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Το «κορονοπάρτι» της ινδικής μετάλλαξης

O

λα γύρω μας συνηγορούν στο ότι οδεύουμε προς ένα ομαλό καλοκαίρι. Σε ένα καλοκαίρι που δεν θα μοιάζει με το περσινό,
καθώς θα έχει πολλά στοιχεία «κανονικότητας». Και τα περί ομαλότητας έχουν να κάνουν με το
υγειονομικό κομμάτι. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο «σουλτάνος» στο Αιγαίο με το «Τσεσμέ» ή το «Γιαβούζ» και τις
παραβιάσεις του FIR Αθηνών. Όπως και δεν γνωρίζω
τις προθέσεις του Τσίπρα για επαναστατική γυμναστική, με πρόσχημα το εργασιακό νομοσχέδιο.
Το βέβαιο είναι ότι ο ρυθμός των εμβολιασμών
εξελίσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό. Φτάνει αυτή η
εικόνα να μη μουτζουρωθεί από ανόητα «κορονοπάρτι» σε νησιά και αναίτιες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Γιατί η ινδική μετάλλαξη δεν αστειεύεται. Είναι

POLITICAL
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εκεί έξω! Στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά την πολύ
υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, αυτήν τη στιγμή το
75% των κρουσμάτων κορονοϊού αφορά στην ινδική
μετάλλαξη και τινάζει στον αέρα το τελικό σχέδιο
εξόδου της χώρας από το lockdown, που είχε προγραμματιστεί για τις 21 Ιουνίου.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, μέχρι
στιγμής περίπου τέσσερα εκατομμύρια συμπολίτες
μας έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση, ενώ δύο
εκατομμύρια είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Αν προστεθούν και εκείνοι που έχουν νοσήσει και έχουν
αποκτήσει φυσική ανοσία (υπολογίζονται γύρω στο
1,2 εκατ.), τότε το 30% του πληθυσμού είναι πλήρως
καλυμμένο, ενώ περίπου το 50% των Ελλήνων που
έχει λάβει την πρώτη δόση έχει χτίσει ένα αρκετά
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υψηλό ποσοστό ανοσίας. Όλο αυτό αποτυπώνεται
καθημερινά στην κάθετη μείωση των νέων εισαγωγών Covid-19, των νοσηλευόμενων και των διασωληνωμένων στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Το
τείχος της ανοσίας απέναντι στον κορονοϊό ορθώνεται, με σύμμαχο τα εμβόλια και τον καλό καιρό.
Ωστόσο, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, καθώς
το στέλεχος «Δέλτα» αντιμετωπίζεται με δύο δόσεις
εμβολιασμού. Η μία δεν είναι αρκετή. Συνεπώς, το
30% του ελληνικού πληθυσμού είναι εκτεθειμένο,
παρά το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας αποφάσισε η ονοματοδοσία των μεταλλαγμένων στελεχών να προέρχεται από τα γράμματα
της ελληνικής αλφαβήτου…
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Έρχονται… ενισχύσεις για το τείχος
«Δ

ιμέτωπος» του Μεγάρου
Μαξίμου αναφορικά με τη
διαχείριση της πανδημίας
του κορονοϊού, καθώς στην
κυβέρνηση εκτιμούν ότι από την ευστοχία
της συγκεκριμένης στρατηγικής εξαρτώνται
σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα στοιχήματα της
κυβέρνησης και δη το οικονομικό rebound.
Μολονότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα εξελίσσεται σε γενικές γραμμές με ικανοποιητικό ρυθμό, «ύποπτες» ενδείξεις, όπως η μικρή επιβράδυνση του μέσου όρου των ημερήσιων εμβολιασμών που παρατηρήθηκε
εσχάτως ή οι χαμηλότερες του αναμενομένου επιδόσεις, ιδίως στην ηλικιακή ζώνη 5070, ανησυχούν την ηγεσία της κυβέρνησης, η
οποία αναζητά τις βέλτιστες λύσεις ή, άλλως,
την παροχή κινήτρων, προκειμένου να χτιστεί εγκαίρως το πολυπόθητο τείχος ανοσίας
εντός του θέρους, όπως είχε αρχικώς προγραμματιστεί. Ταυτόχρονα και εν όσω οι κύριοι επιδημιολογικοί δείκτες επιβεβαιώνουν
τον περιορισμό της διασποράς του ιού στην
κοινότητα, καθώς και την αποσυμφόρηση
των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας του ΕΣΥ,
κυβέρνηση και ειδικοί εξετάζουν αυτή την
εβδομάδα την περαιτέρω χαλάρωση εναπομεινάντων περιορισμών, που στόχο έχουν να
αναθερμάνουν την οικονομική δραστηριότητα και εν τέλει να συμβάλουν στη βελτίωση
του προσφερόμενου εγχώριου τουριστικού
προϊόντος.
Αν και επισήμως στο Μέγαρο Μαξίμου
επιμένουν ότι η συζήτηση περί προνομίων
για τους πλήρως εμβολιασμένους -όχι υπό
την έννοια της τιμωρίας, αλλά ως έξτρα κίνητρο για όλους όσοι αποφεύγουν τον εμβολια-

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

σμό- δεν είναι ακόμη της παρούσης, είναι
σαφές ότι το debate στο παρασκήνιο φουντώνει, ενώ πιθανολογείται ότι το θέμα θα
απασχολήσει προκαταρκτικά την αυριανή
τηλεδιάσκεψη των λοιμωξιολόγων. «Η συζήτηση για μεγαλύτερες διευκολύνσεις σε ό,τι
αφορά τους πλήρως εμβολιασμένους, που
γίνεται σε συνεργασία με τους ειδικούς, δεν
μπορεί να λάβει σάρκα και οστά, αν δεν προχωρήσει ο εμβολιασμός στο σύνολο του ενήλικου πληθυσμού», σημείωσε χαρακτηριστικά η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία
Πελώνη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Political», αυτή η συζήτηση αναμένεται να τελεσφορήσει κατά το τέλος του καλοκαιριού, όταν και θα έχει διαφανεί πλέον
ξεκάθαρα ποιο είναι το ποσοστό του πληθυσμού που, ενώ του έχει δοθεί αυτή η δυνατότητα και δεν υπάρχει περί του αντιθέτου ιατρική γνωμάτευση, αυτό αρνείται να εμβολιαστεί. Βασική προϋπόθεση, πάντως, είναι
να ισχύσει το αξίωμα «όλα και ίδια εμβόλια
για όλες τις ηλικιακές ομάδες», κάτι που, βάσει του κυβερνητικού σχεδιασμού, θα καταστεί εφικτό εντός του Ιουνίου, μια και περί τις
15 του μήνα σχεδιάζεται να ανοίξει η ομάδα
από 25 έως 29 έτη και περί τις 20 η αντίστοιχη
από 18 έως 24 έτη. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν
πέσει ιδέες στις κλειστές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως η απαλλαγή των πλήρως εμβολιασμένων από το υποχρεωτικό

self test για την παρουσία τους στην εργασία
ή του υποχρεωτικού rapid test για τις εντός
της επικράτειας μετακινήσεις τους, οι οποίες
δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθούν ακόμα
και εντός του Ιουλίου. Προνόμια, όπως το
«ελευθέρας» σε κλειστούς χώρους στην
εστίαση ή η συμμετοχή σε συναυλίες και πολιτιστικά δρώμενα, μετατίθενται για τον Σεπτέμβριο.

Οι νέοι
Ξεχωριστό κεφάλαιο φαίνεται ότι αποτελεί
ο εμβολιασμός των νέων. «Μακάρι οι νέοι να
επιδείξουν το ίδιο πάθος και ενθουσιασμό
και για τον εμβολιασμό τους», ήταν η χαρακτηριστική απάντηση της κυρίας Πελώνη στο
χθεσινό briefing των πολιτικών συντακτών,
ερωτηθείσα για τα κορονοπάρτι. Σύμφωνα
με πληροφορίες, πάντως, στην κυβέρνηση
εξετάζουν τρόπους για να δελεάσουν τη νέα
γενιά, ώστε να σπεύσει να εμβολιαστεί και
στην κατεύθυνση αυτή ενεργοποιούνται
πρόσωπα όπως ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, το
χαρτοφυλάκιο του οποίου μπορεί να δώσει
λύσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Σε κάθε περίπτωση, η «Political» πληροφορείται ότι Μέγαρο Μαξίμου και υπουργείο
Υγείας προετοιμάζουν νέα, στοχευμένη καμπάνια, προκειμένου, λ.χ., να βελτιώσουν τις
επιδόσεις της επιχείρησης «Ελευθερία» σε
νησιά όπως η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος, η Σάμος και η Λήμνος, που βρίσκονται πίσω στον ρυθμό εμβολιασμού. Μάλιστα,
εξετάζεται η πιο ενεργή εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών ώστε να πειστούν οι πολίτες

να πάνε να εμβολιαστούν.
Βάσει του κυβερνητικού σχεδιασμού, κατά την αυριανή τηλεδιάσκεψη των λοιμωξιολόγων αναμένεται να τεθεί επί τάπητος η
επαναφορά της μουσικής στα καταστήματα
εστίασης, η επέκταση ή και η οριστική άρση
της νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας,
καθώς και η αύξηση του πλαφόν των ατόμων
που μπορούν να παρευρεθούν σε δεξιώσεις.
Όπως πληροφορείται η «Political», η μουσική στα καταστήματα εστίασης επανέρχεται
άμεσα, συγκεκριμένα το Σάββατο στις 12 του
μήνα. Σε ό,τι αφορά τη νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας, αυτή κατά τις ίδιες πηγές
μετατίθεται κατά μία ώρα και εκκινεί στη 1.30
τα ξημερώματα, επίσης, από τα τέλη της
εβδομάδος, με την οριστική της κατάργηση
να τοποθετείται καλώς εχόντων των πραγμάτων τον Ιούλιο. Υπάρχει, ωστόσο, και ένα πιο
αισιόδοξο σενάριο που συνηγορεί υπέρ της
άμεσης κατάργησης της νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας, κάτι, πάντως, που για
την ώρα προσκρούει στις ανησυχίες των λοιμωξιολόγων. Τέλος, μένει να αποσαφηνιστεί
κατά πόσον στις δεξιώσεις θα καταργηθεί το
πλαφόν στα άτομα ή το όριο θα ανέβει στα
200, πάντα από τις αρχές Ιουλίου και μετά.

Ποιες προτάσεις έχουν
πέσει στις κλειστές
συσκέψεις του Μαξίμου
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Φρένο στον... ανασχηματισμό
Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

Ν

α βάλει φρένο στα του ανασχηματισμού με κατηγορηματικό
τρόπο θέλησε χθες το μεσημέρι, κατά την ενημέρωση των
πολιτικών συντακτών, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, μετά τον
ορυμαγδό φημών αλλά και δημοσιευμάτων εντός του Σαββατοκύριακου. Το θέμα,
μάλιστα, ως προς την ένταση των δημοσιευμάτων συζητήθηκε και χθες στον πρωινό καφέ του Μεγάρου Μαξίμου, με την κυβέρνηση να θέλει να βάλει τελεία στη συζήτηση.
«Είναι αγαπημένη συζήτηση των δημοσιογράφων ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο τελευταίος ανασχηματισμός έγινε
πριν από έξι μήνες. Ο πρωθυπουργός δεν
είναι οπαδός των συχνών αλλαγών. Δεν
υφίσταται τέτοιο θέμα», είπε η κυρία Πελώνη.
Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι κάποια
στιγμή σε ύστερο χρόνο δεν μπορεί να γίνει ένας νέος γύρος αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, όμως το μήνυμα της κυβερνητικής εκπροσώπου ήταν ότι αυτό δεν
αποτελεί προτεραιότητα σε αυτήν τη φάση
για τον κ. Μητσοτάκη, παρά τις φήμες που
οργίασαν τις προηγούμενες μέρες, σαν το
ζήτημα να είναι… θέμα ημερών.

Τα σενάρια
Ομολογουμένως, πριν από τη διάψευση
της κυρίας Πελώνη τα σενάρια είχαν
φουντώσει. Κατά πάγιο τρόπο, κυβερνητικά στελέχη παρέπεμπαν στις αποφάσεις
του πρωθυπουργού, λέγοντας ότι δεν έχει
ανοίξει τα χαρτιά του αναφορικά με τις
προθέσεις του ούτε στο στενό επιτελείο
του Μεγάρου Μαξίμου και ότι ο ανασχηματισμός, τόσο ως προς τον χρόνο ανακοίνωσης όσο και ως προς το εύρος, είναι
αποκλειστική προνομία του κ. Μητσοτάκη. Παρά τις διαψεύσεις, πάντως, ακόμα
και στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου συζητούν με δημοσιογράφους την άποψή τους
για το πότε και πώς πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα το
επόμενο διάστημα.
Η συγκυρία, άλλωστε, προσφέρεται για
σενάρια, αλλά ενδεχομένως και για κινήσεις. Η ύφεση του κορονοϊού και η πρό-

Γαϊτάνης κατά Μπάρκα

«Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας αμφισβητεί τη
λειτουργία της Δημοκρατίας στη χώρα μας και σε ανάρτησή του
κάνει λόγο για “καθεστώς”», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. Τάσος Γαϊτάνης και επισημαίνει: «Αλήθεια, ο ίδιος είναι μέλος ενός δημοκρατικά εκλεγμένου ή ενός
καθεστωτικού Κοινοβουλίου; Ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει για τις δηλώσεις
του βουλευτή του; Συμφωνεί;». «Αντιλαμβανόμαστε την ένδεια

οδος του εμβολιασμού είναι τα δύο βασικά στοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για ένα τέταρτο κύμα
και άρα έτσι να κλείσει ένας κύκλος ατέρμονης διαχείρισης κρίσεων. Υπό αυτό το
πρίσμα εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο κ.
Μητσοτάκης θα επιχειρήσει το επόμενο
διάστημα, στο πλαίσιο ενός γενικότερου
restart, παρεμβάσεις τόσο στο κυβερνητικό όσο και στο στενό επιτελείο του Μαξίμου, το οποίο τα τελευταία δύο χρόνια έχει
περάσει διά πυρός και σιδήρου με τις αλλεπάλληλες κρίσεις που έχουν σημειωθεί.
Κάπως έτσι η συζήτηση στην «πολιτική
πιάτσα» έχει φουντώσει και σε αυτή συμ-

αντιπολιτευτικού λόγου. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για να εκστομίζονται διαρκώς ανοησίες», καταλήγει η δήλωση του κ. Γαϊτάνη. Σημειώνεται ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑΠ.Σ. έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter: «Το Σαββατοκύριακο
αυξήθηκε στη χώρα η εγκληματοφοβία. ΥΓ.: Να τα γράφουμε και
να τα λέμε όπως επιθυμεί το καθεστώς που ηγείται ο @kmitsotakis και υπηρετεί ο @chrisochoidis».

μετέχουν και μέλη του κυβερνητικού σχήματος αλλά και «γαλάζιοι» βουλευτές.
Κάτι τέτοιο έχει εντοπιστεί από τα ραντάρ
του Μαξίμου, με τον κίνδυνο να «κατέβουν τα μολύβια» σε αρκετά υπουργεία να
είναι υπαρκτός, την ώρα, όμως, που ο κ.
Μητσοτάκης θέλει το μεταρρυθμιστικό
έργο να ενταθεί, τώρα που τελειώνει η φάση διαχείρισης κρίσεων και είναι σαφές
ότι η κυβέρνηση, όποτε κι αν γίνουν εκλογές, θα κριθεί στη βάση του μεταρρυθμιστικού της έργου.
Η σπουδή αποφυγής... παραλυτικών τάσεων στο κυβερνητικό σχήμα, όπως ειπώθηκε από την κυρία Πελώνη σε συνεννόηση με τον κ. Μητσοτάκη, πάντως, δεν ση-

μαίνει ότι στο κυβερνητικό επιτελείο δεν
θα σταθμίσουν το επόμενο διάστημα τις
επιλογές τους.

«Ο πρωθυπουργός δεν είναι
οπαδός των συχνών αλλαγών.
Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα»,
είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος
Αριστοτελία Πελώνη
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Και ο Παπανδρέου (τώρα βγαίνει) κατά του ΣΥΡΙΖΑ
«Όλοι εναντίον του Αλέξη Τσίπρα»
νο φλερτ της Κουμουνδούρου με τον
του
είναι στο Κίνημα Αλλαγής μετά την
αδερφό του, τον Γιώργο Παπανδρέου.
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
πρόσφατη παρέμβαση του προέδρου
Έτσι, λοιπόν, υπό τον τίτλο «Τα “δήτου ΣΥΡΙΖΑ στα εσωκομματικά του Κιθεν” σκάνδαλα της Ακρόπολης» και με
νήματος. Τα πρώτα σχόλια έκαναν λόγο
ελαφρά ειρωνική διάθεση σημειώνει:
aantonopoulos10@gmail.com
για «προβοκάτσια» και «ωμή παρέμβα«Δύσκολο να καταλάβει κανείς ακριση», ενεργοποιώντας στο «κόκκινο» τα
βώς τι κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ με τις καταγπολιτικά ανακλαστικά του Κινήματος. Ο κ. Τσίπρας, όμως, κα- γελίες εντός και εκτός Ελλάδος για την Ακρόπολη». Και προτάφερε και ένα εξαιρετικά δύσκολο επίτευγμα: να συσπειρώ- σθέτει: «Έτσι το ακούσαμε και αυτό: πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ μάς
σει έστω και προσώρας όλες τις ομάδες του ΚΙΝ.ΑΛ./ΠΑΣΟΚ είπε ότι οι ειδικοί της Ακρόπολης ανήκουν στη “λευκή ελίτ”.
εναντίον του.
Ενώ εκείνοι που εκτόξευσαν τις κατηγορίες τι είναι; Από την
Ο Νίκος Παπανδρέου, υποψήφιος ευρωβουλευτής του Αφρική;».
ΚΙΝ.ΑΛ. αλλά και με τη σημειολογία που έχει το επίθετό του,
Κλιμακώνοντας την κριτική του, απαντά με το ίδιο ύφος στις
με ένα οξύ κείμενο που δημοσιεύτηκε στα «Νέα» άσκησε δρι- επικρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τα έργα διευκόλυνσης των ΑμεΑ:
μεία κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για την αντιπαράθεση που έχει ξεκι- «Ένα κόμμα που θέλει να λέει ότι είναι προοδευτικό και ευαίνήσει με φόντο τα έργα στην Ακρόπολη. Ωστόσο, κάποιοι σθητο παραπονιέται ότι έτσι “μαζικοποιείται” η Ακρόπολη.
έσπευσαν να δουν πίσω από τις λέξεις αυτού του «αντι-ΣΥΡΙ- Φανταστείτε να ήταν μικρότερη η είσοδος! Θα μιλούσαν για
ΖΑ» κειμένου την απάντηση των «παπανδρεϊκών» στο επίμο- ελιτισμό. Α… ναι… το έκαναν κι αυτό…».

Με 22 λέξεις ήταν το δηκτικό σχόλιο της Φώφης Γεννηματά,
η οποία δεν θέλησε να δώσει μεγαλύτερες διαστάσεις στο θέμα: «Αποκρούουμε τις παρεμβάσεις στο κόμμα μας, είτε πρόκειται για δημοσκοπήσεις κατά παραγγελία είτε για απαράδεκτη επέμβαση στα εσωτερικά μας από άλλα κόμματα».
Για «πανικό Τσίπρα» και «πρωτοφανές ατόπημα» έκανε λόγο ο Ανδρέας Λοβέρδος, τον οποίο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε τοποθετήσει στη δεξιά πτέρυγα του ΚΙΝ.ΑΛ.
Αίσθηση έκανε και η παρέμβαση από τον ευρωβουλευτή
του ΚΙΝ.ΑΛ. Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος επιμένει να κρατά
κλειστά τα χαρτιά του για τις προθέσεις του αναφορικά με τη
διεκδίκηση της ηγεσίας του Κινήματος. «Την ηγεσία της παράταξης θα την επιλέξουν τα μέλη και οι φίλοι μας με διαφανείς
και ανοιχτές διαδικασίες, όχι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι ή άλλοι παράγοντες», είπε εμφανώς ενοχλημένος και πρόσθεσε:
«Προκαλεί αυτή η συμπεριφορά, είναι προκλητικό και αναιδές να εμπλέκονται στα εσωκομματικά άλλων πολιτικοί και οικονομικά συμφέροντα».

«Σωσίβιο» made in Novartis
Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

Σ

ωσίβιο αντιπολίτευσης αναζητεί
ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που πρωτοκλασάτος υπουργός του βρίσκεται στο… σκαμνί της Προανακριτικής για την υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ Channel
και όσα αποκαλύπτονται προκαλούν μια
σειρά από ερωτήματα, η Κουμουνδούρου
προσπαθεί να πιαστεί από την υπόθεση Novartis, για την οποία είχε κρεμάσει στα μανταλάκια τούς πολιτικούς της αντιπάλους,
χωρίς, όμως, αντίκρισμα. Χθες είδε φως
στο… τούνελ με αφορμή την άσκηση δίωξης στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
και επιχειρεί να βγάλει απόφαση.
Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, «η ποινική δίωξη κατά του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Αγγελή γιατί, σύμφωνα με όλα τα ρεπορτάζ, αρνήθηκε να παραλάβει USB με στοιχεία για λογαριασμό
συγγενικού προσώπου πρώην υπουργού
της Ν.Δ. που σχετίζονται με τη Novartis,
επιβεβαιώνει πόσο “σκευωρία” ήταν τελικά
το πολύκροτο σκάνδαλο. Ο κ. Μητσοτάκης,
ο οποίος βάσισε όλη την επιχειρηματολογία
του στην κατάθεση του κ. Αγγελή, δεν έχει
παρά να ζητήσει έστω και τώρα μία συγγνώμη από τους πολίτες. Και για τα άθλια ψέματά του προκειμένου να γλιτώσει αυτούς που
έβαλαν το δάχτυλο στο μέλι και για το πλιά-

τσικο δισεκατομμυρίων σε βάρος Δημοσίου, ασφαλισμένων και φορολογουμένων, το
οποίο εξάλλου επιβεβαίωσε και η ίδια η
Novartis, αποδεχόμενη να πληρώσει για
διαφθορά στην Ελλάδα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στον εξωδικαστικό συμβιβασμό στις ΗΠΑ».
Και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε στην ίδια ανακοίνωση τονίζοντας ότι «έπειτα από αυτή την
εξέλιξη καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να ενημερώσει ο ίδιος τον ελληνικό λαό, ως έχει
υποχρέωση, ποιος είναι ο πρώην υπουργός
της Ν.Δ. που, σύμφωνα με την ελληνική Δικαιοσύνη, ο κ. Αγγελής προσπάθησε να

προστατεύσει. Σε κάθε περίπτωση, αυτό
που είναι πια ολοφάνερο είναι πως η μόνη
αληθινή σκευωρία είναι τα ειδικά δικαστήρια που προσπαθεί να στήσει ο κ. Μητσοτάκης για τους πολιτικούς του αντιπάλους.
Αλλά πάντα έτσι ήταν η Δεξιά και η παράδοση της οικογένειας Μητσοτάκη. Ορισμένα
πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ».
Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ κλιμακώνει τις αντιδράσεις του για το εργασιακό, προετοιμαζόμενος για την απεργία που έχει προκηρυχθεί για την Πέμπτη. Ο Αλέξης Τσίπρας
είναι αποφασισμένος να το πάρει πάνω του,
θέλοντας να δείξει ότι ο ίδιος είναι ο κυ-

ρίαρχος στην Κεντροαριστερά. Με σύνθημα
«ο ΣΥΡΙΖΑ στους δρόμους και στη Βουλή»
θα επιχειρήσει να καρπωθεί τις αντιδράσεις
που υπάρχουν για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο πρόκειται να ψηφιστεί στις 17 Ιουνίου, ενώ στην Επιτροπή της
Βουλής μπαίνει σήμερα Τρίτη.

