εμπορικά ή επιβατικά, αποτελούν έναν κρίκο στο δίκτυο μεταφοράς
ανθρώπων, αγαθών και εμπορευμάτων σε
τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις
στον όγκο, την ταχύτητα, το κόστος, την
ποιότητα και την ασφάλεια των θαλάσσιων
μεταφορών καθιστούν τα μεγάλα λιμάνια,

ΥΠ.ΕΝ.: Η ηλεκτροδότηση
των πλοίων από την ξηρά,
για να μη χρησιμοποιούν
τις μηχανές τους που καίνε
πετρέλαιο, είναι ένα πολύ
σημαντικό βήμα για
τον μηδενισμό των ρύπων
που εκπέμπουν, όταν αυτά
δένουν στα λιμάνια
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ιδιαίτερα τα εμπορικά, υποδομές στρατηγικού χαρακτήρα από οικονομική και κοινωνική άποψη, προσδίδοντάς τους έναν
σημαντικό ρόλο στη σχεδίαση της οικονομικής πολιτικής. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα λιμάνια του Πειραιά της Θεσσαλονίκης των Πατρών –
στοιχεία από τους αντίστοιχους Οργανισμούς Λιμένος.
G Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (ΟΛΠ),
έτος 2019: 5.650.000 κοντέινερ (TEU),
οχήματα ακτοπλοΐας 2.646.000 και
15.680.000 επιβάτες ακτοπλοΐας. Το 2020:
5.440.000 κοντέινερ, 2.270.000 οχήματα
ακτοπλοΐας και 10.370.000 επιβάτες ακτοπλοΐας.
G Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης
(ΟΛΘ): Δραστηριότητα 2019: 449.000 εμπορευματοκιβώτια (TEU) 4.469.000 συμβατικό φορτίο (ξηρό, χύδην κ.λπ.), 52 επιβατηγά πλοία. Το 2020: 461.000 εμπορευματοκιβώτια (TEU), 3.741.000 συμβατικό
φορτίο και 76 πλοία.
G Οργανισμός Λιμένος Πατρών (ΟΛΠΑ):
Στην ιστοσελίδα του κάνει λόγο για διακίνηση 600.000 επιβατών, 340.000 οχημάτων και 8.400 εμπορευματοκιβωτίων.
Ο ΟΛΠΑ συμμετέχει στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «PERFECT», το
οποίο «έχει ως κύριο στόχο την προώθηση

του περιβαλλοντικού προφίλ των «ευρωπαϊκών λιμένων» και της αριστείας στην
ενεργειακή και περιβαλλοντική διαχείριση και απόδοσή τους. Επίσης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει εγκαταστήσει σταθμό μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε πραγματικό χρόνο, ενώ προβαίνει και σε περιοδικές μετρήσεις για εκπομπές ρύπων. Ταυτόχρονα,
εντός του λιμανιού βρίσκεται εγκατεστημένος και μετεωρολογικός σταθμός».

Συνεργασία υπουργείων
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «στηρίζει την προσπάθεια να εξελιχθούν τα λιμάνια της χώρας σε ενεργειακούς κόμβους και είναι έτοιμο να δώσει
λύσεις, σε συνεργασία με το υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
Βασική προτεραιότητα του ΥΠ.ΕΝ. αποτελεί η προώθηση της χρήσης ΑΠΕ με δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα λιμάνια της χώρας.
Οι ΑΠΕ και ειδικά τα φωτοβολταϊκά, το
κόστος ηλεκτροπαραγωγής των οποίων
έχει γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τα τελευταία χρόνια, είναι απαραίτητο να ενταχθούν τόσο στα λιμάνια, για κάλυψη
των καταναλώσεων στα κτίρια με τη μορφή αυτοπαραγωγής, όσο και στον εξηλε-

Εκπομπές
αερίων

Με το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία», προϋπολογισμού 1 τρισ., στόχος είναι η
δραστική μείωση των ρύπων
έως το 2030 και η περαιτέρω
απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα έως το 2050 από τη χρήση
ενέργειας και την οικονομία
γενικότερα.
Οι εκπομπές των αερίων του
θερμοκηπίου, σύμφωνα με την
τελευταία μελέτη του IMO,
έχουν αυξηθεί από 977 εκατ. τόνους το 2012 σε 1.076 εκατ. τόνους το 2018, αύξηση περίπου
10% με ανοδικές τάσεις.
H συμβολή της ναυτιλίας στο
σύνολο των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου αυξήθηκε,
από 2,7% το 2012, σε 2,9% το
2018. Συνολικά η ναυτιλία ευθύνεται για το 13% των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών
παγκοσμίως.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

κτρισμό κάποιων βασικών καταναλώσεων, όπως η ηλεκτροκίνηση εσωτερικών
λεωφορείων και μηχανημάτων και η ηλεκτροδότηση πλοίων. Επίσης τα λιμάνια
εκτός από την ηλεκτροδότηση των πλοίων, όταν βρίσκονται δεμένα, θα μπορούσαν να δίνουν ηλεκτρική ενέργεια σε
μπαταρίες πλοίων μικρών αποστάσεων
και να αναπτύξουν συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
Για να επιτευχθούν όλα αυτά, όπως είπε η
γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών, απαιτείται η σωστή μέτρηση
των ενεργειακών καταναλώσεων για τα
πλοία και τα κρουαζιερόπλοια, καθώς και η
καταγραφή των υποδομών του δικτύου, η
οποία έχει ήδη ξεκινήσει από το ΕΜΠ, σε
συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΡΑΕ.
Η Ελλάδα, που είναι κατεξοχήν νησιωτική, με μεγάλο αριθμό λιμανιών, πρέπει να
επισπεύσει τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να υποστηριχθούν, προς όφελος και των πόλεων.
Ο Νίκος Μηλιώνης, συγκοινωνιολόγος
και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής
του ECOCITY, έχει επισημάνει ότι στην Ελλάδα, σε πολλά λιμάνια, οι οργανισμοί των
λιμένων κοιτάνε πάντα προς τα μέσα και
όχι στην πόλη!

P
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PORTS

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Κοίταξε στα μάτια το «μεγαθήριο»
Εθνική μας ομάδα πήρε παλικαρίσιο 1-1 (έχανε από γκολ
του Αζάρ, ισοφάρισε ο Τζαβέλλας) από το Βέλγιο στις Βρυξέλλες, έκανε το τέλειο παιχνίδι, αλλά με λάθος…
αντίπαλο. Αύριο θα παίξει το τελευταίο
της φιλικό κόντρα στη Νορβηγία στη
Μάλαγα της Ισπανίας (20.00, Cosmote
TV, Open TV).
Και γιατί λάθος αντίπαλο; Διότι όταν
χρειάζεται να παίξει αμυντικά, τα καταφέρνει περίφημα. Το πρόβλημα είναι
όταν πρέπει να δημιουργήσει με υποδεέστερους ή ισάξιους αντιπάλους, όπως

Η

με τη Γεωργία στην Τούμπα, που έφερε
1-1 για τα προκριματικά του Μουντιάλ
2022, που θα γίνει στο Κατάρ. Αυτό το 1-1
ήταν που «ακύρωσε» και το εκτός 1-1 με
την Ισπανία στο εναρκτήριο παιχνίδι του
ομίλου. Επί Ρεχάγκελ και Σάντος η Εθνική πάντα έβρισκε τον τρόπο να κερδίζει
ισοδύναμους αντιπάλους με το κλασικό
1-0. Τότε, ωστόσο, υπήρχε ο Χαριστέας,
ένας δεινός σκόρερ. Επί ημερών Φαν’τ
Σχιπ σέντερ φορ παίζει ένα τίμιο παλικάρι, ο Βαγγέλης Παυλίδης της ολλανδική Βίλεμ, αλλά δεν είναι κλάση. Τον
προσεχή Σεπτέμβριο η Εθνική θα παίξει

δύο καθοριστικά ματς για το μέλλον της
εν όψει Μουντιάλ. Στις 5/9 με το Κόσοβο
στην Πρίστινα και στις 8/9 με τη Σουηδία
στο ΟΑΚΑ. Κόντρα στη Νορβηγία, που
επίσης δεν έχει προκριθεί στο Euro
2020 που αρχίζει την προσεχή Παρασκευή, η Εθνική θα έχει αντίπαλο μια
ισάξια ομάδα και ένα… τανκ. Τον Έρλινγκ Χάαλαντ, «wonder kid» όλων των
μεγάλων ομάδων της Ευρώπης. Έναν
παίκτη που έχει ύψος 1.94μ., τρέχει 36
χιλιόμετρα την ώρα και σκοράρει σαν
τον Λεβαντόφσκι. Την περασμένη σεζόν
πέτυχε 41 γκολ σε 38 εμφανίσεις με την

Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο Τζον Φαν’τ
Σχιπ θα κάνει αλλαγές στην 11άδα σε
σχέση με εκείνη που αντιμετώπισε το
Βέλγιο.
Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να
κάτσει ο Πασχαλάκης, δεξί μπακ ο Μπακάκης, αριστερό ο Κούτρης και κεντρικό αμυντικό δίδυμο οι Τζαβέλλας και
Κυριάκος Παπαδόπουλος, ενώ θα αγωνιστούν και οι Μαυροπάνος, Πούγγουρας. Στη μεσαία γραμμή Μάνταλος, Ζέκα, Σιώπης, Πέλκας, Τζόλης και σέντερ
φορ ο Παυλίδης. Ο νεαρός σέντερ φορ
Δουβίκας θα μπει αλλαγή.
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Τα δύο «αγκάθια» της συγχώνευσης

Ε

ίναι οριστικό! Η Super
League 2 συγχωνεύεται
με τη Football League και
δημιουργείται μια κατηγορία με 36 ομάδες σε δύο ομίλους, στους οποίους θα συμμετέχουν και οι τέσσερις «ομάδες Β»
του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, καθώς
και ομάδες που θα ανέβουν από τη
Γ’ Εθνική. Σε αυτή την απόφαση κατέληξε ο υφυπουργός Αθλητισμού
Λευτέρης Αυγενάκης με τους προέδρους των ομάδων. Έτοιμο είναι
το νομοσχέδιο του υφυπουργού, ωστόσο υπάρχουν και δύο θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν. Το ένα αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο που πρέπει να είναι 250.000 ευρώ συν άλλα 100.000 ευρώ η εγγυητική. Μπορούν να ανταπεξέλθουν όλες οι ομάδες; Απίθανο… Ο κ. Αυγενάκης υποσχέθηκε να δώσει χρήματα από το Στοίχημα, αλλά και πάλι δεν λύνεται το πρόβλημα. Το άλλο ζήτημα αφορά στον αριθμό των ομάδων που θα ανεβαίνουν στη Super League 1. Πόσες θα είναι; Μία από κάθε όμιλο των 18 ομάδων; Διότι η Super League 1 αποκλείεται να δεχτεί να πέφτουν τέσσερις και να ανεβαίνουν ισάριθμες.

Φουλάρει
για το
40ό πρωτάθλημα
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Παναθηναϊκός, όχι μόνο νίκησε, αλλά συνέτριψε 100-72 το Λαύριο στον πρώτο
τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ και έβαλε πλώρη για το 40ό πρωτάθλημα της ιστορίας του. Ο τίτλος κρίνεται
στα τρία νικηφόρα ματς. Το πρόγραμμα: Λαύριο - Παναθηναϊκός (5/6, 17.00, ΕΡΤ3), Παναθηναϊκός - Λαύριο (7/6,
20.00, ΕΡΤ3), Λαύριο - Παναθηναϊκός (10/6, 20.00, ΕΡΤ3) -αν χρειαστεί-, Παναθηναϊκός - Λαύριο (13/6, 20.00,

Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός
Η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού έκανε μία από
τις χειρότερες εμφανίσεις των τελευταίων
ετών και έχασε προχθές με 22-9 από την Μπαρτσελονέτα στα προημιτελικά του final 8 του
Champions League. Η Μπαρτσελονέτα θα αντιμετωπίσει την Προ Ρέκο στα ημιτελικά. Ο Ολυμπιακός έχασε χθες και από το Ανόβερο. Μόνος
στόχος πια η διεκδίκηση της έβδομης θέσης.

SPORTS
Χωρίς Τικίνιο στο
Champions League
Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Βραζιλιάνο σέντερ
φορ Τικίνιο Σοάρες, αλλά δεν θα τον έχει στα
πρώτα τρία ματς του Champions League, γιατί θα
πρέπει να εκτίσει τιμωρία τριών αγωνιστικών από
τη θητεία του στην Πόρτο. Είχε αποβληθεί με
απευθείας κόκκινη στο τελευταίο ευρωπαϊκό
παιχνίδι του με την Πόρτο κόντρα στη Λεβερκούζεν (1-3) στις 27/2/20 στο Europa League για χτύπημα αντιπάλου στο πρόσωπο.