O Τσίπρας βγαίνει στους…
δρόμους και όχι μόνο
για το εργασιακό!

P
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Ποιος πήρε το αυτοκίνητο
του Αλέκου;
Λαχτάρισε ο Αλέκος Φλαμπουράρης, ο
μέντορας του Αλέξη, όταν το Σαββατοκύριακο ξύπνησε και είδε να λείπει έξω
από το σπίτι του μια παλιά Alfa Romeo
που είχε. Τα έχασε ο άνθρωπος! Έσπευσε στο αστυνομικό τμήμα και δήλωσε ότι
του έκλεψαν το αυτοκίνητο. Τελικά, η
Alfa Romeo 164 του πρώην υπουργού
δεν κλάπηκε έξω από το σπίτι του στα
Εξάρχεια, αλλά μετακινήθηκε από τον
Δήμο Αθηναίων. Σύμφωνα, μάλιστα, με
τις σχετικές πληροφορίες, το αυτοκίνητο έπρεπε να μετακινηθεί, καθώς θεωρείτο εγκαταλελειμμένο και «αποτελούσε εστία μόλυνσης». Η ειδοποίηση,
πάντως, δεν έφτασε στα χέρια του κ.
Φλαμπουράρη και ο δήμος το πήρε και
το μετέφερε σε πάρκινγκ. Βρε, τον Αλέκο! Δεν είχε λεφτά να το πάει
σε ένα πάρκινγκ;

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Ο Μηταράκης
απαντά στους
Ευρωπαίους

P

OLITICANTIS

Ουδέν μονιμότερον
του προσωρινού…

Σ

ε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο απάντησε ο Νότης Μηταράκης στην επιστολή που έστειλαν οι συνάδελφοί του της Γερμανίας,
της Γαλλίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου,
της Ολλανδίας και της Ελβετίας στον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά, στην επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον
και, φυσικά, στον ίδιο, διαμαρτυρόμενοι ότι ουσιαστικά η Ελλάδα «κάνει τα στραβά μάτια» σε
παράτυπες δευτερογενείς μετακινήσεις μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων προς
τρίτες χώρες. Με τετρασέλιδη επιστολή του, ο
υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής απορρίπτει ρητά κάθε κατηγορία. Ξεκαθαρίζει, επίσης,
ότι, προτού ορισμένα κράτη-μέλη ανησυχήσουν
γι’ αυτά, θα έπρεπε να ανησυχούν για τις πρωτογενείς μετακινήσεις προς την Ε.Ε. - μία σαφέστατη νύξη για τις ευθύνες της Τουρκίας!

Ψάχνοντας, έπεσα πάνω στην εξής ιστορία: Το
ίδρυμα στο οποίο είναι -προσωρινός- πρόεδρος ο Λουκάς Παπαδήμος δύο χρόνια τώρα
έχει προσωρινό Δ.Σ. Καταπληκτικό! Μιλάμε,
βεβαίως, για το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Η εκλογή του Δ.Σ.
εξαρτάται από την εκλογή της Ολομέλειας της
Ακαδημίας Αθηνών, όπου επικρατεί χάος. Μιλάμε για έναν οργανισμό ο οποίος απασχολεί
πάνω από 430 εργαζομένους - επιστήμονες και
διοικητικό προσωπικό. Τελικά, ουδέν μονιμότερον του προσωρινού…

Σενάρια διαδοχής
στην Ιεραρχία…

Κρατήστε κι αυτό: Αν ο Γιώργος Παπανδρέου στην
εσωκομματική κούρσα στηρίξει τη Φώφη Γεννηματά, θα αλλάξουν πολλές ισορροπίες. Τι εννοώ; Θα
κάνουν πίσω τόσο ο Χάρης Καστανίδης όσο και ο
Παύλος Γερουλάνος. Και μαθαίνω ότι ο ΓΑΠ δεν
έχει τόσο κακές σχέσεις με τη Φώφη το τελευταίο
διάστημα - μάλιστα, έβγαλαν και κάποιες φωτογραφίες μαζί…

Άγρια… γκάζια
από Κούλογλου

Ο Λοβέρδος το έριξε
στα ντοκιμαντέρ

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου ξαναχτύπησε κατά της ηγεσίας του
κόμματός του και κατά της υποτιθέμενης διεύρυνσης προς το ΠΑΣΟΚ. Με άρθρο του στον
σαββατιάτικο Τύπο ο Κούλογλου γράφει: «Οι
επώνυμες προσχωρήσεις δεν λύνουν το
πρόβλημα. Τα πρώην στελέχη-υπουργοί του
ΠΑΣΟΚ που προσχώρησαν προεκλογικά στον
ΣΥΡΙΖΑ, κερδίζοντας και χαρτοφυλάκια, είναι αμφίβολο αν έφεραν περισσότερες ψήφους από αυτές της οικογένειάς τους». Να
πω ότι λέει ψέματα; Φωτιά θα πέσει να με κάψει!

Ετοιμάζεται, μαθαίνω, να παρουσιάσει τις βασικές
πολιτικές αρχές και τις κατευθύνσεις της υποψηφιότητάς του στις 16 Ιουνίου. Με ένα βίντεο 15 λεπτών!
Μη με ρωτήσετε αν το έφτιαξε μόνος του - θα σας γελάσω. Θα περιγράψει, λέει, την πορεία της παράταξης αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές από τη Ν.Δ.
και τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, θα εγκαινιάσει και τη λειτουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία θα
καλεί τους πολίτες και τους πολιτικούς να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το μέλλον της παράταξης. Ο κ. Λοβέρδος θα παίξει με το «σύμβολο του
ήλιου», που είναι, όπως λέει, το σύμβολο του Διαφωτισμού… Και θα ξαναπουλήσει, βεβαίως, το όνομα
του ΠΑΣΟΚ!

Άνοιξε πάλι -σε επίπεδο φημών- το ζήτημα της
διαδοχής του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Ιερώνυμου.
Ωραίο θέμα και πουλάει στα Μedia! Αν και εκτιμώ
ότι κάποιοι από τους άγιους ιεράρχες μάλλον βιάζονται να καταλάβουν τον θρόνο. Ήδη στους διαδρόμους και στα πηγαδάκια της Ιεραρχίας ακούγονται αρκετά ονόματα που προαλείφονται για διάδοχοι του Ιερώνυμου. Μεταξύ άλλων, ακούγονται ο
Σύρου Δωρόθεος, ο Μεσογαίας Νικόλαος, ο Μεσσηνίας Χρυσόστομος και ο Πατρών Χρυσόστομος.
Ισχυρό αουτσάιντερ, που ίσως να κάνει την έκπληξη, είναι ο Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ, ο οποίος εκλέχθηκε μητροπολίτης με τις
ευλογίες του Αρχιεπισκόπου. Προς το παρόν, είναι
όλα σενάρια. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα δούμε
ποιοι θα βγουν μπροστά.
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Το... Πρόσωπο

Aνδρουλάκης κατά Τσίπρα
O Aνδρουλάκης πήρε το όπλο του και… πυροβολεί κατά Τσίπρα. Για έλλειψη πολιτικού πολιτισμού κατηγορεί τον
Αλέξη Τσίπρα ο ευρωβουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ., Νίκος Ανδρουλάκης. Αφορμή στάθηκαν τα όσα είχε πει προ ημερών
σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για το ΚΙΝ.ΑΛ., εν όψει των διαδικασιών εκλογής προέδρου. «Είναι θέμα
πολιτικού πολιτισμού το να μη σχολιάζουν πολιτικά στελέχη τα εσωτερικά άλλου κόμματος», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας την ενόχλησή του για την παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικότερα, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό IONIAN TV, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «την ηγεσία της παράταξης θα την επιλέξουν τα μέλη και οι φίλοι μας, με διαφανείς και ανοιχτές διαδικασίες, όχι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι ή άλλοι παράγοντες». «Προκαλεί αυτή η συμπεριφορά. Είναι προκλητικό και αναιδές να εμπλέκονται στα εσωκομματικά άλλων πολιτικοί και οικονομικά συμφέροντα», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. Και συμπλήρωσε ότι η αυτονομία των κομμάτων είναι θέμα δημοκρατίας.

Γράφει η

Ποιοι Έλληνες θα πάνε Αττάλεια;

Ο ΕΦΚΑ, το πιο
δύσκολο project

Ίσως να μην έπεσε στην
αντίληψή σας, αλλά στις
18-20 Ιουνίου η Τουρκία
διοργανώνει στην Αττάλεια ένα διπλωματικό φόρουμ, στο οποίο αποδίδει
μεγάλη σημασία. Θέλει
προφανώς να εντυπωσιάσει και να αποτυπώσει το
κύρος και την επιρροή που διαθέτει. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν αρκετοί πρωθυπουργοί, πρόεδροι ή σημαντικοί υπουργοί αρκετών βαλκανικών χωρών (Αλβανίας,
Μαυροβουνίου, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Κροατίας, Κοσόβου και Βόρειας Μακεδονίας),
δεκάδες πολιτικοί ηγέτες και προσωπικότητες του ισλαμικού κόσμου (Ιράν, Ιράκ, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Λιβύη, Κατάρ, Καζακστάν κ.λπ.), ο «υπουργός Εξωτερικών» της Ε.Ε.
Ζοζέ Μπορέλ, όπως και ο επίτροπος για ζητήματα διεύρυνσης Ολιβέρ Βαρτσελί. Θα είναι, όμως, και τρεις Έλληνες: Ο νυν αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, ο
πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος και η Ντόρα Μπακογιάννη. Τέλειο! Φαντάζομαι θα μιλούν και μεταξύ τους. Τι, όχι;

Ντένη Καρέλη

Ο υπουργός Ψηφιακής Μεταρρύθμισης
Κυριάκος Πιερρακάκης παραδέχθηκε ότι
το πιο δύσκολο project είναι η αναμόρφωση του ΕΦΚΑ. Το παλεύει, όμως, και
βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον
υπουργό Εργασίας Κ. Χατζηδάκη για την
ψηφιακή κάρτα εργασίας αλλά και για τον
ΕΦΚΑ. Μέσα στο καλοκαίρι θα ψηφιστεί
η διάταξη η οποία αφορά στις ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων που θα περιλαμβάνει τον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης και όλη η διαδικασία θα γίνεται στον
συμβολαιογράφο. Είναι σε επαφή και με
τον Κικίλια και θα προχωρήσουν με ταχύτατους ρυθμούς την κάρτα με όλο το ιστορικό των ασθενών. Τέλος, αναφερόμενος
στο σύστημα εξυπηρέτησης των πολιτών
από τα ΚΕΠ μέσω τηλεδιάσκεψης, ο κ.
Πιερρακάκης τόνισε ότι το ραντεβού μπορεί να γίνει με όποιο ΚΕΠ είναι διαθέσιμο
παντού στη χώρα και όχι μόνο από αυτό
της περιοχής του πολίτη.

POLITICANTIS

Το παρελθόν
«παγώνει»
διαγωνισμούς…
Και εκεί που λες «το project θα προχωρήσει, θα γίνει ο διαγωνισμός και θα δούμε
ποιος από τους οκτώ μεγάλους παίκτες της
ενέργειας θα πάρει τη δουλειά, όμορφα και
με πλήρη διαφάνεια», σκάει η είδηση: «Καλύτερα να το παγώσουμε για μετά το καλοκαίρι». Μπλέξιμο, κύριε. Είναι στη μέση
κάτι δικαστικές διενέξεις από τα παλιά, με
λιπάσματα, με εργοστάσια, από Καβάλα
μεριά… Πληγή μεγάλη, μου έλεγε ένα περιστέρι… Να τελειώσουν πρώτα αυτές οι
εκκρεμότητες και μετά ο διαγωνισμός. Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι.

Στα κάγκελα οι δικαστές
με τον Μπαλάσκα

Ο

ι δηλώσεις του συνδικαλιστή της Ελληνικής Αστυνομίας Σταύρου Μπαλάσκα
περί «παραδικαστικών κυκλωμάτων» και «διαφθοράς» στον χώρο
της Δικαιοσύνης προκάλεσαν τη
μήνη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία κάνει λόγο για
«ανεύθυνη χυδαιότητα». Συγκεκριμένα, ο κ. Μπαλάσκας, μιλώντας για
την εγκληματικότητα, επέρριψε ευθύνες στη Δικαιοσύνη, λέγοντας
χαρακτηριστικά: «Το πρόβλημα δεν
είναι η Αστυνομία, που τους πιάνει και τους παραπέμπει. Η Δικαιοσύνη είναι το πρόβλημα. Εκεί χρειάζεται να ρυθμιστούν κάποια πράγματα. Ας βγάλουν το ματάκι τους πάνω
από την Αστυνομία. Το πρόβλημα είναι ποινές, αποφάσεις, δικαστικοί, παραδικαστικά».
Με αφορμή αυτές τις δηλώσεις, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αναφέρει ότι οι
«απαράδεκτες καταγγελίες περί παραδικαστικών κυκλωμάτων και διεφθαρμένων δικαστικών, όσο δεν στηρίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία, αποτελούν επιβεβαίωση της
διαρκούς κατάπτωσης του δημόσιου λόγου, ο οποίος έχει υποκατασταθεί από συνθήματα και συκοφαντίες αγαπημένων καλεσμένων των Media». Μάλιστα, αναφέρει ότι θα
αναζητηθούν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες για τις δηλώσεις, οι οποίες θα αποσταλούν στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

LOCK
Εκτός από τη γνωστή σε όλους
μας Άννα Διαμαντοπούλου,
υπάρχει κι άλλο στέλεχος του
παλαιού ΠΑΣΟΚ το οποίο βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με τη
Ν.Δ. Αν είναι έτοιμο να κάνει το
μετέωρο βήμα προς την άλλη
πλευρά, δεν το γνωρίζω. Όμως,
ασκεί σκληρή κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ και μαθαίνω ότι
το εκτιμούν αρκετά αυτό στη
«γαλάζια»
παράταξη.
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Ποιες φρεγάτες (δεν)… κόπηκαν

Χ

ωρίς την ισπανική και τη μία από
τις δύο γερμανικές προτάσεις
συνεχίζεται η κούρσα για τις νέες
φρεγάτες του ελληνικού Στόλου,
με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται το
φθινόπωρο.
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο
Μέγαρο Μαξίμου η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας
παρουσίασε στον πρωθυπουργό την επιχειρησιακή αξιολόγηση των προτάσεων που
έφτασαν το προηγούμενο διάστημα στην
Αθήνα. Εκτός της «ναυμαχίας» έμειναν η F110 της Ισπανίας και η Α300 της Γερμανίας,
με το Βερολίνο να συνεχίζει, όμως, με τη
δεύτερη πρόταση που αφορά στη φρεγάτα
Α200. Πληροφορίες της «Political» αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις είχαν
σημαντικά κενά ως προς τη διαμόρφωση
και τον οπλισμό, με πολλά συστήματα που
περιγράφονται στις μακέτες να βρίσκονται
ακόμη υπό ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού στις αξιολογήσεις που πραγματοποίησαν, διότι τα περισσότερα πλοία είναι ακόμη σχέδια σε χαρτί
και στην καλύτερη περίπτωση τρισδιάστατα
μοντέλα. Συνεκτιμήθηκαν ακόμη το κόστος
των μονάδων που υπερβαίνει το ταβάνι των
5 δισ. ευρώ αλλά και η δυνατότητα άμεσης
ναυπήγησης, κριτήρια που, σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες, δεν πληρούσαν η F-110
και η A300.

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Πηγές της «Political» αναφέρουν ότι στην
επόμενη φάση συνεχίζουν ακόμη η Ολλανδία, η Ιταλία, η Βρετανία και η Γερμανία. Θα
ακολουθήσει νέος γύρος συνομιλιών με τις
έξι πλέον εταιρείες ώστε να οριστικοποιηθεί η διαμόρφωση των πλοίων και να κοστολογηθούν τα προγράμματα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον
τέσσερις μήνες, εκτιμούν στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, που σημαίνει ότι οι εταιρείες θα έχουν αρκετό χρόνο για να επανέλθουν με ανταγωνιστικότερες προτάσεις.
Επειδή, όμως, η ανάγκη ενίσχυσης του
Ναυτικού με νέες μονάδες είναι κάτι περισσότερο από επείγουσα, στο μικροσκόπιο
μπαίνει το σπάσιμο του προγράμματος σε
τρεις υποσυμβάσεις. Η μία θα αφορά στις
τέσσερις νέες φρεγάτες και την υποστήριξή
τους, η δεύτερη στον εκσυγχρονισμό μέσης
ζωής των ελληνικών ΜΕΚΟ και η τρίτη στην
προμήθεια πλοίων ενδιάμεσης λύσης.
Η «Political» είναι σε θέση να γνωρίζει ότι
ήδη συζητείται το ενδεχόμενο να τρέξουν
γρηγορότερα οι συμβάσεις των ΜΕΚΟ και
της ενδιάμεσης λύσης, ώστε να δοθεί η
απαραίτητη ανάσα στον Στόλο μέχρι να ξεκι-

νήσει η ναυπήγηση των νέων φρεγατών.
Σύμφωνα με ανώτατη πηγή, στο στόχαστρο
της ελληνικής πλευράς βρίσκεται η ολλανδική πρόταση, που προσφέρει ως ενδιάμεση λύση φρεγάτες κλάσης Μ αλλά και ναρκοθηρευτικά. Μένει, ωστόσο, να διευκρινιστεί από την ολλανδική πλευρά αν η τιμή
τους θα παραμείνει ίδια στην περίπτωση
που διαχωριστούν από το πρόγραμμα των
νέων πλοίων.
Μεγάλο κεφάλαιο στην ενημέρωση του
Κυριάκου Μητσοτάκη αποτέλεσε το θέμα
των ελληνικών ναυπηγείων. Ανώτατη πηγή
αποκάλυψε στην «Political» ότι αν και η
βούληση τόσο της κυβέρνησης όσο και του
Πολεμικού Ναυτικού είναι να αξιοποιηθεί η
ελληνική βιομηχανία, το πρόγραμμα δεν θα
ακολουθήσει τους ρυθμούς εξυγίανσης των
ελληνικών ναυπηγείων. Σύμφωνα με την
ίδια πηγή, μάλιστα, εκφράστηκαν φόβοι μήπως η κατασκευή σε εγχώριο ναυπηγείο
μπορεί ακόμη και να διπλασιάσει το κόστος
των νέων φρεγατών, ενώ κανείς δεν επιθυμεί το πρόγραμμα να καταλήξει όπως εκείνο
των πυραυλακάτων, με τα πλοία να παραδίδονται έπειτα από 20 χρόνια.

Ξεσπά η «Καταιγίδα»
Από χθες τα ξημερώματα σχεδόν ολόκληρος ο ελληνικός Στόλος βρίσκεται στο
Αιγαίο για τη μεγαλύτερη άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού, την «Καταιγίδα 21». Φρεγάτες, πυραυλάκατοι, αρματαγωγά, υπο-

βρύχια αλλά και τα ιπτάμενα μέσα του Ναυτικού βρίσκονται σε θέσεις-κλειδιά σε κάθε
γωνιά του Αρχιπελάγους, ακόμη και στο
Ανατολικό Αιγαίο, όπου η Άγκυρα εγείρει
αξιώσεις περί αποστρατιωτικοποίησης.
Στην άσκηση θα διεξαχθούν όλα τα πιθανά
σενάρια μάχης στην επιφάνεια αλλά και
στον βυθό, ενώ με τη συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας θα εκτελεστούν ασκήσεις αεράμυνας. Η «Καταιγίδα 21» έρχεται
μετά τον τουρκικό «Θαλασσόλυκο», τον
οποίο η προπαγανδιστική μηχανή της Τουρκίας χρησιμοποίησε ως «όχημα» για να
προβάλει τις παράνομες διεκδικήσεις της
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η
«Καταιγίδα» θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη
με την επιθεώρηση του Στόλου από την
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Οι πληρέστεροι φάκελοι
που έφτασαν στη Λεωφόρο
Μεσογείων είναι εκείνοι
της Γαλλίας και
των Ηνωμένων Πολιτειών
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Τα σχέδια του Ομίλου Κοπελούζου

Αλλαγές

Με το βλέμμα στις
εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προς
την ευρύτερη περιοχή ο Όμιλος Κοπελούζου έκανε την κίνηση για την αύξηση
ισχύος της σχεδιαζόμενης νέας ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στην Αλεξανδρούπολη. Ειδικότερα, η Damco Energy, μέσω της οποίας ο
ισχυρός όμιλος προωθεί το συγκεκριμένο πλάνο, υπέβαλε στη
ΡΑΕ αίτηση τροποποίησης της σχετικής άδειας λόγω αύξησης
της αδειοδοτούμενης ισχύος από 662 MW σε 840 MW.

Η ελεύθερη αγορά φαίνεται ότι
υπερτερεί κατά πολύ των όποιων εθνικών συμφερόντων της
χώρας. Εταιρεία ελληνικών
συμφερόντων περνά 100% στα
χέρια των απέναντι γειτόνων. Η
Καλλιμάνης, που ιδρύθηκε το
1956, από market leader τα τελευταία χρόνια στην ελληνική
αγορά των κατεψυγμένων αλιευμάτων με μερίδιο 25% και κύκλο εργασιών άνω των 42 εκατ.
ευρώ πριν από λίγα χρόνια τώρα αλλάζει ρότα.

Ο περίεργος ρόλος της Βουλγαρίας

Α

κόμη μία φορά οι ελληνικές Αρχές παρακολουθούν τη γειτονική Βουλγαρία, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στέλνει, όπως καταγγέλλουν αξιόπιστοι μάρτυρες, δεκάδες μετανάστες στην Ελλάδα. Τα περιστατικά πληθαίνουν συνεχώς, ενώ πριν από λίγες μέρες 75 άτομα
συνελήφθησαν στα Δίκαια Τριγώνου. Πρόκειται για
άτομα που πέρασαν παράνομα από την Τουρκία στη
Βουλγαρία και στη συνέχεια, όπως δήλωσαν οι ίδιοι
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στις ελληνικές Αρχές, οι Βούλγαροι τους αφαίρεσαν
τα υποδήματα, τους χτύπησαν και τους έστειλαν στην
Ελλάδα. Η είσοδος των ατόμων έγινε από την περιοχή του Ορμενίου. Οι μετανάστες ακολουθώντας τη σιδηροδρομική γραμμή έφτασαν ξυπόλητοι στα Δίκαια, όπου και παραδόθηκαν στους αστυνομικούς.
Εκτός από τις καταθέσεις τους στην Αστυνομία, μαρτυρίες τους έχουν καταγραφεί και από Ευρωπαίους
δημοσιογράφους.