Ο Μέσι τα αποκαλυπτήρια
του «θεού» Μαραντόνα

Η αποστολή της Αργεντινής παραβρέθηκε στα
αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα πριν από την αναμέτρηση με τη
Χιλή και η συγκίνηση πλημμύρισε τα πρόσωπά
τους, όταν ο Λιονέλ Μέσι έκανε τα αποκαλυπτήρια. Ο αδικοχαμένος Ντιέγκο, ο οποίος έφυγε
από τη ζωή στα 60 του χρόνια, θα ζει για πάντα!

Οσασούνα καλεί Γκαρσία
Πρόταση στον Πάμπλο Γκαρσία να αναλάβει
την ομάδα έκανε η Οσασούνα. Στην ομάδα αυτή ο
Ουρουγουανός τεχνικός αγωνίστηκε για τρία
χρόνια την περίοδο 2002-05. Ωστόσο, θα πρέπει
πρώτα να απαντήσει στον ΠΑΟΚ αν δέχεται να
προπονήσει την ομάδα Β’ του ΠΑΟΚ, που θα
πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της Super League 2 την προσεχή σεζόν.

Στους κορυφαίους…
απόντες ο Μανωλάς
Ο Κώστας Μανωλάς είναι στην κορυφαία ομάδα… απόντων από το Euro
2020, που θα αρχίσει την προσεχή Παρασκευή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα 101 Great Goals. Οι υπόλοιποι: Ίαν Όμπλακ, Μπεράτ Τζιμσίτι,
Τζόνι Έβανς, Ντούσαν Τάντιτς, Σεργκέι Μιλίνκοβιτς, Γκίλφι Σίργκουσον, Μάρτιν Όντεγκαρντ,
Αλεξάντρ Μίτροβιτς, Έντιν Τζέκο και Έρλινγκ Χάαλαντ.
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• Δηλώσεις υποστήριξης της Βάσιας
Τριφύλλη στη συνάδελφό της Βάνα
Μπάρμπα: «Και εγώ αγαπώ τον φίλο
μου τον Φιλιππίδη, καλά έκανε η
Μπάρμπα και τον στήριξε».
• «Άγριες Μέλισσες»: Μεγαλειώδες το τελευταίο επεισόδιο της
σεζόν. Το Twitter υποκλίθηκε στις
ερμηνείες των πρωταγωνιστών.
• Το ριάλιτι μαγειρικής «Η μάχη των
σεφ» εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα
του ΑΝΤ1.

POLITICAL GOSSIP

Διπλή χαρά για τη
βασιλική οικογένεια!

Ο

μικρός γιος του τέως
βασιλιά Κωνσταντίνου Φίλιππος με την
Ελβετίδα σύζυγό του
Νίνα Φλορ και την ανιψιά τους
Μαρία - Ολυμπία επισκέφθηκε
την έκθεση «Τogether» του πρίγκιπα Νικόλαου στη λονδρέζικη
Design Biennale 2021. Τα μέλη
της βασιλικής οικογένειας πόζαραν αγκαλιασμένα και με καλοκαιρινή διάθεση στην είσοδο του
«Somerset House» και όλοι είχαν έναν καλό λόγο για να χαμογελούν.
Ο Φίλιππος και η αγαπημένη
του Νίνα το περασμένο Σαββατοκύριακο πραγματοποίησαν μια
δεύτερη γαμήλια τελετή και δεξίωση στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας
με καλεσμένους την αφρόκρεμα του διεθνούς τζετ
σετ, συγγενείς και φίλους που δεν παρευρέθηκαν
στον γάμο τους τον Δεκέμβριο. Το ζευγάρι ενώθηκε
με τα δεσμά του γάμου πέρυσι στο Σεντ Μόριτζ εν
μέσω πανδημίας, με παρόντες τον πατέρα του γαμπρού και τον πατέρα της νύφης.
«Η ιδιωτική τελετή του πολιτικού γάμου του πρίγκιπα Φίλιππου με τη Nina - Nastassja Flohr πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 στις 11
π.μ. στο Σεντ Μόριτζ. Μάρτυρες στην τελετή παρέστησαν ο βασιλέας Κωνσταντίνος και ο κ. Thomas
Flohr, τηρώντας όλες τις υγειονομικές οδηγίες του
ελβετικού κράτους. Η άμεση οικογένεια συνεχάρη
τους νεόνυμφους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της
τελετής. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον θρησκευτικό γάμο που επίκειται θα δοθούν σε εύθετο

χρόνο», ανέφερε τότε η ανακοίνωση της βασιλικής οικογένειας.
Σύμφωνα με την «Daily Mail»,
η πρόσφατη γαμήλια τελετή φιλοξενήθηκε στην έπαυλη της αρθρογράφου της «Vogue», Alice
Naylor - Leyland και του συζύγου της Tom. Η όμορφη νύφη
επέλεξε ένα εντυπωσιακό μάξι
κρεμ μεσάτο φόρεμα με βαθύ
σκίσιμο στο πλάι, ενώ ο γαμπρός
μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο και παπιγιόν, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που
δημοσιεύτηκε στον προσωπικό
λογαριασμό της Naylor. Η τριώροφη τούρτα από χρωματιστή ζαχαρόπαστα με ένα ζευγάρι νεόνυμφων στην κορυφή μονοπώλησε τα likes στα γαμήλια ενσταντανέ που «ανέβασε» η ευτυχισμένη Νίνα! Η
διακόσμηση της οικίας ήταν λιτή με λουλούδια σε
λευκό και μοβ χρώμα, ενώ την τιμητική είχε ο αγαπημένος τους σκύλος.
Η εντυπωσιακή γαλαζοαίματη Μαρία - Ολυμπία,
κόρη του πρίγκιπα Παύλου και της Μαρία Σαντάλ, είναι στα καλύτερά της. Οι συλλογές της γίνονται πλέον
ανάρπαστες! Η εγγονή του τέως βασιλιά είναι σχεδιάστρια γυναικείων παπουτσιών που πωλούνται σε
πανάκριβες μπουτίκ στις μεγαλύτερες μητροπόλεις
του κόσμου.
Όσο για τον πρίγκιπα Νικόλαο, απολαμβάνει τις
θριαμβευτικές κριτικές σημαντικών δημιουργών της
Τέχνης για τη νέα του έκθεση φωτογραφίας που φιλοξενείται στο ελληνικό εκθεσιακό περίπτερο στην
Design Biennale 2021!

• Ο έμπειρος Λοΐζος Ξενόπουλος
μετακόμισε από τον ΣΚΑΪ στο κανάλι του Αμαρουσίου, αλλά όχι
στην επιτελική θέση που του άξιζε. Ο mediaman τοποθετήθηκε
στη νέα πλατφόρμα τύπου Netflix
που ετοιμάζει ο όμιλος.

• «Δεν έχω δεχτεί πρόταση γάμου»,
αποκάλυψε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, «καρφώνοντας» τον σύντροφό της Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.
«Είμαι παραδοσιακή γυναίκα για τον
γάμο. Δεν έχει γίνει πρόταση γάμου,
δεν μου έχει κάνει κάτι τέτοιο ο Βασίλης. Όλα στην ώρα τους».
• Η δημοσιογράφος Φωτεινή Πετρογιάννη και το πρώην κορίτσι
του «Τροχού της Τύχης» Βάλια
Χατζηθεοδώρου συζητούν με το
«Πρωινό».
• Τον Ηλία Μπόγδανο δείχνουν τα
στοιχήματα για νικητή του «Survivor».
• Οι κολλητοί φίλοι Νάσος Παπαργυρόπουλος και Νίκος Οικονομόπουλος διακοπάρουν στην
Αίγινα!
• Ξεκινούν τα γυρίσματα του «The
Bachelor 2» με νέο παρουσιαστή, το
όνομα του οποίου παραμένει μυστικό!
Οι φήμες κάνουν λόγο για τον Χάρη
Συντζάκη.
• Ευλόγησε τα γένια του ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο τελευταίο
«The 2 night show» για τη σεζόν:
«Πετύχαμε, αντέξαμε και φέτος»!
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Ανεβαίνει στη σκηνή

Αγνώριστος ο Σαρμπέλ!

Η Άννα Βίσση ανεβαίνει στο
stage. Η απόλυτη Ελληνίδα
σταρ επιστρέφει στα μουσικά
δρώμενα με δύο μεγάλες συναυλίες στις 15 και 16 Ιουνίου
με τον τίτλο «Αμήν» στο θέατρο Άλσος. Η τραγουδίστρια με
12μελή μπάντα θα μείνει πάνω
στη σκηνή για περίπου τρεις
ώρες, ερμηνεύοντας τις «χρυσές» επιτυχίες της. «Ελπίζω η
πρώτη μας συνάντηση στο Άλσος να είναι μαγική... σας περιμένω!», έγραψε στο Διαδίκτυο.
Ο Κύπριος τραγουδιστής, ο οποίος εκπροσώπησε πριν από 14 χρόνια την Ελλάδα στη Eurovision με το «Yassou Maria», μεγάλωσε, ομόρφυνε και άφησε πλούσια γενειάδα. Αν και μένει
μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία με τη σύζυγό του
Ελπίδα, ο ερμηνευτής Σαρμπέλ επέστρεψε για
καλοκαίρι στην αγαπημένη του πόλη, την Αθήνα,
συναντώντας καλούς φίλους. Πρώτη στάση, το
ρεστοράν του Φώτη Σεργουλόπουλου στα βόρεια προάστια, όπου έπειτα από ένα καλό γεύμα
πόζαρε με τον παρουσιαστή και έναν επιχειρηματία φίλο τους.

Ο

Γιώργος Γεροντιδάκης υποκλίθηκε στο ταλέντο της Κάτιας Δανδουλάκη. Ο τηλεοπτικός γιος της πρωταγωνίστριας στις «Άγριες Μέλισσες» έπλεξε το εγκώμιο στη
σημαντική κυρία του θεάτρου, η οποία αποχωρεί από τη
δραματική σειρά. « Ένας (απο)χαιρετισμός στη μεγάλη κυρία της
σκηνής του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ είναι λίγος. Μια υπόκλιση σεβασμού, λοιπόν.
Δεν θα μιλήσω για τις εξαίρετες ερμηνείες ούτε για την άψογη συνεργασία. Θα σταθώ στον παράγοντα “άνθρωπο”. Στο κεφάλαιο “ΚΑΤΙΑ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ”. Έχει τη σφραγίδα του μαέστρου», έγραψε στο
Διαδίκτυο ο ηθοποιός. Και συνέχισε: «Συγκρατημένη μορφή, καθαρή ψυχή, παράδειγμα προς όλους όχι μόνο η στάση της, η συμπεριφορά της, αλλά ακόμα και ο τρόπος που κινείται στον χώρο. Πραγματική καλλιτέχνιδα με πλήρη γενναιοδωρία ψυχής, χαρίζοντάς
μας σπάνιες στιγμές (έμπνευσης, ανακούφισης και στοχασμού).

GOSSIP

Αρχίζει ένα όμορφο
μουσικό ταξίδι
Επιστρέφει ο σκληρός
Μάνος Βόσκαρης
Στη νέα σειρά του Mega, που υπογράφει
σκηνοθετικά ο Κρητικός Θοδωρής Παπαδουλάκης, γνωστός από το τηλεοπτικό
έπος «Το νησί», θα δούμε τον κακό Μάνο
Βόσκαρη από τις «Άγριες Μέλισσες». Την
αποκάλυψη έκανε ο Βασίλης Μπισμπίκης
με μια φειδωλή ανάρτηση στη σελίδα του
στο Instagram, ανακοινώνοντας την έναρξη των γυρισμάτων. Ο γόης του ελληνικού
θεάτρου θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο!

Πυργοδέσποινα η Εύη Βατίδου
Η πρώην εστεμμένη Εύη Βατίδου συνεχίζει ακάθεκτη τις βουτιές
της στη θάλασσα, βάζοντας φωτιά στην παραλία των διάσημων στη
Βουλιαγμένη με το λευκό μικροσκοπικό μπικίνι της. Η παρουσιάστρια πόζαρε στον πύργο του ναυαγοσώστη με άνεση, μαυρισμένη
και χαμογελαστή, ατενίζοντας τον ορίζοντα, με τους followers της
να υμνούν το καλλίγραμμο κορμί της, αν και μαμά δύο παιδιών!

«Η εποχή του θερισμού» ξεκινάει από το Βεάκειο! Το πανελλαδικό μουσικό ταξίδι της Νατάσσας Μποφίλιου, με συνοδοιπόρους τον Θέμη
Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο,
ξεκινάει την Τετάρτη 30 Ιουνίου από τον Πειραιά, με μια παράσταση που θα φέρει τον τίτλο
του τελευταίου της άλμπουμ. Τα καινούργια, πολυαναμενόμενα τραγούδια της απίθανης παρέας
ήρθαν με φόρα σε μια παράξενη και σκοτεινή
εποχή, όπως ανακοίνωσε η τραγουδίστρια, η
οποία θα ερμηνεύσει και παλαιότερες επιτυχίες
της με την πολυπληθή ορχήστρα της.
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Κώστας Πουλάς,
καθηγητής Βιοχημείας

Αλατόνερο, το θαυματουργό!