Είδαν εχθρό

Ενδιαφέρον

Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν περιορίζονται στην οργίλη διάψευση
των δημοσιευμάτων που εμφάνιζαν τον Αλέξη Τσίπρα
να έχει υποβάλει αίτημα στον Γιώργο Παπανδρέου για
ένταξη του κόμματος στη Σοσιαλιστική Διεθνή. Πέραν
αυτών, στην Κουμουνδούρου πιστεύουν ότι πίσω από τις
εν λόγω διαρροές κρύβονται κύκλοι του Μαξίμου, οι
οποίοι θα ήθελαν να «κάψουν» οποιαδήποτε κίνηση
προσέγγισης του ΣΥΡΙΖΑ στον κεντρώο χώρο. Βράσε
όρυζα…

Τα δίνουν όλα οι Αμερικανοί για τις φρεγάτες και
σε πολιτικό επίπεδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η
Μισέλ Σάιντερς, επί της ουσίας Νο2 της πρεσβείας
των ΗΠΑ στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον αναπληρωτή τομεάρχη Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Τσίπρα.
Παρών στη συνάντηση ήταν δύο σύμβουλοι της κυρίας Σάιντερς, ο διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα Βαγγέλης Καλπαδάκης και ένας στρατιωτικός σύμβουλος.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Η οικονομική
μας κατάσταση
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
ξεκίνησε και μαζί της ενεργοποιήθηκε
και το πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η πρώτη φάση της διαδικασίας αρχίζει άμεσα, με τις
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει την επιδότηση που δικαιούται
μια επιχείρηση είναι να υποβάλει τη φορολογική
δήλωση, προκειμένου η ΑΑΔΕ στη συνέχεια να
μπορέσει να υπολογίσει τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το 2020 με βάση τα στοιχεία που
θα αντλήσει μέσω του εντύπου Ε3. Δηλαδή, θα
πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία υποβολής
των φορολογικών δηλώσεων από τις επιχειρήσεις, καθώς, σύμφωνα με τον προγραμματισμό
που έχει κάνει το υπουργείο Οικονομικών, η πίστωση των σχετικών ποσών θα ξεκινήσει στα μέσα Ιουλίου.
Το ποσό που θα λάβουν οι επιχειρήσεις θα υπολογίζεται αυτομάτως και θα πιστώνεται στον λογαριασμό τους στο σύστημα Taxis για να πληρωθούν οι φόροι ή και στον ΕΦΚΑ για να καταβληθούν οι εισφορές. Η επιδότηση που θα λάβουν θα
υπολογιστεί ως ποσοστό επί των παγίων δαπανών
που πραγματοποιήθηκαν το 2020, ενώ θα αφαιρούνται τυχόν ενισχύσεις που έχουν λάβει από
το κράτος.
Οι επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες πρέπει:
 Να ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.
 Να απασχολούν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο
με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
 Να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τις δηλώσεις Ε3 για την περίοδο
που υποχρεούνται.
 Να παρουσιάζουν ζημία προ φόρων τουλάχιστον 30% σε σχέση είτε με τα ακαθάριστα έσοδά
τους είτε με τα συνολικά έξοδά τους για το 2020.
 Να παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον
30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις και αυτές που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα, δίνοντας έμφαση στο κριτήριο της ζημίας και όχι
σε αυτό της πτώσης τζίρου.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πολιτική ηγεσία
προσπαθεί να κινηθεί στο πλαίσιο του δυνατού
φιλολαϊκά. Είναι σαφές, γιατί σε αυτό τον τόπο
ζούμε όλοι, ότι οι μήνες από τον Σεπτέμβριο και
μετά θα είναι πολύ δύσκολοι.

Η
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Η Ελλάδα ξαναβρίσκει τον βηματισμό της
40

του

Ζήση
Τζηκαλάγια

Βουλευτής
Καστοριάς
της Ν.Δ.

χρόνια συμπληρώθηκαν από την ιστορική
υπογραφή της ένταξης της Ελλάδος στην
τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ΕΟΚ. Η Ελλάδα, με ηγέτη τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή, βρέθηκε στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Από την 1/1/1981 πέτυχε έναν μεγάλο άθλο. Να
αποτελέσει το 10ο πλήρες και ισότιμο μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Από την 1/1/2002 εντάχθηκε στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, το ευρώ, και μπήκε στον σκληρό πυρήνα των 17 χωρών της ΕΕ. Οι παλαιοί πολέμιοι αυτής της αναγκαίας συνέχειας της αιώνιας πολιτιστικής και ιστορικής διαδρομής του ελληνικού
έθνους δικαίωσαν τους πρωτοπόρους, με την προσαρμογή τους στην υιοθέτηση των αρχών και των
αξιών της ευρωπαϊκής ιδέας.
Σήμερα η Ελλάδα ξαναβρίσκει τον βηματισμό
της. Ξεπερνώντας αποφασιστικά τους κινδύνους
που διέτρεξε από τις παλινωδίες και τις ιδεοληπτικές εμμονές της Αριστεράς. Ο μύθος τού δήθεν
ηθικού πλεονεκτήματος της Αριστεράς κατέπεσε
παταγωδώς με την αποτυχημένη πενταετή διακυβέρνησή τους. Δοκιμάσθηκαν και κρίθηκαν ως
ανεπαρκείς από τους πολίτες. Οι εξωτερικοί εξ
Ανατολάς κίνδυνοι παραμονεύουν, αλλά η Ελλάδα
στις αρχές του 2020 έδειξε πως έχει την ισχύ αλλά
και την αποφασιστικότητα να προασπίσει τα εθνικά
της δίκαια.
Αυτές τις ημέρες, με ηγέτη τον πρωθυπουργό, η
Ελλάδα πρωταγωνιστεί, και αυτό αναγνωρίζεται
πανευρωπαϊκά. Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό, ευφυής και πρωτοποριακή ιδέα του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα αποτελέσει πλέον το ασφαλές διαβατήριο επικοινωνίας μεταξύ των λαών της

Κάπου είχε δίκιο ο Μαρξ…
Μ

ία από τις σημαντικότερες -αν όχι η σημαντικότερη- ειδήσεις των τελευταίων ημερών παγκοσμίως είναι η συμφωνία στο πλαίσιο του G7 για επιβολή ελάχιστου φορολογικού συντελεστή 15% σε
όλο τον κόσμο στις πολυεθνικές επιχειρήσεις.
Το επόμενο βήμα είναι η συμφωνία αυτή -που συζητιέται πολλά χρόνια- να πιστοποιηθεί στη συνάντηση των G20, ώστε οι κυβερνήσεις των οικονομικά
ισχυρότερων κρατών του κόσμου να συμφωνήσουν
σε αυτό το «οριζόντιο» μέτρο προκειμένου η πολιτική (δηλαδή η φορολογία) να μην ισοπεδωθεί από
την οικονομία (δηλαδή τις πολυεθνικές).
Προτού καν συμφωνήσουν οι επτά υπουργοί Οικονομικών (G7), στις ΗΠΑ είχαν συνασπιστεί 28 πολυεθνικές με αίτημα την «ισχυρή ανάκαμψη», δηλαδή την αποφυγή της ελάχιστης φορολογίας, ώστε τα
κέρδη να επανεπενδυθούν. Ήδη, σε παγκόσμιο επίπεδο έρχεται στο προσκήνιο η σύγκρουση της πολιτικής με την οικονομία για τους όρους της αρμονικής μεταξύ τους λειτουργίας.
Η διένεξη είναι αποτέλεσμα μιας πραγματικής πα-

γηραιάς ηπείρου. Οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα
προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Οι πολίτες εκδηλώνουν την ικανοποίησή τους για την οργάνωση
και την ταχύτητα εξυπηρέτησης. Τα εγκωμιαστικά
σχόλια καταφθάνουν από παντού. Όλα αυτά συμβάλλουν στην υλοποίηση των προσδοκιών της οι-

θογένειας του καπιταλισμού, την οποία είχε επισημάνει ο Μαρξ. Πολλά πράγματα από όσα είχε προβλέψει ο φωτισμένος Γερμανός διανοητής η ζωή τα
διέψευσε, ωστόσο η παρατήρησή του ότι ο καπιταλισμός χωρίς ρυθμιστικούς κανόνες οξύνει τις ανισότητες και κυρίως σωρεύει το κεφάλαιο στα χέρια λίγων επιβεβαιώθηκε από τα πράγματα. Ας μην εξηγήσουμε εδώ πώς γίνεται αυτό, δεν φτάνει ο χώρος
και δεν είναι και η δουλειά μας. Εδώ αρκεί να επισημάνουμε ότι η εξαιρετικά χαμηλή φορολογία, με
σκοπό την προσέλκυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις χώρες που την εφαρμόζουν (π.χ. Ιρλανδία), άρα τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη
συνακόλουθη ανάπτυξη, διευκόλυνε τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να σωρεύσουν ακόμη μεγαλύτερα
κεφάλαια. Ακόμη και οι επανεπενδύσεις που κάνουν σκοπό έχουν τα περαιτέρω κέρδη, άρα τη μεγαλύτερη συσσώρευση κεφαλαίου.
Καλά είναι τα κέρδη και καλή η συσσώρευση κεφαλαίου, όσο εξυπηρετούν την ανάπτυξη και την
ευημερία των πολλών. Όταν, όμως, οδηγεί σε μονο-

κονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας. Ο τόπος μας χρειάζεται όλους. Επιβάλλεται
να προχωρήσουμε ενωμένοι, βασιζόμενοι σε
στρατηγικό σχεδιασμό και στέρεες βάσεις. Όλοι
μαζί μπορούμε να πάμε την πατρίδα ακόμα λίγο
ψηλότερα.

πωλιακές ή ολιγοπωλιακές (τραστ) καταστάσεις, τότε αναιρεί την ουσία του ανταγωνισμού, που είναι ο
πυρήνας της ελεύθερης οικονομίας και της ευημερίας των πολλών.
Το ευχάριστο στις τελευταίες εξελίξεις είναι ότι
στο πλαίσιο της G7 την πρόταση για ενιαίο ελάχιστο
φόρο 15% υιοθέτησε και η Αμερικανίδα υπουργός
Οικονομικών Τζεντ Γέλεν, πρώην διοικήτρια της
Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και έμπιστη συνεργάτιδα του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Και
ο Μπάιντεν, ο οποίος προκρίθηκε ως «αναλώσιμος
έναντι του Τραμπ» και εξελέγη «για να φύγει ο
Τραμπ», εξελίσσεται σε πραγματικό ηγέτη του Δυτικού Κόσμου με στέρεη άποψη του τι θέλει να επιτύχει και πώς θα τα καταφέρει. Φυσικά, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι επί χρόνια συνεχιζόμενες συνομιλίες κατέληξαν λίγους μήνες μετά την ανάληψη
της προεδρίας των ΗΠΑ από τον Μπάιντεν. Η πολιτική και η οικονομία πρέπει να ξαναβρούν το σημείο
της ισορροπίας τους και αυτό θα το ορίσει η πρώτη,
όχι η δεύτερη…

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Η επίσημη θέση του εμπορίου
για το πιστοποιητικό Covid στην Ε.Ε.
Ω

του

Βασίλη
Κορκίδη
Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ

ς γνωστόν, η Ε.Ε. έχει ανακοινώσει από τον Μάρτιο
τα σχέδιά της για ένα σύστημα «πράσινου πιστοποιητικού» εμβολιασμού σε όλη την Ευρώπη, που θα
επιτρέπει στους ανθρώπους να ταξιδεύουν ξανά ελεύθερα, αν έχουν εμβολιαστεί ή έχουν κάνει πρόσφατο
αρνητικό τεστ ή εξακολουθούν να διατηρούν επαρκή
αντισώματα, αφού έχουν αναρρώσει από τον Covid-19.
Η Ε.Ε. δημιουργεί, λοιπόν, μια πύλη που θα επιτρέπει
στα κράτη-μέλη να ελέγχουν την εγκυρότητα των πιστοποιητικών που εκδίδονται σε άλλο κράτος-μέλος,
χωρίς, όμως, να εγγυάται κανένα σύνολο ελευθεριών
σε ολόκληρη την Ε.Ε. πέρα από τα ταξίδια.
Τα κράτη-μέλη που πρέπει να διατηρήσουν περιορισμούς στη δημόσια υγεία μπορούν να εξακολουθούν
να τους εφαρμόζουν στους ταξιδιώτες εντός Ε.Ε., αλλά
να μην κάνουν διακρίσεις λόγω ιθαγένειας. Το πιστοποιητικό δεν θα μπορεί να επηρεάσει εθνικές ή τοπικές
αποφάσεις σχετικά με την πρόσβαση ενός εμβολιασμένου ατόμου σε δημόσιους χώρους. Όμως, όποιος
έχει έγκυρο πιστοποιητικό θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Η ιδέα είναι ότι το σύστημα που
έχει ήδη συμφωνηθεί θα τεθεί σε ισχύ στην Ε.Ε. εντός
του Ιουνίου.
Οι τριμερείς συζητήσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου,
του Συμβουλίου και της Επιτροπής έχουν ολοκληρωθεί
και το τελικό κείμενο θα δημοσιευτεί σύντομα μαζί με
ένα δελτίο πληροφοριών. Το Συμβούλιο επιθυμεί να ενθαρρυνθούν τα κράτη-μέλη χωρίς απαραίτητα να είναι
υποχρεωμένα να αποδεχτούν πιστοποιητικά που να
καλύπτουν τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί από τον ΠΟΥ,
όπως τα Oxford/AstraZeneca, BioNTech/Pfizer και
Johnson & Johnson, ανεξάρτητα από το πού το έχει λά-

Κάθε Τρίτη

βει ο καθένας. Το Συμβούλιο έχει τροποποιήσει την αρχική ιδέα της Επιτροπής για το σύστημα που θα τεθεί σε
ισχύ για όσο διάστημα ο ΠΟΥ δεν κηρύττει το πέρας της
πανδημίας, ώστε να εισαγάγει μια ρήτρα λήξης κατάργησης του κανονισμού έπειτα από δώδεκα μήνες,
εκτός αν, βεβαίως, κριθεί αναγκαίο να παραταθεί.
Στην παρούσα κατάσταση ο τουριστικός κλάδος για
τις χώρες, περιφέρειες και πόλεις που βασίζονται στον
τουρισμό για ένα σημαντικό μέρος των εσόδων τους είναι ανυπόμονος να αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη
διάθεση εμβολιασμών από τη χαλάρωση των κανόνων
που διέπουν τον τουρισμό και τα επαγγελματικά ταξίδια. Ο εμπορικός κλάδος επηρεάστηκε άσχημα από τα
αποσπασματικά μέτρα. Έσπευσαν να κλείσουν τα σύνορα ακόμη και στις μεταφορές εμπορευμάτων στην
αρχή της πανδημίας και δεν πρέπει να επιβληθούν εκ
νέου τέτοιοι περιορισμοί. Οι έμποροι λιανικής και χονδρικής, εκτός των τροφίμων που εξυπηρετούν τον τομέα της φιλοξενίας, υπέστησαν καταστροφικές απώλειες κύκλου εργασιών λόγω των επανειλημμένων
lockdowns και ακόμη και όποιες έμειναν ανοιχτές είχαν μεγάλη πτώση του τζίρου.
Ορισμένα κράτη-μέλη συζητούν για εθνικά συστήματα πιστοποίησης εμβολιασμού με ποικίλες ιδέες
σχετικά με τη χρήση στην οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, ενώ τα περισσότερα έχουν ένα πιστοποιητικό ως μέσο που επιτρέπει σε όσους έχουν εμβολιαστεί να ταξιδέψουν και να παρακολουθήσουν χώρους όπως αθλητικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θέατρα,
που μέχρι τώρα είχαν κλείσει. Άλλες πάλι χώρες σκέφτηκαν να το επεκτείνουν ακόμη περισσότερο για να
επιτρέψουν σε αυτούς που εμβολιάστηκαν να επισκέ-

πτονται εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, κομμωτήρια και άλλες υπηρεσίες που επίσης είχαν κλείσει μέχρι τώρα, αλλά ίσως επίσης να κάνουν επισκέψεις σε
όλα τα καταστήματα, ακόμη και τα απαραίτητα, υπό την
προϋπόθεση ενός τέτοιου πιστοποιητικού. Ο κανονισμός της Ε.Ε., όπως προαναφέρθηκε, δεν θα αλλάξει
την ικανότητα των κρατών-μελών να αποφασίζουν πώς
θα διαχειριστούν τέτοιες απαλλαγές υπό όρους.
Η Eurocommerce, ως εκπρόσωπος του εμπορίου
στην Ευρώπη, έχει δηλώσει με συνέπεια ότι υποστηρίζει πλήρως τα μέτρα υγείας για να σταματήσει την καταστροφική εξάπλωση του ιού και τον αυξανόμενο
αριθμό παραλλαγών του, αλλά επίσης αμφισβητεί αν
έχει νόημα η διάκριση μεταξύ «απαραίτητων» και «μη
απαραίτητων» καταστημάτων και κατά πόσο αν μια κατηγορία μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει ένα καλό
επίπεδο ασφάλειας. Σε συζήτηση με εκπροσώπους
εθνικών οργανώσεων των κρατών-μελών προέκυψαν
θέσεις, παρατηρήσεις και σημαντικές προτάσεις. Υποστηρίζεται ξεκάθαρα ένα κοινό «πράσινο πιστοποιητικό», αντί για ένα συνονθύλευμα ασύμβατων εθνικών
συστημάτων. Υποστηρίζεται η χρήση για την επανέναρξη των ταξιδιών τόσο για τουρισμό όσο και για επιχειρηματικούς σκοπούς, καθώς επίσης και για μαζικές
εκδηλώσεις, όπως αθλήματα, θέατρο, συναυλίες κ.λπ.
Κρίνεται χρήσιμο για διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών, όπου οι οδηγοί των φορτηγών δεν θα υποχρεούνται να έχουν απόδειξη αρνητικού τεστ ή να κάνουν νέο
τεστ. Η εισαγωγή του πιστοποιητικού εμβολιασμού
πρέπει να στοχεύει στη μείωση των περιττών διαδικασιών αντί να δημιουργεί νέους περιορισμούς σε σχέση
με αυτούς που ισχύουν σήμερα.

Tιπ πολιτικής επικοινωνίας

Τα tips πολιτικής επικοινωνίας δημιουργούν ένα εφαλτήριο διαλόγου μεταξύ πολιτικού και πολίτη, γιατί μια
καλή και αποτελεσματική προσωπική επικοινωνία δεν
είναι μονόλογος, αλλά διάλογος. Τα tips πολιτικής επικοινωνίας δεν είναι ένας ακόμη οδηγός, αλλά μια
υπερδύναμη στην πολιτική επικοινωνία σας.
1. Στις δημοσκοπήσεις σε κανονικές περιόδους το κόμμα
της «απόρριψης» καταγράφει μεγάλα ποσοστά. Η ίδια
τάση αποτυπώνεται και στην κάλπη. Αντίθετα, σε μη κανονικές περιόδους η κοινωνία συσπειρώνεται στο πρόσωπο του ηγέτη της κυβέρνησης δημοσκοπικά αλλά και
στην κάλπη και όσο κρατάει η μη κανονικότητα. Οι μετρ
της επικοινωνίας ξέρουν να εξηγήσουν τους λόγους.
2. Παλινδρόμηση. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο στην
πολιτική.
3. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε ένα κυβερνών
κόμμα είναι να τα βάλει με τον «καθρέφτη» του.
4. Να φοβάστε τον καπνό της κομματικής νοσταλγίας
όταν πρόκειται για τον αντίπαλό σας.
5. Στην προεκλογική εκστρατεία πολλές φορές χρειάζε-

ται να ακολουθείται η στρατηγική του «δίζυγου πυρός», όπου ο κάθε υποψήφιος κόμματος ή δημοτικού
συνδυασμού φυλάει τα νώτα του άλλου. Μια στρατηγική που ακολούθησε ο Γέρος του Μοριά και οδήγησε
στην Άλωση της Τριπολιτσάς.
6. Υπάρχουν «πιστεύω» υποψήφιων πολιτικών που προκαλούν φόβο και ανατριχίλα.
7. Αρκετοί υποψήφιοι προτιμούν, αντί να ανατρέξουν σε
δημοσκοπικά στοιχεία, να τα ψυχανεμίζονται!
8. Ο λαός δεν τρέφει αυταπάτες. Γνωρίζει τις δυσκολίες
που υπάρχουν στην καθημερινότητά του, αλλά πάντα
τον συγκινεί να ακούει για εύκολες λύσεις. Τρέφεται
από την κάθε είδους αυταπάτη και την ψηφίζει!
9. Κανένας πολιτικός δεν μετάνιωσε για τη συνέντευξη
που δεν έδωσε. Το αντίθετο, πολλές φορές.
10. Μια πολιτική καμπάνια είναι άχρηστη, όσο καλοσχεδιασμένη κι αν είναι, αν δεν έχει αυτό το κάτι που πείθει. Δυναμισμό και αισιοδοξία που τροφοδοτούν τις
προσδοκίες μιας κοινωνίας.
11. Η ιστορία της ζωής ενός πολιτικού είναι ίδια με την κά-

θε ιστορία ζωής. Ούτε γραμμική ούτε προοδευτική,
πάντα κυκλική!
12. Ο έξυπνος πολιτικός προπονείται στο άθλημα της αυτοσυγκράτησης και της αυτολογοκρισίας για να αποφύγει αυτοκαταστροφικές καταστάσεις. Μια παραπάνω κουβέντα ή απερίσκεπτη πράξη αρκεί να τον στείλει στα αζήτητα! Υπάρχουν όρια που δεν πρέπει να ξεπεραστούν, ειδικά στα social media.
13. Στον έμπειρο πολιτικό, τον μπαρουτοκαπνισμένο, την
κάθε είδους αντιξοότητα δεν την καταπολεμά με το
μυαλό, αλλά η ίδια κάνει γκελ και φεύγει γνωρίζοντας
ότι τίποτα δεν τον αγγίζει.
14. Σε αρκετές περιπτώσεις η ψήφος είναι αποτέλεσμα
«μαζικής σκέψης», όπου άνθρωποι έξυπνοι αφήνουν
τη σκέψη τους να «καθοδηγείται», εγκαταλείποντας
κάθε ατομική αμφιβολία ή απολύτως λογική και σωστή επιχειρηματολογία.
15. Στην πολιτική απαιτείται αρκετή υπομονή πολλές φορές. Και το μπουμπούκι μέχρι να «σκάσει» και να γίνει
άνθος θέλει χρόνο!