Τ

ο αλατόνερο, που εδώ και χρόνια χρησιμοποιούσαν οι παλιοί για πλύσεις της μύτης
και για γαργάρες στον λαιμό, όταν υπέφεραν από ιώσεις, φαίνεται, τελικά, πως είναι
σωτήριο και με τον κορονοϊό! Η ομάδα του καθηγητή
Βιοχημείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών Κώστα Πουλά
απέδειξε πως το αλατόνερο, όταν γίνονται πλύσεις
στον ρινοφάρυγγα, μπορεί να μειώσει έως και 25% το
ιικό φορτίο του ασθενούς. Ο καθηγητής εξήγησε πως
η μετάδοση αυτού του ιού γίνεται μόνο αερογενώς.
Από έρευνα σε 20 ασθενείς, φάνηκε ότι μέσα σε
έξι ώρες 3-4 πλύσεις ρινοφαρυγγικά κατάφεραν να
μειώσουν το ιικό φορτίο. Οι επαναλαμβανόμενες
πλύσεις με ένα υπέρτονο διάλυμα δείχνουν να είναι
σωτήριες για όσους νοσούν ή έχουν θετικό μοριακό
τεστ. Μάλιστα, όσο πιο γρήγορα ξεκινά κανείς τις
πλύσεις, τόσο πιο καλή έκβαση δείχνει να έχει. Είναι,
άλλωστε, γνωστό εδώ και χρόνια ότι το αλατόνερο
ανακουφίζει τον πονόλαιμο, απομακρύνει τους ιούς
και τα μικρόβια από τον βλεννογόνο του φάρυγγα,
ενώ λειτουργεί και ως φυσικό αποσυμφορητικό,
αφού ρευστοποιεί τη βλέννα και βοηθά τον οργανισμό να την αποβάλει.
«Οι ιοί του ανώτερου αναπνευστικού εντοπίζονται
στη ρινοφαρυγγική κοιλότητα και εκεί προσδένονται
στα κύτταρά μας, με τη βοήθεια πρωτεϊνών επιφανείας που διαθέτουν. Η χρήση ενός υπέρτονου διαλύματος στοχεύει στο να σπάσει τους δεσμούς που διατηρούν αυτήν την πρόσδεση και να απομακρύνουν τα
ιικά σωματίδια από την περιοχή. Πλέον γνωρίζουμε

ότι η μετάδοση του κορονοϊού είναι αερογενής - και
μόνο. Μελετήσαμε τη βιβλιογραφία και διαπιστώσαμε ότι το ιικό φορτίο είναι καθοριστικός παράγοντας
της μετάδοσης, αλλά ιδιαίτερα της βαρύτητας της νό-

Φροντίδα για
γερό ανοσοποιητικό
Την περίοδο της πανδημίας ακούστηκαν
και γράφτηκαν πολλά για το πόσο βοηθούν τον οργανισμό η βιταμίνη D, η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος αλλά και η χρήση
πρόπολης ως φυσικό προστατευτικό. Ο
καθηγητής μάς αναφέρει αν φυσικά προϊόντα, αλλά κυρίως ένα γερό ανοσοποιητικό παίζουν ρόλο στο πώς αντιμετωπίζουμε τις ιώσεις και αν κινδυνεύουμε
από βαριά νόσηση. «Νομίζω ότι πάντα η
καλή κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματός μας μάς θωρακίζει από τις προσβολές των εχθρών μας, δηλαδή των βακτηρίων και των ιών. Η καλή διατροφή, η
άσκηση, κάποια συμπληρώματα και βιταμινούχα σκευάσματα μπορούν να μας
βοηθήσουν να περάσουμε ηπιότερα τα
συμπτώματα της ίωσης. Ιδιαίτερη έμφαση
θα πρότεινα να δοθεί στη βιταμίνη D», καταλήγει.

σου. Σχεδιάσαμε, λοιπόν, ένα πρωτόκολλο για να
απομακρύνουμε ταχύτατα το ιικό φορτίο, ώστε να
σπάσουμε τη μετάδοση. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε για τη βαρύτητα της νόσου, γιατί δεν αποτέλεσε αντικείμενο αυτής της μελέτης. Όμως, επόμενες
μελέτες θα το δείξουν», αναφέρει ο καθηγητής κ.
Πουλάς. Ο καθηγητής μάς εξηγεί πότε πρέπει κανείς
να ξεκινήσει τις πλύσεις. «Καλό είναι οι πολίτες, τώρα που ο ιός κυκλοφορεί στην κοινότητα, να χρησιμοποιούν υπέρτονο διάλυμα κάθε φορά που έρχονται σε επαφή με συνανθρώπους ή συγχρωτίζονται. Το
ίδιο βέβαια πρέπει να κάνουν εφόσον βρεθούν θετικοί σε εξέταση για κορονοϊό. Ο πολίτης μπορεί να
ιδιοκατασκευάσει υπέρτονο διάλυμα, αλλά μπορεί
να ρωτήσει και τον φαρμακοποιό του, για να έχει καλύτερη πληροφορία. Προφανώς και το θαλασσινό
νερό θα βοηθήσει. Συχνές πλύσεις θα απομακρύνουν τυχόν ιικό φορτίο, μικρότερο ή μεγαλύτερο».

Μπορεί οι παλιοί να το
χρησιμοποιούσαν για πλύσεις
της μύτης και για γαργάρες στον
λαιμό, φαίνεται όμως ότι είναι…
σωτήριο και για τον κορονοϊό!

P

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

OLITICAL

Π

ΩΔΙΑ

Γράφει

ερί το 1460, ένα ελληνικό χειρόγραφο ήρθε στη Φλωρεντία
από τη Μακεδονία, από έναν μοναχό. Επρόκειτο για έναν εκ
των πολλών πρακτόρων στη δούλεψη του Cosimo dei Medici
(Κόζιμο των Μεδίκων), που τους έδιδε αμοιβή για τη συλλογή
χειρόγραφων. Ο Cosimo παρήγγειλε στον Φιτσίνο (Ficino) να
μεταφράσει αμέσως αυτό το κείμενο του Τρισμέγιστου. Όλα
αυτά κατά το 1463.

Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος προφήτεψε
τον ερχομό του Χριστού

Ο

Ζ

43

Φιτσίνο ονόμασε «Pimander» το πρώτο σκέλος του «Corpus Hermeticum». Στην εισαγωγή παρουσιάζει και μία κάπως μπερδεμένη γενεαλογία του Ερμή. Όσον αφορά στον Ερμή τον
Τρισμέγιστο, οι συχνές αναφορές των αρχαίων σ’
αυτόν -μεταξύ των οποίων και του Πλάτωνα- αλλά
και των μεταγενέστερων τον καθιστούν, με αρκετή
βεβαιότητα, ιστορικό πρόσωπο. Ο Ερμής, σύμφωνα
με Αιγυπτίους και Έλληνες, καταγόταν από την Κυλλήνη της Αρκαδίας, αλλά έφυγε εξόριστος στην Αίγυπτο, όπου διέπρεψε. Του αποδίδεται ένα πλήθος
ανακαλύψεων, όπως της Γλώσσας, του Αλφαβήτου,
της Γεωμετρίας, της Αριθμητικής, της Αστρονομίας,
της Ιατρικής, της Γυμναστικής, του Χορού, της Μουσικής, της Γλυπτικής και κάθε τέχνης ή επιστήμης, ή
ακόμα λόγω της τριπλής όπως πίστευαν ιδιότητάς
του ως φιλοσόφου, ιατρού και βασιλέως. Του αποδίδονται, επίσης, πολλά συγγράμματα: Μεταξύ αυτών
συγκαταλέγονται τα: α) «Λόγος τέλειος», σε λατινική
μετάφραση με την επιγραφή «Ασκληπιός» ή «Ερμού
Τρισμέγιστου Ασκληπιός ήτοι περί φύσεως θεών
διάλογος», β) «Ερμής Τρισμέγιστος Ποιμάνδρης», γ)
«Κυρανίδες» ως αποδίδονταν παλαιότερα οι Τυρανίδες, καθώς και άλλα συγγράμματα ιατρομαθηματικά, αστρονομικά κ.ά. Το γνωστότερο γραπτό του είναι ο Σμαραγδένιος Πίνακας.
Υπάρχει η πληροφορία ότι κάποιος ιερέας της
Ηλιούπολης της Αιγύπτου με το όνομα Μανέθων, σε
συνεργασία με τον Έλληνα Τιμόθεο, στα τέλη του
4ου αιώνα π.Χ., μετέφρασε τα ερμητικά βιβλία κατ’
εντολή του Πτολεμαίου του Α’. Ο Ερμής ήταν γνωστός ως αιγυπτιακή θεότητα με τ’ όνομα Thoth
(Θωδ). Ταυτίστηκε από τους Έλληνες με τον Ερμή
και του προσέδωσαν το επίθετο «Τρισμέγιστος», λόγω της τριπλής του ιδιότητας: Ιερέας, φιλόσοφος,
νομοθέτης. Οι Λατίνοι τον ταύτισαν με τον Mercurius.
Ο Κλήμης (Clement) της Αλεξανδρείας μάς αναφέρει στο βιβλίο του «Στρωματείς» ότι ο Τρισμέγιστος είχε γράψει 42 βιβλία. Τα 36 από αυτά περιείχαν το σύνολο της αιγυπτιακής σοφίας, ενώ τα υπόλοιπα 6 είχαν ιατρικές παρατηρήσεις. Το «Corpus
Hermeticum», όμως, που είχε στην κατοχή του ο

Ficino δεν γνωρίζουμε αν είναι το πρωτότυπο, το
οποίο γράφτηκε 10.000 πριν από τον Χριστό, ή αν είχε αναμειχθεί με ελληνιστικά στοιχεία, τη λαϊκή φιλοσοφία της εποχής (2ος-3ος αι. μ.Χ.) μαζί με ελληνικές (κυρίως με στοιχεία Στωικισμού και Πλατωνισμού), εβραϊκές, περσικές και, τέλος, χριστιανικές επιρροές.
Το «Pimander», το οποίο είναι και το πρώτο κεφάλαιο εκ των 15 που περιέχονται στο «Corpus Hermeticum», περιγράφει τη δημιουργία του κόσμου
και σε πολλά σημεία υπάρχουν τρομερές ομοιότητες
με τη Γένεση της Παλαιάς Διαθήκης. Μεγάλοι Πατέρες της Δυτικής Εκκλησίας, κυρίως ο Λακτάνιος και
ο Αυγουστίνος, ανέβασαν το κύρος των Ερμητικών
Κειμένων. Ο Λακτάνιος στο «Institutes», μιλώντας
για τον 5ο Ερμή, όπως τον περιγράφει ο Κικέρων,
μας τον παρουσιάζει ως αρχαιότατο άνθρωπο, προικισμένο με όλες τις μορφές της γνώσης, που έφερε
το επίθετο «Τρισμέγιστος» και έγραψε έργα σχετικά
με τη γνώση θείων πραγμάτων και το μεγαλείο του
«Ενός και Μοναδικού Θεού», τον οποίο ονομάζει
«Θεό και Πατέρα», όπως οι χριστιανοί.
Σε ένα άλλο έργο του Λακτάνιου, το «De ira Dei», ο
Τρισμέγιστος αναφέρεται ως αρχαιότερος του Πλάτωνα και του Πυθαγόρα. Μάλιστα, ο Λακτάνιος θεωρεί τον Ερμή ως σύμμαχο στην προσπάθειά του να
χρησιμοποιήσει την παγανιστική σοφία ως πηγή
επιχειρημάτων στήριξης της αλήθειας του Χριστιανισμού. Σημειώνει επίσης ότι ο Ερμής ο Τρισμέγιστος χρησιμοποιεί την έκφραση «Γιος του Θεού» και
προφητεύει τον ερχομό του Χριστού! Ο Λακτάνιος
χρησιμοποιεί ένα κείμενο που δεν αντιστοιχεί με τα
σημερινά αντίγραφα. Η έκφραση «Γιος του Θεού» που ο Ερμής τον ταυτίζει με τον «Φωτεινό Λόγο»- είναι η αιτία που ο ίδιος τοποθετεί τον Τρισμέγιστο
ανάμεσα στους μεγάλους προφήτες.
Ο Αυγουστίνος τώρα, στο «De civitate Dei», καταδικάζει τον Ερμή για την κατασκευή ειδώλων. Πιστεύει ότι είχε προφητέψει τον ερχομό του Χριστού
μόνο γιατί του το είχαν αποκαλύψει οι «δαίμονές»
του. Ωστόσο, επιβεβαιώνει την αρχαιότητα του Ερμή
του Τρισμέγιστου, θεωρώντας τον ως «αρχαιότερο
των Ελλήνων φιλοσόφων».