του

Θανάση
Παπαμιχαήλ
Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr
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Δεν κάθονται στα… αυγά τους
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Ν

α τορπιλίσει το κλίμα ηρεμίας
που επικρατεί τις τελευταίες
εβδομάδες, εν όψει της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στο
περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, απειλεί η Τουρκία, η οποία επαναφέρει τη γνωστή, προκλητική ρητορική στα Ελληνοτουρκικά. Το παραλήρημα του Χουλουσί
Ακάρ, ο οποίος κατηγορεί την Ελλάδα για
επεκτατισμό, αλλά και οι δηλώσεις Ντονμέζ
για νέες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο δείχνουν τις προθέσεις της Άγκυρας να
ανεβάσει τους τόνους, προμηνύοντας ένα
«θερμό» καλοκαίρι.
Μόλις μία εβδομάδα πριν από το τετ α τετ
των δύο ηγετών, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, μιλώντας στη φιλοκυβερνητική «Χουριέτ», έστρεψε τα βέλη του στην Αθήνα και
κάνοντας αναφορά σε χάρτες του 1821 υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει «επεκτατικές βλέψεις». «Ξεκίνησαν από το 1821 και έφτασαν
στο σημερινό σημείο. Όποιος αμφιβάλλει να
κοιτάξει τον χάρτη», δήλωσε. Στο παραλήρημά του δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί και στις παράνομες διεκδικήσεις της
Τουρκίας στο Αιγαίο, η οποία επιχειρεί να
«γκριζάρει» περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας. «Σε ποιο μέρος του κόσμου υπάρχουν
στο ίδιο σημείο χωρικά ύδατα 6 μιλίων και
εναέριος χώρος 10 μιλίων; Δεν επιτρέπουμε
αυτό το τετελεσμένο», είπε ο Ακάρ.
Στις παράλογες αξιώσεις του Τούρκου
υπουργού Άμυνας απάντησε η κυβερνητική
εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη: «Εμείς
προσδοκούμε σε αποκλιμάκωση και έργων
και λόγων. Προφανώς διαφωνούμε με την
τουρκική πλευρά και επειδή διαφωνούμε
πρέπει να συζητάμε και να μένουν ανοιχτοί
οι δίαυλοι επικοινωνίας».
Τη σκυτάλη από τις απαράδεκτες δηλώσεις Ακάρ πήρε ο υπουργός Ενέργειας της
Τουρκίας Φατίχ Ντονμέζ. Μετά τις εξαγγελίες Ερντογάν για νέες έρευνες υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Ντονμέζ αποκάλυψε ότι η Άγκυρα ετοιμάζεται να
στείλει τα ερευνητικά της σκάφη και τα γεωτρύπανα στην Κύπρο. «Στο “Γιαβούζ” γίνεται
συντήρηση. Όταν ολοκληρωθεί, θα ξεκινήσουμε τις γεωτρήσεις εκεί (σ.σ.: Αν. Μεσόγειο). Πραγματοποιούμε σεισμικές έρευνες
στα ανοιχτά της Αττάλειας». Στην Αθήνα γνω-

ρίζουν καλά, πάντως, ότι η Τουρκία συνηθίζει να προαναγγέλλει κάθε ενέργεια προτού
την πραγματοποιήσει κι έτσι υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα σε περίπτωση που οι γείτονες επιδιώξουν κλιμάκωση και φέτος το καλοκαίρι. Η παρουσία, άλλωστε, του ωκεανογραφικού πλοίου «Tubitak Marmara» στο
Ικάριο Πέλαγος, έστω και αν βρίσκεται υπό
τη διακριτική παρακολούθηση της Ελλάδας,
δεν αφήνει πολλά περιθώρια για εφησυχασμούς, αφού δείχνει ότι η Τουρκία δεν εγκαταλείπει τις διεκδικήσεις της.
Χαμηλότερους τόνους, πάντως, κράτησε ο
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος βρέθηκε
χθες στο Παρίσι για επαφές με τον ομόλογό
του Ζαν Ιβ Λε Ντριάν, έπειτα από μια μακρά
περίοδο έντασης ανάμεσα στην Τουρκία και
τη Γαλλία. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών,
μιλώντας στη γαλλική «L’ Opinion», υποστήριξε ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές στην
Αν. Μεσόγειο είναι αντικείμενο ενός «ήρεμου διαλόγου». Αμετακίνητος, πάντως, εμφανίστηκε στο θέμα της Κύπρου, εμμένοντας
στη λύση των δύο κρατών. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ακάρ, ο οποίος υποστήριξε ότι «η
λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με δύο κυρίαρχα και ανεξάρτητα κράτη», ενώ αναφερόμενος στην Αίγυπτο εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σχέσεις των δύο χωρών θα απο-

κατασταθούν σε πολιτικό και στρατιωτικό
επίπεδο.
Η Άγκυρα προετοιμάζεται πυρετωδώς και
για τη συνάντηση Ερντογάν - Μπάιντεν την
ερχόμενη Δευτέρα, με τον Ακάρ να υποστηρίζει πως το μεγαλύτερο πρόβλημα ανάμεσα
στις δύο χώρες δεν είναι οι S-400 και τα F35, αλλά το Κουρδικό. Ο Τούρκος ΥΠ.ΕΞ., μάλιστα, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι εξοπλίζει το PKK, μεταφέροντας όπλα με νταλίκες και αεροπλάνα.
Η Αθήνα παρακολουθεί με προσοχή τις
τουρκικές κινήσεις, ενώ ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα για τέταρτη φορά στο Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει επαφές με τον
ομόλογό του, σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ
αλ Ναχιάν. Η συνάντηση που αντανακλά τους
στενούς δεσμούς των δύο χωρών θα έχει στο
επίκεντρο τη στρατηγική συνεργασίας Ελλάδας - ΗΑΕ αλλά και τις περιφερειακές εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή.

Ασφαλής χώρα η Τουρκία
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των
υπουργείων Εξωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου η Τουρκία ορίζεται πλέον ως
ασφαλής χώρα για αιτούντες άσυλο από τη
Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Μπαγ-

κλαντές και τη Σομαλία. Η απόφαση αναγνωρίζει πως η Τουρκία πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε η ίδια να αναλαμβάνει την εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας αιτούντων άσυλο από τις παραπάνω
χώρες. «Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα ακόμα
βήμα για την πλήρη και απαρέγκλιτη εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας
που υποχρεώνει τη γείτονα χώρα να μην επιτρέπει τη δράση κυκλωμάτων λαθροδιακινητών και τη διέλευση από την Ελλάδα», δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
Νότης Μηταράκης.

Να τορπιλίσει το κλίμα
ηρεμίας που επικρατεί
τις τελευταίες εβδομάδες,
εν όψει της συνάντησης
Μητσοτάκη - Ερντογάν
στο περιθώριο της Συνόδου
του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες,
απειλεί η Τουρκία

P

ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

E

13

OLITICAL

ΛΛΑΔΑ

Έρευνα: Ήρθε για… να μείνει η τηλεργασία - «Λύση ανάγκης» η τηλεκπαίδευση
Η τηλεργασία, που αρχικά κατέστη αναγκαία λόγω της
πανδημίας και των επαναλαμβανόμενων lockdowns, είναι
πλέον η σύγχρονη πραγματικότητα για εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζομένους, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ένα νέο εργασιακό τοπίο έχει ήδη διαμορφωθεί, παρόλο που πριν από την πανδημία του κορoνοϊού μόλις
το 17,1% είχε κάποια εξοικείωση με την τηλεργασία, το 19,7%
είχε μικρή εμπειρία και το 63,2% είχε απασχοληθεί με αυτόν
τον τρόπο. Στην έρευνα συμμετείχαν άτομα ηλικίας 12 έως 98
ετών, δίνοντας τη δυνατότητα στους ερευνητές να εξαγάγουν
ενδιαφέροντα συμπεράσματα και για την τηλεκπαίδευση.
Ειδικότερα, το 45,8% των πολιτών εργάστηκε αρκετές φο-

ρές εξ αποστάσεως, το 22,2% μερικές φορές και το 32% δεν
χρειάστηκε ή δεν κατάφερε να τηλεργαστεί. Όσον αφορά
στις κριτικές των εργαζομένων που απασχολήθηκαν με τηλεργασία, το 12,8% τη χαρακτήρισε «πολύ εύκολη» και το
17,7% «εύκολη». Ποσοστό 31,9% δήλωσε ότι τη θεωρεί μέτριας δυσκολίας, αλλά καταφέρνει με κάποια προσπάθεια να
τηλεργαστεί, ενώ σχεδόν 4 στους 10 (37,6%) τη θεωρούν δύσκολη έως αδύνατη.
Αίσθηση, πάντως, προκαλεί ότι μόνο το 12,4% επιθυμεί να
συνεχίσει να τηλεργάζεται σε πλήρες ωράριο, ενώ 4 στους 10
(40,2%) ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να συνεχίσουν αυτήν τη
μορφή απασχόλησης, ανάλογα με τις συνθήκες και τους

όρους εργασίας. Αντίθετα, όλοι οι ερωτηθέντες -μαθητές,
εκπαιδευτικοί και γονείς- συμφώνησαν ότι η τηλεκπαίδευση
αποτελεί μια λύση ανάγκης. Και αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο η εξ αποστάσεως εκπαίδευση να υποκαταστήσει ικανοποιητικά τη φυσική σχέση μαθητή - εκπαιδευτικού και την
αλληλεπίδραση των μαθητών μέσα στο σχολικό περιβάλλον,
η οποία παρουσιάζει μεγάλο αριθμό πλεονεκτημάτων για
τους μαθητές και την ίδια τη διαδικασία της μάθησης. Για
τους φοιτητές, ωστόσο, και ειδικά τους εργαζομένους, η
ασύγχρονη παρακολούθηση έχει θετικά στοιχεία, αλλά τους
στερεί το δικαίωμα στην απορία.
Εύη Πανταζοπούλου

H ώρα της
«Ελευθερίας»
και για τους
25άρηδες

Τ

ην προσεχή Πέμπτη 10 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα,
για να κλείσουν ραντεβού
για τρία διαθέσιμα εμβόλια
οι πολίτες ηλικίας από 25 έως 29 ετών.
Απώτερος στόχος της κυβέρνησης
αλλά και των ειδικών είναι μέσα στο
καλοκαίρι να έχει επιτευχθεί τείχος
ανοσίας. Όπως εκτίμησε χθες ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά
την ενημέρωση για την πανδημία, εντός του καλοκαιριού θα έχει εμβολιαστεί πάνω από το 50% του πληθυσμού.
Ο ίδιος φάνηκε σίγουρος ότι το καλοκαίρι δεν θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για να μειωθούν τα
ραντεβού προς εμβολιασμό, επισημαίνοντας πως «ό,τι ραντεβού ανεβαίνει στην πλατφόρμα εξαφανίζεται μέσα σε ώρες». Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι πολύ σύντομα θα ανοίγουν
συνέχεια νέα ραντεβού. Επίσης, τόνισε πως υπάρχει μεγάλη πίεση στα
ραντεβού σε ορισμένες περιοχές
όπως η Αττική, που εμφανίζει 100%
πληρότητα σε ραντεβού για όλα τα εμβόλια, πλην αυτού της AstraZeneca.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Θεμιστοκλέους, με την
πρώτη δόση έχει εμβολιαστεί το 71%
όσων είναι άνω των 60 ετών, ενώ ήδη
έχει κλείσει ραντεβού το 74,3%. Ο
ίδιος είπε ότι ήδη έχουν εμβολιαστεί
6,2 εκατομμύρια πολίτες, 4 εκατομμύρια με την πρώτη δόση (ποσοστό
38,1%) και 2,3 εκατομμύρια έχουν
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους
(ποσοστό 22,4%).
Από την πλευρά της, η πρόεδρος
της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών
Μαρία Θεοδωρίδου ανέφερε ότι
υπάρχει κάποια απροθυμία των ατόμων άνω των 60 ετών να εμβολιαστούν. Όπως τόνισε, όλα τα εμβόλια
προστατεύουν κάποιον από το να μη
νοσηλευτεί με βαριά νόσο ή να καταλήξει σε ΜΕΘ. Το γεγονός, όμως, αυτό
έχει παραγκωνιστεί από επιφυλάξεις
και φόβους. «Δεν υπάρχει δικαιολογία για τη μετάθεση της προφύλαξης
στους άλλους», τόνισε η κυρία Θεοδωρίδου, προσθέτοντας ότι «όλοι
έχουμε μερίδιο ευθύνης να πείσουμε
κάποιον που δεν δέχεται να εμβολιαστεί».

Στο μεταξύ, στους 392 «έπεσαν» τη
Δευτέρα (398 την Κυριακή) οι διασωληνωμένοι ασθενείς με κορονοϊό, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ. Παράλληλα, 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους το τελευταίο 24ωρο, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να φτάνει τους
12.301. Τα νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν είναι 808, έπειτα από 20.703
τεστ, ενώ έγιναν 129 εισαγωγές και δόθηκαν 70 εξιτήρια. Αξίζει να σημειωθεί
ότι στην Αττική βρίσκονται τα 391 από τα

808 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε
χθες ο ΕΟΔΥ. Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 75 κρούσματα.

Ανοίγει την Πέμπτη η
πλατφόρμα των ραντεβού για
τις ηλικίες 25-29 ετών, με τα
εμβόλια Pfizer, Moderna
και Johnson & Johnson
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«Εφιάλτης»
για 17χρονη
στα Γλυκά Νερά

Ανατριχίλα από την
πρωτοφανή επίθεση
εναντίον 26χρονης

Σ

Σοκαρισμένη είναι η 17χρονη μαθήτρια λυκείου από τα Γλυκά Νερά η οποία το βράδυ του Σαββάτου
δέχθηκε σεξουαλική επίθεση
από έναν 19χρονο, την ώρα που
επέστρεφε σπίτι της ύστερα από
βόλτα.
Μάλιστα, το ανήλικο κορίτσι αναμένεται να ξεκινήσει συνεδρίες
με ψυχολόγο για να ξεπεράσει
τον εφιάλτη που βίωσε, ενώ ευτυχώς γλίτωσε τα χειρότερα χάρη
στην οξυδέρκεια που επέδειξε,
λέγοντας στον νεαρό ότι στο σημείο της επίθεσης έχει κάμερες
ασφαλείας και τον καταγράφουν.
Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Φούρεσι, στα Γλυκά Νερά,
με τον 19χρονο -που πιθανότατα
γνώριζε την κοπέλα από το σχολείο- να τη συναντά τυχαία στον
δρόμο και να την ακολουθεί, ρωτώντας τη για τη σεξουαλική της
ζωή και κάνοντάς της άσεμνα
σχόλια. Η ανήλικη επιχείρησε να
ανοίξει το βήμα της, ενώ ταυτόχρονα μιλούσε με μια φίλη της
στο κινητό τηλέφωνο. Όμως, ο
νεαρός βρήκε ευκαιρία -σε ένα
σχετικά απόμερο μέρος-, της όρμησε από πίσω, την αγκάλιασε
και άρχισε να τη θωπεύει.
Η 17χρονη έβαλε τις φωνές, πάλεψε και ξέφυγε, ενώ μαζί με την
οικογένεια της πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Την
επόμενη ημέρα, ο 19χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη.
Κώστας Παπαδόπουλος

ε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες
της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των
τεσσάρων Πακιστανών -που μαζί
με ακόμη δύο ομοεθνείς τους,
που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ήδη
στη Δικαιοσύνη- κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε μια 26χρονη κοπέλα, της έσκισαν την μπλούζα, ενώ παράλληλα τη βιντεοσκοπούσαν και μετέδιδαν live το υλικό
σε άγνωστη ιστοσελίδα!
Το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη το
απόγευμα της Κυριακής σε πλαζ στην
Αγία Μαρίνα Κορωπίου και ενώ η 26χρονη κοπέλα περίμενε στο πάρκινγκ τον σύζυγό της να έρθει για να επιβιβαστούν στο
Ι.Χ. αυτοκίνητό τους και να επιστρέψουν
σπίτι τους. Ξαφνικά, μία ομάδα έξι ατόμων
-Πακιστανών, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια- κύκλωσε τη νεαρή. Άρχισαν να
την παρενοχλούν και να βιντεοσκοπούν
την πράξη τους, ενώ ένας από αυτούς της
έσκισε την μπλούζα, για να αποκαλυφθεί
το σώμα της.

Θα απελαθούν
Η 26χρονη έβαλε τις φωνές. Υπήρξε
αναστάτωση, με αποτέλεσμα οι δράστες
να τραπούν σε φυγή, ενώ ενημερώθηκε
και το 100. Σε ελάχιστα λεπτά έφτασαν
αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και ξεκίνησαν αναζητήσεις με βάση τις περιγραφές, εντοπίζοντας λίγο αργότερα δύο Πακιστανούς, ηλικίας 36 και 20 ετών αντίστοιχα. Στο Αστυνομικό Τμήμα η 26χρονη
αναγνώρισε τους δύο Πακιστανούς ως
μέλη της ομάδας που διέπραξαν την αποτρόπαια πράξη σε βάρος της, και έτσι
ασκήθηκε δίωξη για απειλή και προσβολή
γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Αμφότεροι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και στο Αυτόφωρο, όπου τελικά η
δίωξη σε βάρος τους μετατράπηκε σε
απλή συνέργεια παραβίασης προσωπικών δεδομένων που μεταδόθηκαν στο
Διαδίκτυο, καθώς η νεαρή κοπέλα ανέφερε ότι οι συγκεκριμένοι απλώς παρακολουθούσαν και δεν της επιτέθηκαν. Πρόκειται για εργάτες γης, εκ των οποίων ο
36χρονος δεν έχει κανένα νομιμοποιητικό χαρτί παραμονής στη χώρα, ενώ ο
20χρονος έχει καταθέσει αίτημα ασύλου.
Όμως, και οι δύο αναμένεται -μετά την
άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος
τους- να απελαθούν στη χώρα τους.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Κορωπίου εξετάζουν το ενδεχόμενο η
ομάδα των έξι να παρακολουθούσε το
ζευγάρι από την ώρα ακόμη που βρισκόταν στην παραλία, καθώς ο σύζυγος της
26χρονης είναι κι αυτός Πακιστανός - θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εξευτελίσουν τόσο την ίδια όσο τον άνδρα της. Ο
εντοπισμός και η σύλληψή τους θεωρείται
ζήτημα χρόνου, καθώς εκτιμάται ότι εργάζονται και κινούνται στους ίδιους χώρους με τους δύο συλληφθέντες ομοεθνείς τους.

Οι δράστες τής έσκισαν την
μπλούζα, τη βιντεοσκοπούσαν
και μετέδιδαν live το υλικό
σε πλαζ της Αγίας Μαρίνας!
Συνελήφθησαν δύο Πακιστανοί,
ενώ αναζητούνται τέσσερις

EΛΛΑΔΑ
Αγία Βαρβάρα:
Απολογία-σοκ |
από τον 75χρονο

Δεν ήθελε να τη σκοτώσει, αλλά να την
τρομάξει, υποστηρίζει στην προανακριτική ομολογία του ο 75χρονος, ο οποίος την
περασμένη εβδομάδα σκότωσε την εν
διαστάσει σύζυγό του στην Αγία Βάρβαρα. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον του
ανακριτή, μετά τη σύλληψή του στους
αστυνομικούς περιέγραψε τις τεταμένες
σχέσεις που είχε με το θύμα, με το οποίο
ύστερα από 25 χρόνια έγγαμου βίου βρισκόταν σε διάσταση, την τελευταία τετραετία.
Όπως αναφέρει προανακριτικά, ο δράστης είχε περιουσιακές διαφορές με το
θύμα, στο όνομα του οποίου είχε μεταβιβάσει την οικογενειακή επιχείρηση που
είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του.
«…Όταν εκείνη πήρε σύνταξη, τα ήθελε
όλα δικά της. Εκείνη αρνείτο να γράψει το
κατάστημα στο όνομά μου, ενώ είχε διάφορες εξωσυζυγικές σχέσεις. Αρνείτο
την επικαρπία στην κόρη μου από το πρώτο γάμο και δεν με άφησε να φτιάξω το
διαμέρισμά της, καθώς η πολυκατοικία
ήταν και στο δικό της όνομα. Το 2012
έδιωξε την κόρη μου, η οποία δούλευε
και εκείνη στο καθαριστήριό μας, και
προσέλαβε άνδρα, με τον οποίο είχε εξωσυζυγικές σχέσεις, κάτι το οποίο εγώ
έμαθα αργότερα».
Σε άλλο σημείο της προανακριτικής
απολογίας του στους αστυνομικούς υποστήριξε ότι «η συμπεριφορά της προς
εμένα ήταν τελείως απαράδεκτη. Κάθε
τόσο μου έκανε μήνυση χωρίς λόγο και
χωρίς να την έχω πειράξει ποτέ. Με πρόσβαλλε συνεχώς και μου πετούσε γλάστρες. Είχε κάνει τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου να μη μου μιλάνε, αποκόβοντάς με από αυτά. Με είχε χτυπήσει επανειλημμένα και με έβριζε συνεχώς με τα
χειρότερα λόγια. Απέναντι σε μένα ήταν
πολύ αχάριστη και σε όλα. Όλα αυτά τα
χρόνια αισθανόμουν ψυχολογικά χάλια».
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ΕΛΛΑΔΑ
ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS

Ποινική δίωξη
κατά του Ι. Αγγελή

Γ

ια παράβαση καθήκοντος
διώκεται, τελικά, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ιωάννης Αγγελής, μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του η
πρώην επικεφαλής της Εισαγγελίας
Κατά της Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη. Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος είναι ένας εκ των βασικών μαρτύρων κατηγορίας στην υπόθεση με κεντρικό πρόσωπο τον πρώην
αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης
Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και στο παρελθόν είχε διατελέσει επόπτης της
Εισαγγελίας Κατά της Διαφθοράς, είχε
μηνυθεί από την εισαγγελέα Ελένη
Τουλουπάκη για μια σειρά από αδικήματα. Η έρευνα είχε ανατεθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπύρο Παππά,
ο οποίος έκρινε πως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την απαγγελία κατηγορίας για παράβαση καθήκοντος, αλλά για τα υπόλοιπα πέντε αδικήματα,
όπως παραβίαση απορρήτου, υπεξαγωγή εγγράφου κ.λπ., η μήνυση θα
πρέπει να τεθεί στο αρχείο. Τον τελικό
λόγο για την πορεία της μήνυσης θα
έχει η Εισαγγελία Εφετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος
αφορά στο ταξίδι που είχε πραγματο-

Οικογενειακό δράμα στην Κηφισιά
Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Ποινικής Αγωγής
οδηγήθηκε χθες ο 47χρονος
ο οποίος το μεσημέρι του
περασμένου Σαββάτου πυροβόλησε τον αδερφό του
και τον τραυμάτισε στο πόδι,
στο σπίτι τους, στην Κηφισιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες,
στο παρελθόν ο δράστης είχε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις εκβιασμών, ενώ ενώπιον του εισαγγελέα παραδέχθηκε
την πράξη του. Ο τελευταίος άσκησε σε βάρος του
ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας,
παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή.
Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαβ-

βάτου, κατόπιν αντιπαράθεσης των δύο αδερφών. Ο
δράστης είναι παλιός γνώριμος των Αρχών, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, τον
Ιούλιο του 2017 είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε κύκλωμα που πουλούσε «προστασία» σε καταστήματα σε
πολλές περιοχές της Αττικής.
Ο κατηγορούμενος μετά την απαγγελία της ποινικής δίωξης χθες σε βάρος του παραπέμφθηκε σε
ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί. Παρουσιάστηκε αυτοβούλως το βράδυ Κυριακής, μία
ημέρα μετά το περιστατικό, και ομολόγησε την
πράξη του στους αστυνομικούς της Ασφάλειας
Βορειοανατολικής Αττικής.

Γράφει η

Μαρία Δήμα
ποιήσει τον Δεκέμβριο του 2018 στη
Βιέννη κλιμάκιο Ελλήνων εισαγγελέων, στο πλαίσιο της συνεργασίας με εισαγγελείς των ΗΠΑ και στελέχη του FBI για τη διερεύνηση της υπόθεσης της
Novartis. Κατά τη διάρκεια εκείνου του
ταξιδιού, σύμφωνα με τη μήνυση της
κυρίας Τουλουπάκη, ο Ιωάννης Αγγελής, φέρεται ότι αρνήθηκε να παραλάβει ένα στικάκι με πληροφορίες που
σχετίζονταν με τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτικού προσώπου, το οποίο
βρισκόταν στο στόχαστρο της Εισαγγελίας Εγκλημάτων Διαφθοράς, επειδή
είχε την άποψη ότι η ανταλλαγή στοιχείων με τις αμερικανικές Αρχές
έπρεπε να γίνει μέσω της Eurojust.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αγγελής αρνείται τους ισχυρισμούς της
Ε. Τουλουπάκη, ενώ χθες, μετά τη δημοσιοποίηση της δίωξης σε βάρος του,
ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος έκανε
την ακόλουθη δήλωση: «Αυτοί που δέχονται να γίνουν απορρυπαντικά στα
μεγάλα σκάνδαλα καταλήγουν μαζί με
τις βρομιές που ανέλαβαν να ξεπλύνουν εκεί όπου καταλήγουν όλα τα ρυπαρά απόβλητα».

Προμελετημένο το διπλό
φονικό στην Κέρκυρα;
Σοκ έχει προκαλέσει το διπλό φονικό που συνέβη την Κυριακή το πρωί στη
Δασιά της Κέρκυρας, με δράστη έναν 67χρονο, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ο δράστης σκότωσε τη σπιτονοικοκυρά του, καθώς είχαν διαφορές
και ήθελε να του κάνει έξωση. Το δεύτερο θύμα ήταν ένας γείτονας. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, τα δύο θύματα, η 61χρονη γυναίκα και ο 63χρονος άνδρας, δέχθηκαν τους θανάσιμους πυροβολισμούς σχεδόν εξ επαφής. Ο
67χρονος δράστης έβαλε, στη συνέχεια, τέλος στη ζωή του με την ίδια καραμπίνα. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ερευνάται το ενδεχόμενο πρώτος να
δολοφονήθηκε ο 63χρονος άνδρας -ελληνικής καταγωγής, που διέμενε χρόνια στη Γαλλία- και μετά η 61χρονη Κερκυραία. Οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο το φρικτό έγκλημα να ήταν προμελετημένο, καθώς ο 67χρονος δράστης άφησε πίσω του τρία σημειώματα, εκ των οποίων τα δύο εκτιμάται ότι είχαν γραφτεί πριν από το φονικό. Το ένα σημείωμα απευθυνόταν στη σπιτονοικοκυρά του. Την κατηγορεί ότι αθέτησε συμφωνία που είχαν για να παραμείνει στο σπίτι δωρεάν και να αναλαμβάνει μερεμέτια και τη συντήρηση του κήπου. Μια δεύτερη επιστολή φέρεται να γράφτηκε από τον δράστη μετά το φονικό και περιέχει βαρείς χαρακτηρισμούς κατά του 63χρονου. Το τρίτο απευθύνεται στην οικογένειά του, όπου φέρεται να κατηγορεί την πρώην σύζυγό
του για τον χωρισμό τους - πολλά χρόνια πριν.
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Χαλάει ο καιρός: Βροχές,
καταιγίδες και χαλάζι

Ε

ντονη αστάθεια αναμένεται
να παρουσιάσει αυτήν την
εβδομάδα το σκηνικό του
καιρού στη χώρα μας, με
βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλάζι στις
περισσότερες περιοχές.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά,
οι επόμενες ημέρες θα έχουν ένα κοινό
χαρακτηριστικό: Ζέστη το πρωί, βροχές
το μεσημέρι και βελτίωση μέσα στη νύχτα. Χθες, η Εθνική Μετεωρολογική
Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και ήδη από το μεσημέρι εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια
κακοκαιρίας, κυρίως στα κεντρικά και
τα βόρεια ηπειρωτικά και στο Βόρειο
Αιγαίο.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, σήμερα θα εκδηλωθούν καταιγίδες μετά το μεσημέρι στην κεντρική και τη βόρεια χώρα, ενώ στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται τα βόρεια τμήματα της Αττικής. Τις βραδινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν.
Την Τετάρτη, ο καιρός θα αρχίσει να δείχνει τα… δόντια του και πάλι από το μεσημέρι. Θα επηρεαστούν κυρίως τα
ηπειρωτικά της χώρας, ενώ τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στην Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα
διαθέσιμα στοιχεία, οι κατά τόπους
ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.
Πιο συγκεκριμένα, σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη
Θεσσαλία προβλέπονται ισχυρές βρο-

χές και καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες, που
θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες τα ισχυρά
φαινόμενα πρόσκαιρα θα εξασθενήσουν.
Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται
λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες τις
μεσημβρινές και τις απογευματινές
ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και
θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν
στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 4-5
πρόσκαιρα έως 6 Μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μεταβλητοί 3-4
Μποφόρ και από το απόγευμα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά,
έως 5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και
τα βόρεια. Στην Αττική αναμένονται λί-

γες νεφώσεις οι οποίες τις θερμές ώρες
της ημέρας θα πυκνώσουν, δίνοντας
πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες στα
βόρεια και τα βορειοδυτικά τμήματα του
νομού. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα. Αξίζει να σημειωθεί πως, με αφορμή την
επιδείνωση του καιρού, χθες η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες προς τους πολίτες.

ΤΕΦΑΑ: Οδηγίες
για τις πρακτικές
δοκιμασίες
Ο σχολαστικός καθαρισμός του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι εξεταζόμενοι
και η τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων αλλά και των υπόλοιπων υγειονομικών μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης
της πανδημίας προβλέπονται σε εγκύκλιο
αναφορικά με την ασφαλή διεξαγωγή των
πρακτικών δοκιμασιών των υποψηφίων
για τα ΤΕΦΑΑ. Υπενθυμίζεται ότι οι πρακτικές δοκιμασίες και η υγειονομική εξέταση
θα διεξαχθούν μεταξύ 24 Ιουνίου και 7 Ιουλίου και δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο
οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και οι απόφοιτοι
που υπέβαλαν τη σχετική αίτηση.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι υποψήφιοι,
κατά τη διάρκεια των πρακτικών δοκιμασιών, θα πρέπει να καθαρίζουν σχολαστικά
με απολυμαντικό υγρό τα όργανα εξέτασης
και τον βοηθητικό εξοπλισμό, πριν από τη
χρήση του, να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου
μεταξύ τους κατά την παραμονή τους
στους χώρους προετοιμασίας ή προθέρμανσης και να κάνουν χρήση μάσκας πριν
και μετά την ολοκλήρωση των δοκιμασιών.
Κατά την προσέλευσή τους στη διαδικασία
πρέπει να φέρουν μαζί τους δελτίο εξεταζομένου και αστυνομική ταυτότητα, καθώς
και τις προβλεπόμενες ιατρικές γνωματεύσεις (οπτική οξύτητα, ακτινογραφία
θώρακα, καρδιογράφημα).

Σύμφωνα με τους
μετεωρολόγους, οι επόμενες
ημέρες θα έχουν ένα κοινό
χαρακτηριστικό: ζέστη το
πρωί, μπόρες το μεσημέρι και
βελτίωση μέσα στη νύχτα...

Πανελλήνιες 2021: Αυτοί είναι οι λόγοι μηδενισμού γραπτού
Με μηδενισμό του γραπτού
τους κινδυνεύουν όσοι υποψήφιοι προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο με βιβλία, τετράδια,
σημειώσεις, διορθωτικό υγρό,
κινητό τηλέφωνο, υπολογιστική
μηχανή και ηλεκτρονικά μέσα
μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας. Την
ευθύνη εντοπισμού τυχόν απαγορευτικών αντικειμένων έχουν
οι επιτηρητές, οι οποίοι στη συ-

νέχεια συντάσσουν ενημερωτικό πρακτικό και το παραδίδουν
στην τριμελή Λυκειακή Επιτροπή, που βαθμολογεί με μηδέν το
γραπτό του υποψηφίου. Όπως
επισημαίνεται σε σχετική εγκύκλιο, η απόφαση της επιτροπής
για μηδενισμό γραπτού υποψηφίου πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, σε πρακτικό που
συντάσσεται και υπογράφεται
από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη

και τον γραμματέα, στο οποίο
πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους

μηδενίζεται το γραπτό. Με μηδέν βαθμολογείται και το γραπτό
υποψηφίου που αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θορυβεί και δεν συμμορφώνεται
με τις υποδείξεις των επιτηρητών ή εμποδίζει τη διαδικασία.
Πριν από τον μηδενισμό ενός
γραπτού, η Λυκειακή Επιτροπή
καλεί σε προφορική απολογία
τον υποψήφιο και επισυνάπτει
τυχόν αποδεικτικά στο πρακτικό

που συντάσσει. Οι επιτηρητές
οφείλουν, ακόμα, σε περίπτωση
αδελφών ή συγγενών υποψηφίων να τους τοποθετούν σε
διαφορετικές αίθουσες εξέτασης, κατά παρέκκλιση της ονομαστικής κατάστασης.
Υπενθυμίζεται ότι η κατανομή
των εξεταζόμενων στις Πανελλαδικές γίνεται με αλφαβητική
σειρά, με ευθύνη της Λυκειακής
Επιτροπής.

P
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Τραγέλαφος με… τα εβδομαδιαία
κορονοπάρτι στο Αριστοτέλειο
Ακόμη μία εισαγγελική παρέμβαση ήρθε να προστεθεί
στις άλλες τέσσερις που έχουν γίνει για τα πάρτι τα οποία
πραγματοποιούνται κάθε Σαββατοκύριακο στους χώρους
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτήν τη
φορά η υπόθεση παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τα
όσα υποστήριξε σε δηλώσεις του ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι καλεί την Αστυνομία και δεν ανταποκρίνεται. Άμεση ήταν η αντίδραση των
συνδικαλιστών της ΕΛ.ΑΣ., που ανέφεραν ότι «δεν θα γίνουμε σεκιούριτι του Πανεπιστημίου»! Ο προϊστάμενος της
Εισαγγελίας, μετά τα όσα δημοσιοποιήθηκαν για το τελευταίο ολονύχτιο πάρτι του ΑΠΘ, παρήγγειλε στην Αστυνομία
να διενεργήσει έρευνα και να εξετάσει εάν έχουν τελεστεί

αδικήματα που σχετίζονται με την παραβίαση των μέτρων
της πανδημίας, όπως είναι το ωράριο κυκλοφορίας, και εάν
παραβιάζονται διατάξεις για τη μετάδοση μολυσματικών
ασθενειών. Στο πλαίσιο και αυτής της έρευνας ζητήθηκε να
εντοπιστούν οι διοργανωτές των συγκεκριμένων εκδηλώσεων και να δώσουν εξηγήσεις. Το ίδιο έγινε μέχρι τώρα
άλλες τέσσερις φορές τα τελευταία Σαββατοκύριακα, που
οργανώνονται παρόμοια πάρτι. Ωστόσο, μέχρι τώρα καμία
από τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν δεν έχει ολοκληρωθεί για να διαβιβαστεί στην Αστυνομία. Στην παραγγελία
για το πάρτι του Σαββατοκύριακου ο εισαγγελέας ζήτησε να
ελεγχθούν και εικόνες που δείχνουν μεγάλα οχήματα να
έχουν εισέλθει στο Πανεπιστήμιο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σε εργοτάξιο του
Μετρό ο Καλαφάτης

Σε... γαλλικά
χρώματα

Ενημέρωση για την εξέλιξη
των εργασιών του Μετρό Θεσσαλονίκης είχε ο Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος επισκέφθηκε το εργοτάξιο του Μετρό στη
Μιχαήλ Ψελλού. Ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας
- Θράκης) έκανε ποδαρικό
στον κύκλο επισκέψεων εκπροσώπων και άλλων φορέων
στο συγκεκριμένο εργοτάξιο
και πληροφορήθηκε την ιδιαίτερη σημασία που έχει ο συγκεκριμένος σταθμός, όσον
αφορά στο σύνολο του έργου.

Ένα θήτα με λουλούδια, το αρχικό
γράμμα της Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν μαθητές στο πάρκο της Γαλλίας,
ακριβώς απέναντι από το δημαρχιακό μέγαρο. Η δράση έγινε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, παρουσία και του δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα. Τα λουλούδια, μάλιστα, είχαν τα χρώματα
της γαλλικής σημαίας. Άλλωστε, η
δράση έγινε σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας και το
Γαλλικό Σχολείο.

Με παλιά συνταγή
ο Καράογλου
Την προσωπική επαφή με τους
πολίτες, όσο φυσικά το επιτρέπουν και τα μέτρα προστασίας
της δημόσιας υγείας, επιδιώκει
όλο και περισσότερο ο Θεόδωρος Καράογλου. Ο βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης της Ν.Δ., εκτός
από τις συνεχείς επισκέψεις του
σε περιφερειακούς δήμους του
Νομού Θεσσαλονίκης, ακολουθεί την παλιά συνταγή της προσωπικής επαφής με τον κόσμο
και έχει καθιερώσει πρωινό καφέ με φίλους και γνωστούς, ώστε
να ακούσει θέσεις, προβλήματα
και προτάσεις.

Περιζήτητος ο Άγγελος Χαριστέας
Τον ψάχνουν για συνεντεύξεις απ’ όλο τον πλανήτη το
τελευταίο διάστημα τον αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής
Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και χρυσό σκόρερ του Euro 2004 Άγγελο Χαριστέα... από την Ευρώπη έως την Κίνα, την Αμερική και
τον Καναδά. Το περίεργο, βέβαια, θα ήταν να μη χτυπά-

ει το κινητό του από δημοσιογράφους που θέλουν μια
συνέντευξη λόγω Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει την κεφαλιά κόντρα
στους Πορτογάλους που χάρισε στην Ελλάδα μία από
τις μεγαλύτερες αθλητικές επιτυχίες της και έκανε όλο
τον πλανήτη… να παραμιλάει γι’ αυτό το τρόπαιο.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Στα Μάλια η Νοτοπούλου
Τη Χερσόνησο και τα Μάλια επισκέφθηκε η
τομεάρχης Τουρισμού της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Κατερίνα Νοτοπούλου μαζί με τους βουλευτές
Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη και Νίκο Ηγουμενίδη, τον Σπύρο Δανέλλη μέλος του Π.Σ. της
ΚΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και πρώην δήμαρχο Χερσονήσου, καθώς και με στελέχη της Ν.Ε. Συνάντησαν τον δήμαρχο Χερσονήσου κ. Σέγκο στο
δημαρχείο, με τον οποίο συζήτησαν για τα ανοιχτά ζητήματα του δήμου και τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στις οποίες καλείται να αντεπεξέλθει με μειωμένους πόρους.

Υποδοχή στον
παραολυμπιονίκη Τζούνη
Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» βρέθηκε ο δήμαρχος Λαγκαδά Ιωάννης Ταχματζίδης, προκειμένου να υποδεχτεί τον αθλητή Κώστα
Τζούνη, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο
στον δίσκο στους πανευρωπαϊκούς αγώνες
ΑμεΑ της Πολωνίας, σημειώνοντας παράλληλα πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Με τον τρόπο αυτόν ο
δήμαρχος θέλησε να τιμήσει τον αθλητή που
είναι δημότης Λαγκαδά και να δηλώσει πως με
τις επιδόσεις και την αγωνιστικότητά του έκανε υπερήφανους άπαντες στην περιοχή.

Συνεχίζονται
οι διαγραμμίσεις
στην παραλιακή

Φρεσκοβαμμένες παραδόθηκαν στους οδηγούς αλλά και στους πεζούς αρκετές λωρίδες
κυκλοφορίας και διαβάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα συνεργεία του κεντρικού δήμου εργάστηκαν σε ορισμένους από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπως, για παράδειγμα,
η Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Μ. Ανδρόνικου, η
Βασ. Γεωργίου και η Τσιμισκή. Ανάλογες εργασίες διαγραμμίσεων θα γίνουν και τις επόμενες
ημέρες και σε άλλους μεγάλους δρόμους της
Θεσσαλονίκης.

Το Σέιχ Σου θα επισκεφτεί
ο Νίκος Χαρδαλιάς
Αυτοψία στο δάσος του Σέιχ Σου αναμένεται
να πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος
Χαρδαλιάς. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, θα βρεθεί στο περιαστικό δάσος στις
10 Ιουνίου, όπου και θα τεθεί σε εφαρμογή μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού από τη βλάστηση και τα σκουπίδια.

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ιόνια Νησιά

Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου
για το Κλίμα η Ρόδη Κράτσα
Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα είναι πλέον η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου. Την πρόταση για τον τίτλο έκανε
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία και αποδέχτηκε η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, παλαιά γνώριμη των Βρυξελλών ως πρώην ευρωβουλευτής της Ν.Δ. επί τρεις θητείες και ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η νέα πρέσβειρα αναλαμβάνει την υποχρέωση της
ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών όσον αφορά
σε θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και
την ευρωπαϊκή συνεργασία.

Στερεά Ελλάδα

Νέα πτέρυγα του Θεραπευτηρίου
Χρόνιων Παθήσεων Ιτέας

Τη σύμβαση
επέκτασης του
Γραμματικοπούλειου Τρίγκειου
και Μπάλειου Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων
Ιτέας υπέγραψαν ο
περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και η υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου. Το έργο
έχει προϋπολογισμό 2.500.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το εκτελεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Στόχος
είναι η περίθαλψη περισσότερων ατόμων που πάσχουν από
χρόνια προβλήματα υγείας, είναι μεγάλης ηλικίας, δεν έχουν
οικογένεια και είναι ανήμποροι να αυτοεξυπηρετηθούν. Στην
υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν ο βουλευτής Ιωάννης
Μπούγας, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας Γιώργος
Δελμούζος και ο δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής.

Χανιά

2,7 εκατ. ευρώ για ανάπλαση
στο ιστορικό κέντρο
Τη διαμόρφωση πράσινης διαδρομής και ποδηλατοδρόμου
στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Χανίων εντάσσει στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014 - 2020
και στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» ο περιφερειάρχης
Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Το έργο έχει προϋπολογισμό
2.703.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

!

Δυτική Ελλάδα

Ειδικές χρηματοδοτήσεις
από Ε.Ε. ζητάει
ο περιφερειάρχης

Την ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες με στόχο την οικονομική τους
ανάπτυξη πρότεινε ο περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης
στο 9ο Συνέδριο για την Περιφερειακή
Ανάπτυξη (Regional Growth Conference), οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν στο ιστορικό οινοποιείο της
Αχαΐα Κλάους στην Πάτρα. Προς τούτο ο
περιφερειάρχης πρότεινε τη θέσπιση
ενός ειδικού «ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού θεσμού», αναπτύσσοντας το μέγα
θέμα «40 χρόνια Ελλάδα - Ε.Ε.» Ο κ.
Φαρμάκης παρατήρησε ότι, παρά τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και
τους πόρους για ευρωπαϊκή περιφερειακή σύγκλιση, «το σύνολο σχεδόν των
ελληνικών περιφερειών αποκλίνει αντί
να συγκλίνει». Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση Δημήτρης Παπαδημούλης, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και οι ευρωβουλευτές Μανώλης Κεφαλογιάννης και Νίκος Ανδρουλάκης
συμφώνησαν ότι στη διάρκεια των 40
χρόνων μεγάλωσαν οι ανισότητες μεταξύ
των χωρών-μελών, με αποτέλεσμα σήμερα η Ελλάδα να είναι ένα από τα πιο φτωχά κράτη στην Ευρώπη των 27.

Ο Νίκος Μπαρμπούνης
υποψήφιος για
τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής
Την υποψηφιότητά του
για τον Δήμο Ηρακλείου
στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές ανακοίνωσε ο Νίκος Μπαρμπούνης. Με ενεργό συμμετοχή
στα κοινά και μακρά αυτοδιοικητική πορεία, εκλεγμένος στη θέση του δημοτικού συμβούλου, ο Νίκος
Μπαρμπούνης ως επικεφαλής της νέας αυτής αυτοδιοικητικής ομάδας συσπείρωσε γύρω του μέλη της τοπικής κοινότητας του Ηρακλείου:
προσωπικότητες που ενδιαφέρονται για το παρόν και το
μέλλον της πόλης, ανθρώπους καταξιωμένους επαγγελματικά με αυτοδιοικητική διαδρομή αλλά και νέα πρόσωπα
που αποφάσισαν να αφιερώσουν χρόνο και ενέργεια.
Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας πραγματοποιήθηκε
σε μια μικρή συγκέντρωση το περασμένο Σάββατο.
«Σας ευχαριστώ όλους που βρίσκεστε εδώ και μαζί ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια για το Ηράκλειο. Αυτή είναι η
προσπάθεια όλων μας», τόνισε ο Νίκος Μπαρμπούνης. Θέλοντας να δώσει το στίγμα της νεοσυσταθείσας αυτοδιοικητικής παράταξης, επεσήμανε την αντίθεσή του σε αλαζονικές και ασύδοτες συμπεριφορές που ταλανίζουν την πόλη
και την κρατούν πίσω.
«Στόχος αυτής της προσπάθειας δεν είναι να κερδίσουμε
ψήφους ακολουθώντας τις γνωστές τακτικές ψηφοθηρίας
και να πούμε λόγια του αέρα. Αυτό που θέλουμε είναι να
γνωστοποιήσουμε σε όλους τους συμπολίτες μας τις προτάσεις μας για το Ηράκλειο, οι οποίες είναι συγκεκριμένες,
εφαρμόσιμες και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα
υλοποίησής τους. Ασχολούμαι πολλά χρόνια με τη Δημόσια
Διοίκηση και τις γνώσεις μου αυτές θα τις αξιοποιήσω προς
όφελος της πόλης μου και των συνδημοτών μου», δήλωσε ο
Νίκος Μπαρμπούνης.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας κατηγορείται όλο και πιο έντονα
από την αντιπολίτευση ότι φέρνει θέματα στις Επιτροπές ή το
Δημοτικό Συμβούλιο για τα μάτια του κόσμου, ενώ έχει προαποφασίσει ο ίδιος; Πρόσφατη
αφορμή, το θέμα που ήρθε στην
αρμόδια Επιτροπή για την παραχώρηση χώρων του δήμου σε
ιδιωτική εταιρεία, η οποία,
όπως ανακάλυψαν, διαφημιζόταν από τον ιδιώτη πολλές μέρες πριν από τη συνεδρίαση…

Στόχος η ασφάλεια
σε Αγίους Αναργύρους
- Καματερό

Τα θέματα της παραβατικότητας, των
καταστροφών σε δημόσιες δομές και
της μικροεγκληματικότητας, που αυξάνεται διαρκώς στις πόλεις των
Αγίων Αναργύρων και του Καματερού, ήταν τα βασικότερα που τέθηκαν
στη συνάντηση που είχε ο δήμαρχος
Σταύρος Τσίρμπας με τον υπουργό
Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ο Σταύρος Τσίρμπας έθεσε
ως προτεραιότητα το ζήτημα της
ασφάλειας και της προστασίας των
πολιτών και των επιχειρήσεων, ενώ
ενημέρωσε τον κ. Χρυσοχοΐδη για τα
αυξημένα κρούσματα παραβατικότητας που παρατηρούνται τον τελευταίο
καιρό και στις δύο δημοτικές κοινότητες, ενώ πρότεινε την επανίδρυση
του Αστυνομικού Τμήματος στο Καματερό. Ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη δήλωσε γνώστης των προβλημάτων και δεσμεύτηκε ότι θα προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες για την
ενίσχυση του τμήματος των Αγίων
Αναργύρων με επιπλέον προσωπικό.