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(21/3-20/4)
Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει κάποια ασυνεννοησία και ίσως δυσκολεύει την επικοινωνία σας.
Προσέξτε τις σχέσεις σας με
αδέρφια, συγγενείς και γείτονες.
Μην αφήνετε εκκρεμότητες.
Οδηγείτε προσεκτικά, ιδίως αν
κάνετε ταξίδια. Κάντε σέρβις στο
αυτοκίνητο.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να φέρει έκτακτα έξοδα. Είστε στα πάνω
σας και είστε ιδιαίτερα αισθησιακοί. Ωστόσο πρέπει να αποφεύγετε
σκάνδαλα και προστριβές με φίλους. Ο Δίας δημιουργεί ευκαιρίες
στην καριέρα και φέρνει αισιοδοξία.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Ο ανάδρομος Ερμής σάς αναγκάζει να σκέφτεστε τα ίδια και τα
ίδια. Ξεκολλήστε! Ίσως πρέπει
να βελτιώσετε μια υπάρχουσα
σχέση. Καλό είναι να προσέχετε
τα οικονομικά σας, αφού μπορεί
να έχετε έκτακτα έξοδα. Προσέξτε υγεία και ψυχολογία.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Ο ανάδρομος Ερμής ίσως προκαλέσει εντάσεις στο επαγγελματικό περιβάλλον, ενώ θα φέρει κάποια εμπόδια σε συνεργασίες. Η
ψυχολογία σας ίσως είναι περίεργη. Προσέχετε με ποιους μπλέκετε και μάθετε να ακούτε…

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός

(23/9-23/10)
Πρέπει να προσέξετε τις μετακινήσεις σας. Ο ανάδρομος Ερμής
σάς κάνει ευέξαπτους και παρορμητικούς, ενώ δεν είναι
βοηθητικός σε ό,τι αφορά ταξίδια και πνευματικά ζητήματα.
Μη βιάζεστε και μην ενθουσιάζεστε.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Ο Άρης δημιουργεί ευκαιρίες
στα αισθηματικά και φέρνει ενθουσιασμούς, οι οποίοι, ωστόσο, μπορεί να αποδειχτούν «τοξικοί». Ο ανάδρομος Ερμής καθυστερεί κάποια σχέδιά σας. Η
ψυχολογία σας ίσως έχει κάποιες διακυμάνσεις. Ξεχάστε τα
«υπαρξιακά» σας.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Αποφύγετε δανεισμούς και επιπόλαιες επενδύσεις. Βέβαια, ο Δίας
δημιουργεί καλές συνθήκες και παρέχει βοήθεια από τρίτους. Να μοιράζεστε τις ανησυχίες σας. Είστε
ιδιαίτερα αισθησιακοί και πολύ σεξουαλικοί. Πρέπει να προσέξετε τις
μετακινήσεις σας.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Προσέξτε υγεία και ψυχολογία και
αποφεύγετε να μένετε μόνοι με τις
αρνητικές σας σκέψεις. Οι φίλοι είναι στο πλευρό σας. Δύσκολες οι
οικογενειακές σας σχέσεις. Ζορίζεστε λίγο στο σπίτι σας.

Λέων

Υδροχόος

Παρθένος

Ιχθύες

(23/7-22/8)
Ο ανάδρομος Ερμής και ο Άρης
σάς επηρεάζουν σημαντικά, οπότε
καλό είναι να προσέχετε την εικόνα σας προς τα έξω και να αποφεύγετε σκάνδαλα και προστριβές με φίλους ή τις παρέες σας.
Αποφύγετε σπατάλες και περιττές
αγορές.
(23/8-22/9)
Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει κάποια
ασυνεννοησία και καθυστερήσεις
σημαντικές στα οικονομικά σας. Η
Αφροδίτη προσφέρει ευκαιρίες
στην εργασία και βελτιώνει την εμφάνιση και την καθημερινότητά
σας. Καλές οι σχέσεις με τους οικείους σας.

(20/1-18/2)
Να είστε συνετοί σε ό,τι αφορά τα
ερωτικά σας. Προσέξτε αν υπογράφετε συμβόλαια ή συμβάσεις
τους όρους και αποφύγετε δάνεια. Ο ανάδρομος Ερμής ίσως
προκαλέσει προστριβές ή παρεξηγήσεις με φίλους. Όχι στις καταχρήσεις.
(19/2-20/3)
Μη δοκιμάζετε τα όρια και τις αντοχές των άλλων. Ο Άρης σάς
φέρνει προσφέρει ενέργεια, αλλά προκαλεί και νευρικότητα, άγχος και απροσεξία. Καλό είναι να
ελέγχετε τις παρορμήσεις σας.
Με τον ανάδρομο Ερμή υπάρχει
ασυνεννοησία.

P
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Ένας Σόιμπλε βγαλμένος από τα παλιά

Η

Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

πανδημία είναι εδώ, αλλά οι συζητήσεις για τη μετα-πανδημία εποχή
έχουν κιόλας ανάψει. Η αρθρογραφία
στους «Financial Times» του γνωστού σε
όλους μας επιθετικού οπαδού της σκληρής λιτότητας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε απλώς τις τροφοδότησε, καθώς έσπευσε να δώσει τη δική
του απάντηση στο σκληρό δίλημμα ενώπιον
του οποίου θα βρεθεί η ευρωπαϊκή οικονομία:
Θα συνεχίσει η Ευρωζώνη να επιτρέπει τα ελλείμματα ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση ή θα
βγει και πάλι από το συρτάρι η συνταγή της δημοσιονομικής πειθαρχίας; Για τον προεδρεύοντα της γερμανικής Βουλής και πρώην
υπουργό Οικονομικών η Ευρώπη κινδυνεύει,
μετά την πανδημία του κορονοϊού, να βυθιστεί
σε πανδημία χρέους, οπότε μόνη λύση είναι η
επιστροφή στη νομισματική και δημοσιονομική κανονικότητα. Με δυο λόγια: οι υπερχρεωμένες χώρες θα κληθούν εκ νέου να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους και να αποπληρώσουν το (επιπλέον) χρέος που προκλήθηκε από την πανδημία.
Για το τελευταίο μάς είχε προετοιμάσει από
τον περασμένο Φεβρουάριο ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομίας Θεόδωρος Σκυλακάκης, όταν σε τηλεοπτική συνέντευξή του έκανε
σαφές ότι τα δανεικά που παίρνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας
πρέπει κάποια στιγμή να τα γυρίσουμε πίσω. Ε,
για τον Β. Σόιμπλε αυτή η στιγμή ακόμη κι αν
δεν έφτασε, όπου να είναι, από το 2023 και με-