Γιώργος Πατούλης:
«Επενδύουμε στην ασφάλεια
εκσυγχρονίζοντας το οδικό δίκτυο»

A

λλο ένα έργο στην κατεύθυνση της
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας
έχει στα σκαριά η Περιφέρεια Αττικής, καθώς μετά την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και της αναδόχου εταιρείας άναψε το
«πράσινο φως» για την έναρξη των εργασιών αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο παράπλευρο οδικό δίκτυο
του άξονα ΠΑΘΕ (Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη).
Τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,8
εκατ. ευρώ, θα ξεκινήσουν άμεσα και
έχουν χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τα
δύο χρόνια. Ειδικότερα, προβλέπεται η
εκτέλεση εργασιών βελτίωσης, επέκτασης
και συντήρησης των εγκαταστάσεων του
δικτύου ηλεκτροφωτισμού βάσει της σχετικής μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση
Μητροπολιτικών Υποδομών της περιφέρειας με στόχο την αποτελεσματικότερη προάσπιση της οδικής ασφάλειας.

Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης, «με
παρεμβάσεις υψηλών προδιαγραφών και
πολλών εκατομμυρίων ευρώ, που στόχο
έχουν ένα ποιοτικότερο, λειτουργικότερο
και πιο σύγχρονο οδικό δίκτυο, επενδύουμε έμπρακτα στην ασφάλεια των πολιτών».
Όσον αφορά στο συγκεκριμένο έργο, ανέφερε ότι ξεκινούν άμεσα τα έργα αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο
παράπλευρο οδικό δίκτυο του ΠΑΘΕ, ενώ
παράλληλα συνεχίζονται καθημερινά οι
εργασίες ασφαλτόστρωσης, διαγραμμίσεων και τοποθέτησης πινακίδων σε βασικές
οδικές αρτηρίες, αρμοδιότητάς μας, μέσα
από ένα πρόγραμμα που υλοποιείται με
χρηματοδότηση της περιφέρειας ύψους
άνω των 10 εκατ. ευρώ. Καταλήγοντας, ο κ.
Πατούλης τόνισε ότι «θα συνεχίσουμε με
γρήγορους ρυθμούς τις εργασίες σε όλους
τους δρόμους του λεκανοπεδίου, έχοντας
ως κεντρικό ζητούμενο ένα οδικό δίκτυο
που δεν θα κρύβει κινδύνους για τους πεζούς και τους οδηγούς».

ΚΕΔΕ: Τηλεοπτικό σποτ για τα ΑμεΑ
Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία ανέλαβε η ΚΕΔΕ,
δημιουργώντας ένα σύντομο τηλεοπτικό μήνυμα
για την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των ΑμεΑ. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, το φάσμα των ενεργειών
της ΚΕΔΕ δεν θα εξαντληθεί μόνο στο τηλεοπτικό
μήνυμα, καθώς η διοίκηση της Ένωσης έχει την
πεποίθηση ότι βοηθώντας ο ένας τον άλλον κανείς
δεν θα μείνει μόνος του μέσα στην κρίση. Στην προκειμένη περίπτωση καταλυτική σημασία θα
έχει να κατανοήσει και να σεβαστεί ο καθένας τη διαφορετικότητα του άλλου με την αποτροπή
της ανάπτυξης εμποδίων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
Μάλιστα, με την παρουσίαση του σποτ τονίζεται ότι «αυτή η προσπάθεια για να έχει την προσδοκώμενη επιτυχία προϋποθέτει τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων» και στο πλαίσιο αυτό,
στη φάση της παραγωγής του μηνύματος, ζητεί τη συνδρομή της Εθνικής Συνομοσπονδίας των
ΑμεΑ και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Πολεοδομία στη
Νέα Σμύρνη
Λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα
για τους κατοίκους της Νέας Σμύρνης δίνεται με τη λειτουργία αυτοτελούς Γραφείου Πολεοδομίας από
την 1η Οκτωβρίου. Μάλιστα, οι δήμαρχοι Νέας Σμύρνης Σταύρος
Τζουλάκης και Αργυρούπολης Ελληνικού Γιάννης Κωνσταντάτος
υπέγραψαν Διαδημοτική Συνεργασία, σύμφωνα με την οποία υπάλληλοι της Νέας Σμύρνης που θα
στελεχώσουν τη συγκεκριμένη
υπηρεσία θα λάβουν κατάρτιση και
τεχνική εξειδίκευση από τους
υπαλλήλους της Πολεοδομίας Αργυρούπολης - Ελληνικού. Άλλωστε, μέχρι να ξεκινήσει η νέα υπηρεσία τα απαιτούμενα έγγραφα θα
εκδίδονται από την Πολεοδομία
Αργυρούπολης - Ελληνικού.

Προτίμηση
στα δέντρα
Τις αντιρρήσεις της για την τοποθέτηση των συσκευών υψηλής τεχνολογίας για τον καθαρισμό του
περιβάλλοντος στην Ομόνοια εξέφρασε η παράταξη της μείζονος
αντιπολίτευσης «Ανοιχτή Πόλη»,
αν και, όπως επισημαίνει, δεν είναι αντίθετη στη χρήση ψηφιακών
τεχνολογιών για τη βελτίωση της
κινητικότητας, της βιωσιμότητας
και των επιβαρυμένων περιβαλλοντικών δεικτών της Αθήνας.
Ωστόσο, η παράταξη το Νάσου
Ηλιόπουλου τονίζει ότι δεν πρέπει
να δημιουργείται η ψευδαίσθηση
πως αυτές οι τεχνολογίες, όσο
χρήσιμες και «έξυπνες» και αν είναι, μπορούν να υποκαταστήσουν
το πράσινο. Μάλιστα, τονίζει ότι
«σε μια πόλη όπως η Αθήνα, που
διαθέτει μόλις 3,5 τ.μ. χώρων πρασίνου ανά κάτοικο, όταν το ελάχιστο όριο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, είναι τα 9
τ.μ., απόλυτη προτεραιότητά μας
πρέπει να είναι η βελτίωση αυτής
της διόλου κολακευτικής εικόνας».
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«Η Πύλη
του Έθνους»

Τιενανμέν: Εξαφάνιση της...
φωτογραφίας στην επέτειο!

Τ

α γεγονότα του 1989 στην πλατεία
Τιενανμέν του Πεκίνου είναι πολύ
μεγαλύτερης σημασίας για την παγκόσμια κοινότητα από την ηρωική
πράξη του άγνωστου Κινέζου που στάθηκε,
κρατώντας μια νάιλον σακούλα με ψώνια,
μπροστά από 14 τανκς, τα οποία εμπόδισε να
κινηθούν. Στη μεγαλύτερη πλατεία του κόσμου εκείνες τις μέρες αναμετρήθηκε το κινεζικό μοντέλο της οικονομικής απελευθέρωσης χωρίς πολιτικό εκδημοκρατισμό και
ανθρώπινα δικαιώματα με το δυτικό μοντέλο
της ταυτόχρονης πολιτικής και οικονομικής
ελευθερίας. Και επικράτησε για πρώτη -και
έως σήμερα τελευταία- φορά το κινεζικό
μοντέλο.
Την περίοδο εκείνη η Κίνα συγκλονιζόταν
από τις εξελίξεις στην καταρρέουσα ΕΣΣΔ
μετά την «περεστρόικα» και τη «γκλάσνοστ»
του Γκορμπατσόφ (ανασυγκρότηση και διαφάνεια). Ήδη στη μεγάλη χώρα της Άπω
Ανατολής ο Τενγκ Χσιάο Πινγκ είχε ξεκινήσει
μια σειρά δομικών οικονομικών αλλαγών
που έβαλαν τα θεμέλια για τη σημερινή οικονομική κατάσταση της Κίνας και το 1989 ο
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Ζιανγκ Ζεμίν συνέχιζε αυτή την πολιτική: οικονομική απελευθέρωση, αλλά πολιτική μονοκρατορία του Κ.Κ. χωρίς ατομικές ελευθερίες. Οι φοιτητές, όμως, οι οποίοι ήθελαν
«περεστρόικα και γκλάσνοστ» και στην Κίνα,
τον Απρίλιο του 1989 κατέλαβαν την πλατεία
Τιενανμέν, που στα κινεζικά σημαίνει «Πύλη
της Ουράνιας Ειρήνης», ζητώντας πολιτικές
ελευθερίες και ατομικά δικαιώματα. Επί έξι
εβδομάδες το καθεστώς του Πεκίνου έδειξε
ανοχή και ψυχραιμία, αλλά στα τέλη Μαΐου
ήταν σαφές ότι δεν θα ανεχόταν περισσότερο
την κατάληψη.
Με το σύνθημα «κάτω οι αντεπαναστάτες»
τα τανκς έκαναν στις 4 Ιουνίου 1989 την εμφάνισή τους στην πλατεία. Οι φοιτητές πιασμένοι από τα χέρια σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες και τραγουδούν τον ύμνο της

3ης Διεθνούς. Οι στρατιώτες και τα τεθωρακισμένα άρχισαν να ρίχνουν «στο ψαχνό» και
οι εικόνες μεταδίδονταν σε όλο τον κόσμο
από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα, σπέρνοντας
τη φρίκη σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης. Ο
Ερυθρός Σταυρός της Κίνας έκανε λόγο για
2.400 νεκρούς, ενώ η κινεζική ηγεσία για
μόλις 241.

Με το σύνθημα «κάτω
οι αντεπαναστάτες» στις
4 Ιουνίου 1989 τα τανκς
έκαναν την εμφάνισή τους
στην πλατεία. Οι φοιτητές
πιασμένοι από τα χέρια
σχημάτισαν ανθρώπινες
αλυσίδες, τραγουδώντας
τον ύμνο της 3ης Διεθνούς

Η Τιενανμέν έχει συνδεθεί και με
άλλα κομβικά γεγονότα στην ιστορία της Κίνας. Εκεί βρισκόταν επί
αιώνες η «Πύλη του Έθνους», που
κατά καιρούς έπαιρνε το όνομα
της εκάστοτε δυναστείας που
ηγεμόνευε στην αχανή χώρα.
Όταν Βρετανοί και Γάλλοι στρατιώτες εισέβαλαν στο Πεκίνο
(στον Δεύτερο Πόλεμο του Οπίου),
άφησαν απείραχτη την Τιενανμέν.
Ο Μάο Τσετούνγκ τη διεύρυνε και
αντί της «Πύλης του Έθνους»
έφτιαξε το «Μνημείο των Ηρώων
του Λαού». Φέτος η επέτειος της
φοιτητικής εξέγερσης στην Τιενανμέν θα περνούσε απαρατήρητη, αν ανεξήγητα η μηχανή αναζήτησης bing δεν «εξαφάνιζε» τη
φωτογραφία του «tank man», του
άγνωστης ταυτότητας «ανθρώπου
των τανκς» που στάθηκε όρθιος
μπροστά από 14 τανκς στο κέντρο
της Τιενανμέν και σταμάτησε την
επέλαση των ερπυστριών.
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Τουρκία: Ανοίγει η παραλία της Αμμοχώστου

Τ

ο ότι η Τουρκία δεν λαμβάνει
καθόλου υπόψη της τις αποφάσεις του ΟΗΕ δεν αποτελεί
είδηση. Ειδικά σε ό,τι αφορά
το Κυπριακό, η περιφρόνηση της Άγκυρας για τις αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού είναι παροιμιώδης! Σε αυτό το
πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση Ερντογάν να «ανοίξει» τα παράλια της Αμμοχώστου, προς τουριστική αξιοποίηση,
κόντρα στις αποφάσεις των Ηνωμένων
Εθνών.
Έτσι, η παραλία της «Χρυσής Ακτής»
στα Βαρώσια (Αμμόχωστος) σε λίγο καιρό, όπως αναφέρει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, θα είναι προσβάσιμη
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στο κοινό και πιο συγκεκριμένα το κομμάτι το οποίο είχε επισκεφθεί τον Νοέμβριο της περασμένης χρονιάς ο Ερντογάν και είχε γευματίσει με το ζεύγος Τατάρ. Σε όλο το μήκος του δρόμου προς
τα εκεί έχουν φυτευτεί φοίνικες και στις
δύο πλευρές, ενώ στην παραλία έχουν
ήδη τοποθετηθεί ομπρέλες και σεζλόνγκ. Ο χώρος είναι προσβάσιμος και
σήμερα, αλλά όχι -ακόμα- για το ευρύ

Η οικονομική συνεργασία στο επίκεντρο
των συνομιλιών Ερντογάν - Ζάεφ
Η οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών τους ήταν το κύριο θέμα της συνάντησης του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε γνωστό ότι ετοιμάζεται μια
νέα συμφωνία ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Άγκυρας και Σκοπίων,
ενώ οι δύο ηγέτες επίσης συζήτησαν για τις κοινές αξίες που μοιράζονται ως μέλη
του ΝΑΤΟ αλλά και τρόπους καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Περαιτέρω, ο
υπουργός Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας Βένκο Φίλιπτσε έκανε γνωστό ότι η Τουρκία θα παραχωρήσει δωρεάν στη χώρα του 30.000 εμβόλια της κινεζικής Sinovac.

κοινό. Ο Δημοτικός Κήπος των Βαρωσίων έχει καθαριστεί και έχει την όψη
ενός χώρου που αναμένει τουρίστες, αν
και ακόμα δεν επιτρέπεται να τον επισκεφθεί κανείς. Σε όλους τους γύρω
δρόμους της πολύπαθης πόλης υπάρχουν ποδηλάτες και αρκετοί αστυνομικοί καθώς και κάμερες.
Ο χώρος γενικότερα έχει καθαριστεί
ώστε να μη θυμίζει την «πόλη-φάντασμα» της τουρκικής κατάκτησης. Ωστόσο, η εγκατάλειψη κι η αδιαφορία «φωνάζουν», όπως στην περίπτωση του
«Φαλήρου», του γνωστού σε όλους τους
ντόπιους κέντρου αναψυχής, το οποίο
έχει καταρρεύσει και δεν έχουν απομεί-

νει παρά μόνο ερείπια. Σημειώνεται ότι
ένα τμήμα της «Χρυσής Ακτής» ήταν
από το 1975 προσβάσιμο, αλλά μόνο για
τους στρατιώτες του κατοχικού στρατού.
«Σε μια περίοδο που έχουν αυξηθεί οι
επιθέσεις, αυτή η εξέλιξη έχει σημασία.
Γνωρίζουμε ότι πολλοί θα ενοχληθούν,
αλλά μέχρι σήμερα οι Τουρκοκύπριοι
και εμείς κάναμε υπομονή, χωρίς να
έχουμε καμιά ανταπόκριση. Ως πρώτο
βήμα, είμαστε ικανοποιημένοι που ο
τουρκοκυπριακός λαός θα μπορέσει να
εισέλθει στην κλειστή περιοχή από την
Πέμπτη το πρωί για να επωφεληθεί από
την παραλία των Βαρωσίων», είπε ο
Ερντογάν.

Περιβαλλοντική «βόμβα»: Τοξική γλίτσα
εξαπλώνεται στη Θάλασσα του Μαρμαρά

Μπροστά σε ένα αποκρουστικό θέαμα βρέθηκαν οι περίπου 16 εκατομμύρια κάτοικοι
της Κωνσταντινούπολης που έχουν θέα τη θάλασσα του Μαρμαρά. Μια θαλάσσια γλίτσα, δηλαδή μια πηχτή και γλοιώδης ουσία, που όπως λέγεται δημιουργήθηκε από
ενώσεις οι οποίες απελευθερώθηκαν από θαλάσσιους οργανισμούς, έχει καλύψει
ολόκληρη τη θάλασσα του Μαρμαρά και ήδη έχει κινηθεί προς το Αιγαίο και τον Εύξεινο Πόντο. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν απέδωσε τη γλίτσα στην κλιματική αλλαγή
και στα μη επεξεργασμένα απόβλητα που πέφτουν σε αυτήν τη θαλάσσια περιοχή. Επιπλέον, υποσχέθηκε να καθαρίσει ολόκληρη τη θάλασσα του Μαρμαρά το συντομότερο.

«G7»: Συμφωνία-ορόσημο για επιβολή παγκόσμιου ελάχιστου εταιρικού φόρου 15%
Το «G7» κατέληξε σε συμφωνία-ορόσημο
για την επιδίωξη υψηλότερης παγκόσμιας
φορολόγησης πολυεθνικών εταιρειών. Σε μια
κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άντληση εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να βοηθηθούν οι χώρες οικονομικά στον απόηχο του Covid-19, η ομάδα των
επτά ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου
(G7) συμφώνησε να στηρίξει έναν ελάχιστο

παγκόσμιο εταιρικό φορολογικό συντελεστή,
τουλάχιστον 15%. Επίσης, οι εταιρείες να πληρώνουν περισσότερο φόρο στις αγορές όπου
πωλούν αγαθά και υπηρεσίες. Η συμφωνία
των υπουργών Οικονομικών του «G7» (των
επτά πιο αναπτυγμένων βιομηχανικά χωρών)
να δεσμευτούν στην επιβολή παγκόσμιου
ελάχιστου εταιρικού φόρου 15% ανά χώρα θα
δημιουργήσει ίσους όρους ανταγωνισμού για

τις εταιρείες ανά τον κόσμο, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ. Και
πρόσθεσε ότι η αναγκαιότητα εθνικών φόρων ψηφιακών υπηρεσιών θα παραμεριστεί
μόλις εφαρμοστεί η παγκόσμια αυτή λύση.
«Ιστορική» χαρακτήρισε τη συμφωνία και ο
Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ
Σολτς, σημειώνοντας ότι τώρα οι εταιρείες
δεν θα μπορούν πλέον να αποφεύγουν τους

φόρους, κερδοσκοπώντας στις χώρες με χαμηλή φορολόγηση. Παράλληλα, οι υπουργοί
καλλιέργησαν το μεταξύ τους έδαφος, ώστε
στη Σύνοδο Κορυφής του «G7» αυτήν την
εβδομάδα οι ηγέτες των επτά πιο βιομηχανικών κρατών της Δύσης να εμφανιστούν με
ενιαίες θέσεις σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η
κλιματική αλλαγή και το εμβολιαστικό πρόγραμμα.
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Aλλάζει ο χάρτης των ακινήτων: Άνοδος 19% για μία στις δύο ζώνες
Ανατροπές στον χάρτη των ακινήτων φέρνουν οι νέες
13.808 αντικειμενικές αξίες, οι οποίες προβλέπουν αύξηση 19% για μία στις δύο ζώνες, ενώ κρύβουν αυξήσεις
ακόμα και άνω του 200%. Στο 55% των περιοχών οι τιμές
ζώνης αυξάνονται κατά 19,5% κατά μέσο όρο, στο 21% των
περιοχών οι τιμές ζώνης μειώνονται κατά 14,7%, ενώ στο
24% των περιοχών οι τιμές παραμένουν σταθερές.
Οι αντικειμενικές αξίες θα αυξηθούν κυρίως στις περιοχές που θεωρούνται «τουριστικά φιλέτα» αλλά και σε
περιοχές των νότιων προαστίων με έντονη οικοδομική
δραστηριότητα, όπως είναι, για παράδειγμα, το Ελληνικό. Στη Μύκονο υπάρχει ζώνη όπου η αντικειμενική αξία
αυξάνεται πάνω από 200%.
Υπάρχουν, ωστόσο, και πολλές μειώσεις στην περιφέρεια και την ηπειρωτική χώρα. Στις νέες εντάξεις εντοπίζεται αύξηση στο 40% των 3.478 ζωνών, η οποία διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 26%.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Οικονομικών επεκτείνει το
σύστημα των αντικειμενικών αξιών σε 3.754 ζώνες σε
ολόκληρη την επικράτεια, που σημαίνει ότι η φορολογία
των ακινήτων που βρίσκονται στις συγκεκριμένες περιοχές θα εκτιναχθεί στα ύψη.
Στην περιοχή της Αττικής οι νέες εντάξεις αφορούν σε
ακριβές περιοχές όπως οι Βάρκιζα, Λεγρενά, Αγία Μαρίνα, Άγιος Νικόλαος, Χάρακας, Δασκαλειό, πέριξ του
Πόρτο Ράφτη, Θορικό και Ασπρόπυργος.
Στο αντικειμενικό σύστημα εντάσσονται όλες οι περιοχές της Σαλαμίνας και των Κυθήρων που είναι εκτός,
ενώ στην Αίγινα εντάσσονται η Πέρδικα, ο Μεσαγρός και
η Σουβάλα.
Στον Νομό Θεσσαλονίκης στο αντικειμενικό σύστημα εντάσσονται περιοχές που βρίσκονται προς τον
Λαγκαδά.
Στη Χαλκιδική θα ενταχθούν παραλιακές περιοχές της

Κασσάνδρας, στο ύψος των οικισμών Σκάλα Φούρκας,
Ποσείδι και τα παραλιακά μέρη από Νέα Καλλικράτεια
έως παραλία Διονύσου.
Στην Αχαΐα εντάσσονται όλες οι παραθαλάσσιες περιοχές όπως το Διακοπτό, η Αιγείρα, ο Πλάτανος, η Τράπεζα, τα Σελιανίτικα, ο Ψαθόπυργος και τα Βραχναίικα.
Στην Αιτωλοακαρνανία εντάσσονται όλες οι περιοχές
κοντά στη Λίμνη Τριχωνίδα, όπως και οι περιοχές του
Θέρμου Καινούριου και Αγγελόκαστρου Αστακού.
Στην Κόρινθο θα ενταχθούν παραλιακές περιοχές από
το Περιγιάλι έως το Λέχαιο.
Στον Νομό Ηλείας θα ενταχθούν η Κυλλήνη, η Ανδραβίδα και η Αρχαία Ολυμπία.
Στον Νομό Έβρου εντάσσονται οικισμοί που είναι κοντά στην Ορεστιάδα, στο Διδυμότειχο και στο Σουφλί και
οι παραθαλάσσιες περιοχές του Νομού Ροδόπης.
Αμαλία Κάτζου

Σε ποιες περιοχές
ανέβηκαν πάνω
από 200%!