τά, φτάνει. Και θα συμπέσει με την επιστροφή
στην εποχή της λιτότητας και των «πρωτογενών πλεονασμάτων». Βέβαια, λέγοντάς τα αυτά ο πρώην «τσάρος» της ευρωπαϊκής οικονομίας έχει περισσότερο στο μυαλό του την Ιταλία και τον Μάριο Ντράγκι παρά την Ελλάδα
και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, το
«SOS» που εκπέμπει για τον κίνδυνο του πληθωρισμού αλλά και τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ πλούσιων και φτωχών προβάλλει
ξεκάθαρο.
Το ερώτημα είναι αν στις ανησυχίες αυτές
μπορούν να δώσουν απάντηση οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της Ευρωζώνης, οι οποίοι προεξοφλούνται για τη μετα-κορονοϊό εποχή, και
η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Πολύ περισσότερο από την ώρα που κυβερνήσεις, όπως η ελληνική, στοχεύουν στην
αξιοποίηση των πόρων αυτών μάλλον για ένα

Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης
την περίοδο μετά την πανδημία και
η ορθολογική χρήση των πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης μπορεί να είναι
η απάντηση στην πρόταση Σόιμπλε
για επιστροφή στην εποχή
της λιτότητας;

άλμα προς τα εμπρός, για τον εκσυγχρονισμό
δηλαδή της οικονομίας και του κράτους, παρά
για την επούλωση των πληγών που προκάλεσε
η πανδημία. Ωστόσο, το ερώτημα, εκτός από
οικονομικό, είναι πολιτικό και αφορά στον ρόλο της Γερμανίας την εποχή μετά την Άνγκελα
Μέρκελ. Κατά πόσο, δηλαδή, η Γερμανία ως
«ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας» θα
μπορεί να επιβάλει με σιδερένια πυγμή την
περιοριστική πολιτική που επέβαλε όταν επί
σχεδόν εννέα χρόνια η Ελλάδα βρισκόταν στη
δίνη της οικονομικής κρίσης.
Ειδικώς για τη χώρα μας, αν η Ευρωζώνη αλλάξει γραμμή πλεύσης, προκύπτουν επιπλέον
ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική συνοχή. Ουδείς είναι της άποψης ότι τα
μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών οικονομιών
θα πρέπει να διαιωνιστούν. Ουδείς, όμως, πιστεύει ότι η ελληνική κοινωνία μπορεί να μπει
σε μια νέα, τρίτη κατά σειρά, περιπέτεια μετά
την οικονομική και την υγειονομική κρίση. Το
ίδιο ερώτημα ισχύει και για το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του. Ίσως οι απαντήσεις στα διλήμματα που ήδη τίθενται για τη μετα-κορονοϊό εποχή να μην πρέπει να είναι μονολεκτικές. Να μην είναι, επίσης, μιας κοπής ή μιας
σχολής. Περισσότερο από άλλες φορές απαιτούνται μείγματα πολιτικής. Απαιτείται παράλληλα αλληλεγγύη. Πρόκειται για όρο πολυφορεμένο και ως εκ τούτου φθαρμένο - η ουσία
του οποίου, όμως, παραμένει ζητούμενο. Στην
ευρωπαϊκή της τουλάχιστον διάσταση.

Το πολιτικό κεφάλαιο δεν είναι για... τσάμπα φάγωμα

Η

κυβέρνηση, όπως καταγράφεται σε
όλες τις δημοσκοπήσεις, έχει ακόμη
αφάγωτο πολιτικό κεφάλαιο. Μάλιστα,
η διαχείριση της πανδημίας, παρά τα όσα
ισχυρίζονται διάφοροι, «μηδένισε» τον πολιτικό χρόνο και αυτό βοήθησε να διατηρηθεί
«ατόφιο» ό,τι κέρδισε στις εκλογές του Ιουλίου του 2019. Οι όποιες απώλειες δεν απειλούν
την πολιτική της κυριαρχία και αυτό καταγράφεται. Ο κ. Μητσοτάκης διατηρεί απόσταση
ασφαλείας από τον κ. Τσίπρα, ενώ το κόμμα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξακολουθεί
να έχει μεγάλο πρόβλημα στο να πείσει τους
πολίτες.
Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι ο κ. Τσίπρας
και οι «λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις», όπως
έλεγαν πάλαι ποτέ, θα καθίσουν να χάσουν με
σταυρωμένα τα χέρια. Το αντίθετο θα λέγαμε.
Για αυτό και η κυβέρνηση αλλά και το κόμμα
της Ν.Δ. πρέπει να προσέξουν ώστε αυτό το
πολιτικό κεφάλαιο, που κάποια στιγμή νομοτελειακά θα αρχίσει να «τρώγεται», να μην το

δώσουν… τσάμπα. Κατά την ταπεινή μας γνώμη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξει ποιες
μάχες θα δώσει, γιατί και για ποιους. Διότι το
κρίσιμο είναι το τι είδους αποτύπωμα θα αφήσουν αυτές οι «συγκρούσεις».
Για την κυβέρνηση ο πολιτικός χρόνος, με
τους όρους που γνωρίζαμε, επί της ουσίας αρχίζει να μετρά με την επανεκκίνηση της οικονομίας και το άνοιγμα της κοινωνίας. Και αυτή
η μέτρηση ουσιαστικά έχει ξεκινήσει. Άρα, τις
όποιες μετρήσεις θα αρχίζουμε να τις αξιολογούμε από εδώ και πέρα. Η κυβέρνηση, από

Η κυβέρνηση δεν πρέπει να έχει
ούτε υπερβολική σιγουριά ούτε
υπερβολικό φόβο. Απλώς πρέπει
να είναι έτοιμη, «διαβασμένη»
και με επιχειρήματα

τη μεριά της, δεν πρέπει να έχει ούτε υπερβολική σιγουριά ούτε υπερβολικό φόβο. Απλώς
πρέπει να είναι έτοιμη, «διαβασμένη» και με
επιχειρήματα. Διότι είναι μετρημένα τα στελέχη της που βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης
και έχουν μελετήσει το τι ακριβώς κάνει.
Θέλω να πιστεύω ότι οι... αρμόδιοι κυβερνητικοί τούς τροφοδοτούν με υλικό. Και η
γραμματεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το
ίδιο. Οι «μάχες» που θα ανοίξουν θα είναι κρίσιμες. Όχι αν θα περάσουν από τη Βουλή - αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Το αν θα περάσουν
από την κοινωνία είναι το κρίσιμο. Και σε αυτό
βασικό ρόλο θα παίξουν όσοι «βγαίνουν» στα
παράθυρα.
Αν η μόνη τους έγνοια είναι το πότε θα γίνει
ανασχηματισμός και αν θα αξιοποιηθούν, αυτό είναι μεν ανθρώπινο, αλλά και πολιτικά επιζήμιο. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. για
να πετύχει το αφήγημα της κυβέρνησης πρέπει να λειτουργεί σαν να είναι τα μέλη της και
μέλη της κυβέρνησης…
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