Α

υξήσεις τιμών που ξεπερνούν ακόμα και το 200%
φέρνει η αναπροσαρμογή
των αντικειμενικών αξίων
των ακινήτων. Όσον αφορά στις παλαιές, τις υφιστάμενες 10.165 ζώνες
του αντικειμενικού συστήματος, η
τάση που εμφανίζεται από τις εισηγήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών είναι ανοδική, καθώς οι 6.105
ζώνες σημειώνουν αύξηση κατά μέσο όρο 18%.
Εκρηκτική αύξηση κατά 229% εντοπίζεται σε τρεις ζώνες της Μυκόνου,
καθώς υπολογίζονταν μέχρι σήμερα
με τιμή 1.200 ευρώ και η τελική τιμή
τους διαμορφώνεται πλέον σε 3.800
και 3.950 ευρώ, ενώ σημαντικές αυξήσεις εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών, μεταξύ άλλων, όπως το Λαγονήσι
από 750 σε 1.450 ευρώ (αύξηση 93%),
το Μαρούσι από 1.300 σε 2.000 ευρώ
(αύξηση 54%), το Χαλάνδρι από 1.250
σε 1.900 ευρώ (αύξηση 52%), η Κέρκυρα από 1.050 σε 1.600 ευρώ (αύξηση
52%) και η Νέα Αλικαρνασσός από 650
σε 900 ευρώ (αύξηση 38%).
Αυξήσεις μέσα από τη διαδικασία
υποβολής εισηγήσεων από τους πιστοποιημένους εκτιμητές εντοπίζον-
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ται σε ζώνες περιοχών όπως η Σαντορίνη από 1.100 σε 2.250 ευρώ (αύξηση
105%), το κέντρο Αθήνας από 1.850 σε
3.600 ευρώ (αύξηση 95%), το Ναύπλιο
από 1.300 σε 2.200 ευρώ (αύξηση
69%), το Παλαιό Φάληρο από 1.650 σε
2.750 ευρώ (αύξηση 67%), η Βουλιαγμένη από 2.400 σε 3.850 ευρώ (αύξηση 60%), η Γλυφάδα από 1.650 σε
2.550 ευρώ (αύξηση 55%) και το Ελληνικό από 1.700 σε 2.200 ευρώ (αύξηση
29%). Αμετάβλητες παραμένουν 2.729
ζώνες, συνιστώντας το 27% των υφιστάμενων ζωνών, ενώ μείωση παρουσιάζουν 1.331 ζώνες (το 13% των υφισταμένων), η οποία ανέρχεται κατά
μέσο όρο σε 11%.
Αμετάβλητες παραμένουν 2.729
ζώνες, συνιστώντας το 27% των υφιστάμενων ζωνών, ενώ μείωση παρουσιάζουν 1.331 ζώνες (το 13% των υφισταμένων), η οποία ανέρχεται κατά
μέσο όρο σε 11%.

Η πραγματική εικόνα της αγοράς
Oι τρέχουσες εκτιμήσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών εμπεριέχουν
και μεταβολές -της προηγούμενης περιόδου- που έπρεπε να είχαν
ήδη ενσωματωθεί στις αντικειμενικές αξίες, αλλά αυτό δεν είχε γίνει.
Συνεπώς σε πολλές περιπτώσεις οι αυξήσεις των νέων τιμών έναντι
των προϋπαρχουσών αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα της
αγοράς ακινήτων, η οποία ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε το 2018 και η
προσαρμογή της μετατέθηκε για το μέλλον.
Αξίζει να σημειωθεί, όσον αφορά
στις παλαιές - υφιστάμενες ζώνες και
ειδικότερα στη σύγκριση που διενεργείται βάσει των τιμών του 2018, ότι οι
τιμές πριν από τη μεταρρύθμιση δεν
ανταποκρίνονται στο σύνολό τους σε
εισηγήσεις πιστοποιημένων εκτιμητών, οι οποίες είχαν υποβληθεί το 2018
κατά την προηγούμενη πανελλαδική
επικαιροποίηση.

Εκτίναξη κατά 229% εντοπίζεται
σε τρεις ζώνες της Μυκόνου, ενώ
ανοδικά κινούνται και περιοχές
όπως το Λαγονήσι, το Μαρούσι,
το Χαλάνδρι, η Κέρκυρα και
η Νέα Αλικαρνασσός
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Αυξήσεις και μειώσεις στις νέες ζώνες

Σ

τις νέες ζώνες (νέες
εντάξεις και επεκτάσεις), οι οποίες ανέρχονται σε 3.643 (26%
των συνολικών ζωνών του συστήματος), που μέχρι πρότινος
ήταν εκτός του συστήματος των
αντικειμενικών αξιών και λάμβαναν τη χαμηλότερη τιμή της
δημοτικής ενότητας ή του δήμου ή της περιφερειακής ενότητας, εντοπίζονται σημαντικές
μεταβολές.
Από τις νέες ζώνες στις επεκτάσεις υφιστάμενων ζωνών
εντοπίζεται αύξηση στο 80% των
165 ζωνών. Η ένταξή τους στο
σύστημα έχει ως αποτέλεσμα
την αύξηση των τιμών ζώνης
κατά μέσο όρο σε 41% σε σχέση
με τις υφιστάμενες μέσα από τη
διαδικασία των πιστοποιημένων
εκτιμητών.
Από τις νέες ζώνες στις νέες
εντάξεις εντοπίζεται αύξηση
στο 40% των 3.478 ζωνών, η
οποία διαμορφώνεται κατά μέσο όρο σε 26%. Αυξήσεις λαμβάνουν χώρα μέσα από τη διαδικασία των πιστοποιημένων
εκτιμητών, που εντοπίζονται σε
περιοχές των οποίων η τιμή ζώνης ήταν εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού,
όπως η Ιθάκη από 600 σε 2.100
ευρώ (αύξηση 250%), η Ρόδος
από 700 σε 2.100 ευρώ (αύξηση
200%), η Κως από 650 σε 1.350
ευρώ (αύξηση 108%), η Κασσάνδρα Χαλκιδικής από 800 σε
1.550 ευρώ (αύξηση 94%), η Κεφαλονιά από 700 σε 1.250 ευρώ
(αύξηση 79), η Χερσόνησος
Ηρακλείου από 600 σε 1.050 ευρώ (αύξηση 75%), η Ανάβυσσος
από 1.050 σε 1.700 (αύξηση
62%), η Σκαφιδιά Ηλείας από
650 σε 950 ευρώ (αύξηση 46%)
και η Πάτμος από 650 σε 900
ευρώ (αύξηση 38%).
Παράλληλα, υπάρχουν και
πολλές περιοχές όπου μειώθηκαν οι τιμές ζώνης σε σχέση με
την τιμή που οριζόταν εκτός του
συστήματος των αντικειμενικών
αξιών, καθώς με τις εισηγήσεις
των πιστοποιημένων εκτιμητών
προσεγγίστηκαν με μεγαλύτερη

Εκτίναξη στο Κέντρο της Αθήνας
Αυξήσεις-φωτιά έρχονται από την 1/1/2022
στις αντικειμενικές αξίες για μια σειρά από
περιοχές του Κέντρου της Αθήνας αλλά και
ευρύτερα του Λεκανοπεδίου. Οι εισηγήσεις
των εκτιμητών ακινήτων απογειώνουν τις
αντικειμενικές αξίες στο Θησείο, τα Πετράλωνα, του Ψυρρή, την Πλατεία Βικτωρίας,
την Κυψέλη και τον Βοτανικό. Είναι ενδεικτικό ότι στο πρώτο διαμέρισμα Αθηνών, στο
ακρίβεια τα χαρακτηριστικά της
περιοχής.
Ειδικότερα, από τις ζώνες
των νέων εντάξεων μείωση της
τιμής εμφανίζουν 1.509 ζώνες,
δηλαδή το 43% των νέων εντάξεων, η οποία διαμορφώνεται
κατά μέσο όρο σε 18%. Μειώσεις εντοπίζονται σε ζώνες
περιοχών, όπως η Φλώρινα από
600 σε 300 ευρώ (μείωση 50%),
η Χίος από 800 σε 450 ευρώ
(μείωση 44%), οι Πρέσπες από
600 σε 400 ευρώ (μείωση 33%),
το Αμύνταιο από 600 σε 450 ευρώ (μείωση 25%) και η Ορεστιάδα από 500 σε 400 ευρώ (μείωση 20%).
Επίσης, 165 περιπτώσεις
αφορούν σε επεκτάσεις. Από τις
νέες ζώνες στις επεκτάσεις

οποίο περιλαμβάνεται το εμπορικό τρίγωνο
Στάδιο - Ομόνοια - Πλάκα, η νέα τιμή ζώνης
ορίζεται στα 1.150 ευρώ, η κατώτατη από 900
ευρώ που είναι σήμερα και η ανώτατη στις
10.500 ευρώ από 9.000. Στο 4ο Διαμέρισμα
Αθηνών (Κολωνός, Ακαδημία Πλάτωνος, Σεπόλια μέχρι Πατήσια) η κατώτατη τιμή ζώνης
ορίζεται στα 950 ευρώ από 900 ευρώ και η
ανώτατη στα 1.300 ευρώ από 1.200 ευρώ. Στο

υφιστάμενων ζωνών εντοπίζεται αύξηση στο 80% των 165 ζωνών. Η ένταξή τους στο σύστημα
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση
των τιμών ζώνης κατά μέσο όρο
σε 41% σε σχέση με τις υφιστάμενες μέσα από τη διαδικασία
των πιστοποιημένων εκτιμητών.
Μειώσεις εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών όπως τα Φάρσαλα
από 500 σε 250 ευρώ (μείωση
50%), η Νάξος από 800 σε 500
ευρώ (μείωση 38%), τα Άνω Λιόσια από 650 σε 450 ευρώ (μείωση 31%), η Δωδώνη Ιωαννίνων
από 550 σε 400 ευρώ (μείωση
27%), η Κόνιτσα από 600 σε 450
ευρώ (μείωση 25%) και τα Δερβενοχώρια Βοιωτίας από 500 σε
400 ευρώ (μείωση 20%).
Αμαλία Κάτζου

6ο Διαμέρισμα Αθηνών (Πατήσια - Κυψέλη)
η κατώτατη τιμή ζώνης ορίζεται στα 1.450
ευρώ από 900 ευρώ και η ανώτατη στα 1.850
ευρώ από 1.500 ευρώ. Στο 7ο Διαμέρισμα
Αθηνών (Αμπελόκηποι, Ερυθρός, Πολύγωνο
κ.λπ.) η κατώτατη τιμή ζώνης ορίζεται στα
1.150 ευρώ από 1.050 ευρώ και η ανώτατη
στα 3.000 ευρώ από 2.850 ευρώ.
Α.Κ.

Στην Ιθάκη, που ήταν εκτός συστήματος
προσδιορισμού, το τετραγωνικό
μέτρο εκτινάχθηκε κατά 250%
και από τα 600 έφτασε στα 2.100 ευρώ!

Δέκα περιοχές με άνοδο
και δέκα περιοχές με πτώση
Μύκονος ............................ +229%
Σαντορίνη ..........................+105%
Κέντρο Αθήνας .................... +95%
Λαγονήσι.............................. +93%
Ναύπλιο ..............................+69%
Παλαιό Φάληρο .................. +67%
Βουλιαγμένη ......................+60%
Γλυφάδα ..............................+55%
Κέρκυρα ..............................+52%
Ελληνικό ..............................+29%

Φάρσαλα .............................. -50%
Φλώρινα ..............................-50%
Νάξος ....................................-38%
Χίος ......................................-44%
Πρέσπες ..............................-33%
Άνω Λιόσια ............................-31%
Δωδώνη Ιωαννίνων ..............-27%
Κόνιτσα ................................-25%
Δερβενοχώρια Βοιωτίας ....-20%
Ορεστιάδα ............................-20%
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Οι κερδισμένοι
και οι χαμένοι
του νέου ΕΝΦΙΑ

Μ

ετά τις αλλαγές η φορολογική βάση επιβολής του ΕΝΦΙΑ διευρύνεται στο 98% των
ακινήτων από 85% σήμερα,
ενώ δημιουργείται ένα ντόμινο επιβαρύνσεων που ξεκινά από τους φόρους στις
μεταβιβάσεις (αγοραπωλησίες, γονικές
παροχές, δωρεές και κληρονομιές) και
φτάνει στα τέλη που συνδέονται με τις
φορολογητέες αξίες των ακινήτων.
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις φόρων
που επηρεάζονται είναι ο ΦΠΑ 24% που
επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων
κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία, τα δημοτικά τέλη, φόροι όπως ο
ΤΑΠ, οι φόροι χρησικτησίας κτισμάτων,
ανταλλαγής - συνένωσης οικοπέδων, τα
πρόσθετα τέλη μεταγραφής συμβολαίων
και εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο, τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κτισμάτων και πολλοί
άλλοι ακόμα.
Οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες θα
ισχύουν από το 2022, κάτι που σημαίνει
ότι οι φορολογούμενοι έχουν όλο τον
χρόνο στη διάθεσή τους για να αποφασίσουν αν τους συμφέρει να προχωρήσουν
μέχρι το τέλος τους έτους στην απόκτηση
ή μεταβίβαση κάποιου ακινήτου. Επίσης,
αξίζει να αναφερθεί ότι από του χρόνου η
καταβολή του ΕΝΦΙΑ θα ξεκινά από τον
Μάρτιο και θα ολοκληρώνεται στο τέλος
του έτους, κάτι που σημαίνει ότι θα πληρώνεται σε δέκα δόσεις.
Σε ό,τι αφορά τον φόρο μεταβίβασης, η
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εικόνα είναι ξεκάθαρη. Στις περιοχές που
οι αντικειμενικές αξίες θα κάνουν άλμα οι
φόροι μεταβίβασης θα τραβήξουν την
ανηφόρα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα για ακίνητο 100 τετραγωνικών μέτρων στο Μαρούσι, το οποίο από 130.000
αντικειμενική αξία εκτινάσσεται στις
200.000 ευρώ και τα έξοδα μεταβίβασης
από τα 8.195 στις 12.267 ευρώ. Η διαφορά
από την 1η του χρόνου θα ξεπεράσει τις
4.000 ευρώ.
Όμως, στον ΕΝΦΙΑ μια αύξηση της τιμής ζώνης δεν σημαίνει αυτομάτως και
αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης.
Αυτό συμβαίνει διότι ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με συντελεστές που επιβάλλονται σε
ένα εύρος αντικειμενικής αξίας. Για παράδειγμα, σε τιμή ζώνης από 751 έως
1.050 ευρώ ο κύριος φόρος υπολογίζεται
με 2,9 ευρώ ανά τετραγωνικό, ενώ σε τιμή
ζώνης από 1.501 έως 2.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 3,7 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αν η τιμή ζώνης του ακινήτου μετά την αναπροσαρμογή δεν αλλάζει
κλιμάκιο, τότε ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ
του 2022 μπορεί να είναι και μικρότερος
σε σχέση με φέτος. Και αυτό διότι το
υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει τον
Νοέμβριο του 2021 να νομοθετήσει τις

αλλαγές στον φόρο των ακινήτων, ενσωματώνοντας τη νέα μεσοσταθμική μείωση
8% του ΕΝΦΙΑ, για την οποία έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση.
Στους χαμένους του ΕΝΦΙΑ του 2022
θα είναι οι φορολογούμενοι που έχουν
στην κατοχή τους ακίνητα σε περιοχέςφιλέτα στις οποίες δεν εφαρμόζεται σήμερα το αντικειμενικό σύστημα και βρίσκονται στο «απυρόβλητο» της Εφορίας.
Με την επιβολή για πρώτη φορά τιμών
ζώνης στις συγκεκριμένες περιοχές, οι
φορολογητέες αξίες των ακινήτων θα

Χρήστος Σταϊκούρας:

«Παράθυρο» για νέα μείωση

Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, με τις αλλαγές που επέρχονται διορθώνονται αδυναμίες για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ, όπως σημείωσε, οι νέες τιμές ζώνης δεν μεταφράζονται σε αύξηση
του ΕΝΦΙΑ, καθώς θα αναπροσαρμοστούν και οι συντελεστές του φόρου.
Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε, επίσης, ότι δεν θα υπάρξουν

επιβαρύνσεις στη μεσαία τάξη και για τη μεγάλη πλειονότητα των ιδιοκτητών. Αντίθετα, θα υπάρξουν αυξήσεις σε
κατοικίες που σήμερα υποφορολογούνται. Ο δημοσιονομικός χώρος που θα προκύψει θα χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, για τη μείωση της φορολογίας
στα ακίνητα το 2022, ενώ ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί από το
επόμενο έτος σε περισσότερες δόσεις από τα τέλη Μαρτί-

εκτοξευτούν στα ύψη, ανεβάζοντας σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση των
ιδιοκτητών ακινήτων.

Από το 2022 οι αλλαγές
- Σε δέκα δόσεις
θα γίνει η πληρωμή
του φόρου από τα τέλη
Μαρτίου έως τον Δεκέμβριο
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Σημαντική μείωση
επιτοκίων στα δάνεια
τον Απρίλιο

ΨΗΦΙΑΚH ΚAΡΤΑ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Θα δείχνει ωράριο
και μισθό σε real time

Σ

Η αύξηση των καταθέσεων αλλά και
η προοπτική επιστροφής της οικονομίας σε φυσιολογικούς ρυθμούς
οδήγησαν σε αύξηση των εγκρίσεων δανείων και μείωση των επιτοκίων τον Απρίλιο. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων υποχώρησε στο 3,72%. Το
επιτόκιο αυτό είναι κατά 3,66 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο από
το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων,
το οποίο διαμορφώθηκε στο 0,06%,
ενώ οι απλές καταθέσεις όψεως
παρέμειναν αμετάβλητες μεταξύ
0,01% και 0,04%. Το κυμαινόμενο
επιτόκιο των νέων στεγαστικών δανείων υποχώρησε κατά 14 μονάδες
βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,29%
και τα επαγγελματικά δάνεια με
συγκεκριμένη χρονική διάρκεια
υποχώρησαν στο 2,61% από 3,2%
στα τέλη Μαρτίου. Στα δάνεια άνω
του 1 εκατ. ευρώ το επιτόκιο υποχώρησε στο 2,45% από 2,9% τον
Μάρτιο, ενώ, τέλος, το μέσο επιτόκιο των παλαιών δανείων υποχώρησε στο 3,64% από 3,67%. Τέλος, τα
επιτόκια των παλαιών στεγαστικών
και επιχειρηματικών δανείων παρέμειναν αμετάβλητα τον Απρίλιο,
στο 2,01% και 3,17% αντίστοιχα.

ΧΡΗΜΑ

ε τρία βήματα θα ολοκληρωθεί
η έκδοση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία θα αποτυπώνει τις ώρες που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος και θα βγάζει
αυτομάτως και το ύψος των μηνιαίων
αποδοχών του με ακρίβεια... δευτερολέπτου, υπολογίζοντας παράλληλα και
την αμοιβή για τις τυχόν υπερωρίες που
θα κάνει!
Τις τελευταίες λεπτομέρειες του σχεδίου συζήτησαν χθες σε συνάντησή
τους οι υπουργοί Εργασίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και Κυριάκος Πιερρακάκης.
Το σύστημα θα υλοποιηθεί σε τρία βήματα που έχουν ως εξής:
1. Σε πρώτη φάση εντός του έτους οι
εργαζόμενοι θα αποκτήσουν ηλεκτρονικά πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που καταχωρούνται στο σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ» σχετικά με τον εργασιακό
τους βίο.
2. Έως τις αρχές του 2022 θα είναι
έτοιμη η «μήτρα» της κάρτας εργασίας,
δηλαδή το ηλεκτρονικό σύστημα που θα
υποδέχεται τις πληροφορίες που θα καταχωρούν ψηφιακά εργαζόμενοι και
εργοδότες. Παράλληλα, καταργείται μια
σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών με
στόχο τη διευκόλυνση εργαζομένων και
επιχειρήσεων.
3. Εντός του α’ εξαμήνου του 2022 θα
ξεκινήσει η εφαρμογή της Ψηφιακής
Κάρτας Εργασίας με παρακολούθηση
της πραγματικής απασχόλησης σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.
Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα είναι
επί της ουσίας το «ηλεκτρονικό μάτι»
για την αδήλωτη ή υποδηλωμένη εργα-

Λιγότεροι
οι οφειλέτες,
αμετάβλητες
οι οφειλές

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

σία, αποτελώντας εγγύηση για την τήρηση του ωραρίου των εργαζομένων και
την αμοιβή τυχόν υπερωριών, σύμφωνα
με τους κανόνες της εργατικής νομοθεσίας. Παράλληλα, θα χτυπηθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός που υφίστανται οι
επιχειρήσεις που τηρούν τη νομοθεσία
από εκείνες που εφαρμόζουν πρακτικές «μαύρης» ή υποδηλωμένης εργασίας. Η κάρτα, επί της ουσίας, θα είναι
το εργαλείο ελέγχου της Επιθεώρησης
Εργασίας, αφού θα παρακολουθεί τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την εξίσωση των υπερωριών και το δικαίωμα
του τηλεργαζομένου για αποσύνδεση.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η έκδοση
της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας έχει
ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και η
εφαρμογή της θα ξεκινήσει από τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Θα είναι το e-μάτι του ΣΕΠΕ
για διευθέτηση χρόνου
δουλειάς, υπερωρίες και
τηλεργασία - Τις τελευταίες
λεπτομέρειες του σχεδίου
συζήτησαν Χατζηδάκης
και Πιερρακάκης

Η αύξηση των αποταμιεύσεων αυξάνει τα
περιθώρια αποπληρωμής των οφειλών
προς την Εφορία, όπως καταγράφηκε τον
Απρίλιο, καθώς τον συγκεκριμένο μήνα ο
αριθμός των οφειλετών μειώθηκε κατά
53.998 φορολογούμενους σε σχέση με τον
Μάρτιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο τέλος
Απριλίου το ύψος των οφειλών προς την
Εφορία διαμορφώθηκε στα 109,086 δισ.
ευρώ και παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο σε σχέση με τον Μάρτιο. Από αυτά, τα
24,281 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτα είσπραξης και επί της ουσίας αποτελεί... τυπικό νομικό θέμα η διαγραφή
τους, προκειμένου η φορολογική Αρχή να
ρίξει το βάρος στην είσπραξη όσο γίνεται
μεγαλύτερου μέρους από το καθαρά εισπράξιμο ποσό των 84,803 δισ. ευρώ (στο
τέλος Μαρτίου είχε διαμορφωθεί στα
84,863 δισ. ευρώ).
Από την άλλη πλευρά, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι εισπράξεις
του Δημοσίου στηρίχθηκαν από τις κατασχέσεις που έγιναν σε 1,3 εκατομμύρια
οφειλέτες, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται
στην περίμετρο των μέτρων στήριξης που
ισχύουν λόγω των συνεπειών της πανδημίας. Επιπλέον, 1,847 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται στο... ραντάρ της
Εφορίας και κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή
με κατάσχεση ποσών από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Σε ό,τι αφορά το συνολικό νέο χρέος που
δημιουργήθηκε κατά το α’ τετράμηνο του
τρέχοντος έτους, αυτό διαμορφώθηκε στα
2,561 δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα του 2020 είχε διαμορφωθεί στα
2,43 δισ. ευρώ. Τον Απρίλιο το ύψος του νέου χρέους διαμορφώθηκε στα 250 εκατ.
ευρώ, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι εισπράξεις του α’ τετραμήνου έφτασαν στα
549 εκατ. ευρώ.

P
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Ενέργεια: Επενδύσεις 44 δισ. ευρώ έως το 2030

ΔΕΔΑ: Φυσικό αέριο έρχεται
στη Δυτική Μακεδονία

«Σ

υζητάμε για επενδύσεις της
τάξης των 44 δισ. ευρώ μέχρι
το 2030, για να μπορέσουμε
να πετύχουμε την ενεργειακή μετάβαση
της χώρας και με αυτόν τον τρόπο να
στηρίξουμε και να συμβάλουμε στους
ευρωπαϊκούς στόχους, ώστε η Ευρώπη
να μειώσει το 2030 τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 55%, οι οποίες
ενοχοποιούνται για την μεταβολή του
κλίματος στον πλανήτη και, άρα, την κλιματική κρίση». Αυτά σημείωσε, μεταξύ
άλλων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, κατά τη
διάρκεια εκδήλωσης, στο πλαίσιο του
περιφερειακού Συνεδρίου ανάπτυξης
Regional Growth Conference, που συνδιοργανώνουν στην Πάτρα η εφημερίδα
«Πελοπόννησος» και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Όσον αφορά στο Ταμείο
Ανάκαμψης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε ότι «υπάρχουν
σχεδόν πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ για επιδοτήσεις και δάνεια, τα οποία
θα στηρίξουν τις επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα και γενικά επενδύσεις οι
οποίες προστατεύουν το περιβάλλον και
έχουν να κάνουν με την προστασία της

βιοποικιλότητας και την αναδάσωση».
Όπως είπε, σχετικά με την αναδάσωση,
«προχωρούμε ένα τεράστιο έργο για τη
φύτευση 30 εκατομμυρίων δέντρων,
κυρίως σε περιαστικές περιοχές και περιαστικά δάση, τα οποία έχουν καταστραφεί κατά το παρελθόν». Επίσης,
ανέφερε ότι «υπάρχουν δράσεις όπως
είναι η ενεργειακή εξοικονόμηση, το
γνωστό πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ’
οίκον” και με αυτό προσπαθούμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα που εκπέμπονται από το κτιριακό μας απόθεμα, διότι η Ελλάδα έχει

παλιά σπίτια, αφού το 70% έως 80% αυτών έχουν κατασκευαστεί πριν από τις
δεκαετίες του 1990 και του 2000». Εδώ,
συνέχισε, «προωθούμε δημόσια δαπάνη δύο δισεκατομμυρίων ευρώ από το
Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό θα μοχλεύσει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια
ευρώ, ώστε να αναβαθμίσουμε τα σπίτια, να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, να μειώσουμε τον
λογαριασμό του νοικοκυριού και παράλληλα αναθερμαίνουμε έναν πάρα
πολύ σημαντικό κλάδο για την ελληνική
οικονομία, που είναι της οικοδομής».

EY Ελλάδος: Τρεις στους τέσσερις Έλληνες άλλαξαν τον τρόπο που ψωνίζουν
Τη βεβαιότητά του ότι η πανδημία άλλαξε την καθημερινότητα και τις συνήθειες των καταναλωτών εξέφρασε ο Θάνος Μαύρος, από την EY Ελλάδος, επικεφαλής Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων και Λιανεμπορίου της EY στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. «Πρόσφατα χαρτογραφήσαμε αυτές τις αλλαγές με
την έρευνά μας, Future Consumer Index Ελλάδα 2021, προσπαθώντας να
σχηματίσουμε μια πρώτη εικόνα τού πώς θα καταναλώνουμε στη μετά την
πανδημία εποχή», αναφέρει ο κ. Μαύρος. Και συμπληρώνει: «Η μεγαλύτερη,
ίσως, αλλαγή που πυροδότησε η εμπειρία του τελευταίου, περίπου, έτους είναι η απομάκρυνση των καταναλωτών από τα φυσικά καταστήματα και η στροφή στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Χαρακτηριστικά, τρεις στους τέσσερις Έλληνες
(77%) δηλώνουν ότι έχουν αλλάξει τον τρόπο που ψωνίζουν, ενώ το 59% αναφέρει ότι επισκέπτεται λιγότερο συχνά τα φυσικά καταστήματα».

ΕΤΕ: Διαχείριση ορίων εταιρικών καρτών μέσω e-banking
Τη δυνατότητα να διαχειρίζονται online τις κάρτες τους
έχουν πλέον οι εταιρικοί πελάτες της Εθνικής Τράπεζας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της. Συγκεκριμένα, οι συνδρομητές του e-banking της τράπεζας
μπορούν από εδώ και στο εξής να κάνουν τα εξής: Να
παρακολουθούν τα υπόλοιπα και τις κινήσεις των καρτών τους, να αλλάζουν τα όρια χρήσης τους, τα όρια
αγορών έως 10.000 ευρώ και το όριο αγορών στο Διαδίκτυο έως 10.000 ευρώ με δυνατότητα επιμέρους επεξεργασίας για εσωτερικό - εξωτερικό.

Το φυσικό αέριο έρχεται στη Δυτική Μακεδονία, όπως προκήρυξε η Δημόσια Επιχείρηση
Διανομής Αερίου. Ο διαγωνισμός αφορά στην
ανάπτυξη δικτύων διανομής στην Καστοριά,
τους Μανιάκους και το Άργος Ορεστικό, τα
οποία θα καλύψουν το σύνολο των αστικών
ιστών, δίνοντας, έτσι, σε οικιακούς, εμπορικούς και μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές
πρόσβαση στο καύσιμο. Το φυσικό αέριο έχει
ιδιαίτερη σημασία για τη Δυτική Μακεδονία,
στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης, καθώς το
καύσιμο προορίζεται να αποτελέσει και «γέφυρα» για την αναπτυξιακή μετάβαση της περιοχής. Ο δρόμος για τη δημοπράτηση των έργων
από τη θυγατρική της ΔΕΠΑ Υποδομών άνοιξε
στα τέλη Φεβρουαρίου, με την ένταξή τους στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Aegean: Πέντε προορισμοί
εσωτερικού με εισιτήρια από 22 ευρώ
Στην προσφορά 20.000 θέσεων για πτήσεις σε
πέντε προορισμούς στην Ελλάδα, σε τιμές που
ξεκινούν από τα 22 ευρώ τον μήνα, προχώρησε
για περιορισμένο χρονικό διάστημα η Aegean.
Η προσφορά ισχύει για όλες τις απευθείας
πτήσεις από/προς Αθήνα - Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδο και Λάρνακα, το διάστημα
μεταξύ 15/6/2021 και 31/10/2021.

Λουξ: Να στηριχθούν
οι δημιουργικές ελληνικές ΜμΕ
Να στηριχθούν οι υγιείς και δημιουργικές ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) από
την Πολιτεία, προκειμένου να μπορέσουν να
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας,
ζήτησε, μιλώντας στο 9ο Regional Growth Conference, ο Πλάτων Μαρλαφέκας, πρόεδρος του
Επιμελητηρίου Αχαΐας και αντιπρόεδρος της
βιομηχανίας Λουξ. Ο κ. Μαρλαφέκας υπογράμμισε ότι «πρέπει να ξαναπαραγάγει η χώρα μας.
Έχουμε σταματήσει να παράγουμε. Η ανάπτυξη
θα έλθει μέσα από την πραγματική οικονομία,
αυθεντικός εκφραστής της οποίας είναι η ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα».
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Νέος διαγωνισμός για ακίνητο της
ΕΤΑΔ στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Όμιλος Inditex:
Συγχωνεύσεις
των brands στην Ελλάδα
Intrakat: Προχωρά σε
συγχώνευση με τη Γαία Άνεμος

Σ

τη συγχώνευση με απορρόφηση των Zara Home,
Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho,
Bershka και Uterque από τη Zara Ελλάς προχωρά ο ισπανικός όμιλος Inditex, στην Ελλάδα. Η απόφαση
αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική που ακολουθεί ο ισπανικός όμιλος σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος της συγχώνευσης είναι η επίτευξη συνεργειών μεταξύ των εταιρειών του ομίλου, αποσκοπώντας στη μείωση των νομικών, διαχειριστικών και λοιπών εξόδων
των εταιρειών. Η συγχώνευση έρχεται σε μια περίοδο
που η πανδημία και τα lockdowns έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στην αγορά και έχουν οδηγήσει τους διεθνείς ομίλους σε επανεξέταση του μοντέλου τους. ι
Ισπανικός όμιλος Inditex εμφάνισε καθαρές πωλήσεις
20,4 δισ. ευρώ, δηλαδή 25% χαμηλότερες σε σχέση με τη
χρήση 2019-2020, ενώ οι διαδικτυακές του πωλήσεις
σημείωσαν αύξηση 77%, ξεπερνώντας τα 6,6 δισ. ευρώ.
Άγνωστο είναι έως τώρα τι θα γίνει με εργαζομένους του
ομίλου, καθώς δεν έχει ανακοινωθεί από την εταιρεία με
ποιον τρόπο θα αξιοποιηθούν.

Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές
με έκδοση Additional Tier I ομολόγου
Την πρώτη έκδοση Additional Tier I ομολογιών από
ελληνική τράπεζα, ύστερα από πολλά χρόνια, θα επιχειρήσει η Τράπεζα Πειραιώς, υλοποιώντας και το τελευταίο σκέλος του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης.
Η τράπεζα έχει δώσει σχετικό mandate σε Goldman
Sachs και UBS να διερευνήσουν την αγορά και το βιβλίο αναμένεται να ανοίξει, εκτός απροόπτου, εντός
της εβδομάδας. Το ύψος της έκδοσης αναμένεται να
κυμανθεί μεταξύ 300 με 400 εκατ. ευρώ, όπως προϊδέασε τους επενδυτές η διοίκηση του ομίλου Πειραιώς.

Tην έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης της Intrakat με απορρόφηση της εταιρείας Γαία Άνεμος
αποφάσισε το Δ.Σ. της πρώτης. H Γαία Άνεμος δραστηριοποιείται σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Διατηρεί συμμετοχές σε εταιρείες που έχουν λάβει
άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά
πάρκα συνολικής ισχύος 823,55 MW και από φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 208 MW. Επίσης, η εταιρεία
δραστηριοποιείται και ως υπεργολάβος ή/και σύμβουλος στην κατασκευή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση λειτουργίας άλλων σταθμών ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Με τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της
εταιρείας Γαία Άνεμος επιδιώκεται η δυναμική επέκταση της Intrakat και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σκοπός της συγχώνευσης είναι η εκμετάλλευση
του χαρτοφυλακίου αδειών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ της απορροφούμενης, συνολικής
ισχύος 1,1 GW, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, την
κατασκευαστική εμπειρία και την οργανωτική δομή
της Intrakat, ώστε να αναπτυχθεί ένα χαρτοφυλάκιο
έργων ΑΠΕ, διευρύνοντας το πεδίο ανάπτυξης της
εταιρείας και προσφέροντας στους μετόχους την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μελλοντικές υπεραξίες
που θα δημιουργηθούν.

Frigoglass: Σημαντικές ζημιές
στο εργοστάσιο της Ρουμανίας
Η Frigoglass ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε πυρκαγιά
στο εργοστάσιο επαγγελματικών ψυγείων στην Τιμισοάρα, στην περιοχή Τιμίς της Ρουμανίας, το Σάββατο
5 Ιουνίου. Η φωτιά προκάλεσε σημαντικές ζημιές, κυρίως στον χώρο της παραγωγής. Έχει ήδη συσταθεί
ειδική ομάδα εργασίας με σκοπό την εκτίμηση της ζημιάς. Η διαδικασία παραγωγής στο εργοστάσιο έχει
σταματήσει και έχει ενεργοποιηθεί σχέδιο έκτακτης
ανάγκης, προκειμένου να καλυφτεί η ζήτηση των πελατών από το υπόλοιπο παραγωγικό δίκτυο, όπως επισημαίνει η εταιρεία. Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που παρέστησαν στον τόπο της πυρκαγιάς είναι καλά. Η Frigoglass διατηρεί ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία καλύπτουν τις υλικές ζημιές, καθώς και τις επιπτώσεις
από τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
με διακεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες.

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. επαναπροκηρύσσει τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την πώληση του ακινήτου της
στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στο πλαίσιο της βέλτιστης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της και
της μεταρρυθμιστικής πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης, σύμφωνα και με τη δέσμευση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2020, για την αξιοποίηση του
μεγαλύτερου ναυπηγείου της χώρας. Στόχος της
ΕΤΑΔ είναι η διενέργεια ενός άρτιου διεθνούς διαγωνισμού, στο πλαίσιο των κανονισμών που τη διέπουν, που διασφαλίζει το συμφέρον του ελληνικού
Δημοσίου και ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση
μιας εμβληματικής επένδυσης, εθνικής σημασίας,
η οποία και αναμένεται να δημιουργήσει πολλαπλά
οφέλη για την ελληνική οικονομία και τη χώρα συνολικά. Ο διαγωνισμός αφορά στην πώληση ακινήτου συνολικού εμβαδού 332.137,34 τ.μ., μετά των
συστατικών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων
του, καθώς και του Η/Μ εξοπλισμού, όπως αυτός
περιγράφεται στο Τεύχος Προκήρυξης.

Τέρνα Ενεργειακή: Αύξηση
τζίρου στα 94,3 εκατ. ευρώ
Αύξηση κύκλου εργασιών σημείωσε ο όμιλος της
Τέρνα Ενεργειακή κατά το πρώτο τρίμηνο του
2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο. Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα α’ τριμήνου της Τέρνα για το 2021 διαμορφώνονται ως εξής: Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 94,3 εκατ. ευρώ, έναντι 89 εκατ.
ευρώ το περσινό α’ τρίμηνο, αυξημένες κατά 6%. Η
συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) κινήθηκε σταθεροποιητικά στο
ύψος των 61 εκατ. ευρώ, έναντι 61,3 εκατ. ευρώ το
α’ τρίμηνο του 2020. Το ίδιο συνέβη και με τα προσαρμοσμένα EBITDA που διαμορφώθηκαν στα
60,8 εκατ. ευρώ, έναντι 61,1 εκατ. ευρώ το 2020.

ΟΛΘ: Υπόχρεη για δημόσια
πρόταση η Belterra
Η Belterra κατέστη υπόχρεη για την υποβολή δημόσιας πρότασης, καθώς υπερέβη το κρίσιμο όριο
του ενός τρίτου του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση προς
τον ΟΛΘ.

P
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PORTS

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Εθνική έτοιμη για… Μουντιάλ!
ετά το 1-1 με το Βέλγιο στις Βρυξέλλες, η
Εθνική μας ομάδα νίκησε 2-1 τη Νορβηγία στη Μάλαγα, στο δεύτερο κατά σειρά
φιλικό, σκορπίζοντας ελπίδες ότι με παρόμοιες
εμφανίσεις μπορεί να ελπίζει σε πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2022 του Κατάρ. Ο Μασούρας
από μαγική ασίστ του Πέλκα και ο Θανάσης Ανδρούτσος με πλασέ από παράλληλη σέντρα πέτυχαν τα ελληνικά γκολ. Μα το δεύτερο σε αξία γεγονός του φιλικού ήταν η εκμηδένιση του Νορβηγού
σούπερ στράικερ Έρλινγκ Χάαλαντ της Ντόρτμουντ, ο οποίος κοστίζει περισσότερα από ολόκληρη την ελληνική αποστολή (110 εκατ. ευρώ
έναντι 91 εκατ. ευρώ)! Αυτό το τρομερό παιδί του
παγκόσμιου ποδοσφαίρου, που στα 20 του χρόνια
είναι μακράν το most wondering thing των μεγάλων ομάδων της Ευρώπης, δεν… ακούμπησε την

Μ

μπάλα στο ματς υπό την αυστηρή επιτήρηση του
Ντίνου Μαυροπάνου, ο οποίος έκανε ντεμπούτο
ως βασικός.
Η Εθνική βρήκε ένα ακόμα Ελληνόπουλο της
διασποράς για να θωρακίσει την αμυντική της
γραμμή, τον 23χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος
από τον ΠΑΣ Γιάννινα έκανε το μεγάλο άλμα, πήγε
στην Αρσεναλ και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στη Στουτγάρδη. «Φέρτε τον πίσω», απαιτούν οι οπαδοί της Άρσεναλ στα social
media. Κάπως έτσι, με Ντίνο Μαυροπάνο, Κυριάκο Παπαδόπουλο και Γιώργο Τζαβέλλα κεντρικά
μπακ, έκλεισε και το κεφάλαιο «Παπασταθόπουλος - Μανωλάς» στην Εθνική ομάδα. Επί Φαν’τ
Σχιπ δεν πρόκειται να ξανακληθούν. Το ξέρει και ο
Θοδωρής Ζαγοράκης, θρυλικός αρχηγός της
Εθνικής και πλέον πρόεδρος της ΕΠΟ.

Καινοτομία του φιλικού με τους Νορβηγούς είναι ότι ο Ολλανδός τεχνικός Τζον Φαν’τ Σχιπ έπαιξε χωρίς καθαρόαιμο σέντερ φορ, έμπνευση που
του βγήκε απλόχερα, καθώς ο πολυσύνθετος και
πολυτάλαντος Γιώργος Μασούρας, ο οποίος προέρχεται από μια απίθανη σεζόν στον Ολυμπιακό,
μπορεί να παίξει και αυτό τον ρόλο. Σκόραρε ακόμη ένα γκολ «με μία επαφή», που είναι προνόμιο
μόνο των μεγάλων γκολτζήδων.
Η Εθνική έδωσε το τελευταίο της ματς στη σεζόν
και… τον Σεπτέμβριο πια τα σπουδαία. Στις 5 θα αντιμετωπίσει το Κόσοβο στην Πρίστινα και στις 8 τη
Σουηδία του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς και του Μάρκους Μπεργκ στο ΟΑΚΑ για το Μουντιάλ του Κατάρ.
Στα δύο μέχρι τώρα παιχνίδια της πήρε 1-1 με την
Ισπανία στη Γρανάδα, αλλά αμέσως μετά δεν κατάφερε να νικήσει τη Γεωργία στην Τούμπα (1-1).
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Με τον κακό του δαίμονα ο Τσιτσιπάς

Ο

Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν αλάνθαστος, νίκησε 3-0 σετ τον Ισπανό Πάμπλο Καρένιο - Μπούστα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Roland Garros,
όπου σήμερα θα αντιμετωπίσει τον «κακό του
δαίμονα», τον Ρώσο Ντανίλ Μεντβέντεφ,
στους 8 της διοργάνωσης. Τα σετ: 6-2, 6-3, 75. Ήταν η δεύτερη σερί χρονιά που ο Έλληνας
πρωταθλητής περνάει στην προημιτελική φάση του κορυφαίου τουρνουά, ενώ αυτή ήταν η
37η νίκη του σε 45 παιχνίδια στη φετινή σεζόν,
που είναι για φέτος η καλύτερη επίδοση στον
κόσμο. Η αναμέτρηση του Στέφανου με τον
Μεντβέντεφ έχει και εξωαγωνιστικό ενδιαφέρον, καθότι σοβεί μεταξύ τους μια κόντρα από
το 2018 στο Μαϊάμι, όταν αντάλλαξαν βρισιές στα ρωσικά. Η μητέρα του Στέφανου είναι Ρωσίδα, όπως είναι γνωστό. Η δε προϊστορία δεν είναι με το μέρος του Στέφανου, καθότι μετράει μόλις μία νίκη σε επτά συναντήσεις
τους. Ο Μεντβέντεφ τρολάρει συνέχεια τον Τσιτσιπά στα social media.

Γράφει ιστορία
η Σάκκαρη!

SPORTS
Αρνήθηκαν να γονατίσουν

Στο φιλικό παιχνίδι Αγγλία - Ρουμανία (1-0) στο
Μίντλεσμπρο ο διεθνής Ρουμάνος σέντερ μπακ
της ΑΕΚ Ιονούτς Νεντελτσεάρου και ο συμπαίκτης του Νικολάε Στάντσιου της Σλάβια Πράγας
αρνήθηκαν να γονατίσουν πριν από την έναρξη σε
ένδειξη συμπαράστασης στο σύνθημα «Black
Lives Matter». Αποδοκιμάστηκαν από τους λιγοστούς θεατές.

Φτηνά «κόλπα» στον Γιάννη

Σε μια προσπάθεια να αποσπάσουν την προσοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο όταν εκτελούσε ελεύθερες βολές, οι άνθρωποι των Νετς
έβαλαν στα matrix ένα χρονόμετρο που μετρούσε τα δευτερόλεπτα μέχρι να σουτάρει. Τελικά τα… κατάφεραν. Οι Νετς νίκησαν 115-107
τους Μπακς στο πρώτο ματς. Ο Γιάννης πάλευε
μόνος του. Σημείωσε 34 πόντους (14/19 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 0/3 βολές), ενώ είχε 11 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κοψίματα αλλά και 5 λάθη σε 35
λεπτά στο παρκέ.

Θέλουν Κυριάκο οι «δικέφαλοι»

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε φανταστική εμφάνιση στο Παρίσι και γράφει ιστορία στο Roland Garros!
Κέρδισε 2-0 σετ την Αμερικανίδα Σοφία Κένιν (6-1, 6-3) σε μόλις 66 λεπτά και για πρώτη φορά στην
καριέρα της πέρασε στην οκτάδα Grand Slam! Εκεί θα περιμένει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην
περσινή νικήτρια Ίγκα Σβιόντεκ και τη νεαρή Μάρτα Κόστγιουκ. Η Ελληνίδα αθλήτρια, Νο17 στον κόσμο,
δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στην Αμερικανίδα αντίπαλό της να αντιδράσει. Την πίεσε πολύ,
την ανάγκασε σε πολλά λάθη και η ίδια παρέμεινε συγκεντρωμένη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

«Μου σπάει τα νεύρα η κοπέλα μου»
Ο «ιπτάμενος» αθλητής του μήκους Μίλτος Τεντόγλου
επανήλθε με άλμα στα 8.48μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, μετά το 8.60μ. που έκανε στην Καλλιθέα πριν
από μία εβδομάδα. Ποιο είναι το μυστικό του; Διαβάστε: «Η κοπέλα μου, που μου σπάει τα νεύρα και με κάνει να έρχομαι τσιτωμένος στους αγώνες και να ξεσπάω»!

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για τον διεθνή
κεντρικό αμυντικό Κυριάκο Παπαδόπουλο, άλλοτε του Ολυμπιακού, με καριέρα στη Σάλκε και το
Αμβούργο. Την περασμένη σεζόν δεν έβρισκε
ομάδα λόγω αρκετών τραυματισμών, πήγε στη
Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ, έκανε σπουδαία χρονιά
και κλήθηκε στην Εθνική, όπου πλέον παίζει
βασικός. Πάντοτε δήλωνε οπαδός του
ΠΑΟΚ.

Όταν «έφυγε» ο
Μότζαρτ του μπάσκετ…

Ήταν 7 Ιουνίου 1993 όταν ο αθλητικός (και όχι μόνο) πλανήτης βυθίστηκε
στη θλίψη. Λίγες ώρες νωρίτερα έφευγε
από τη ζωή σε αυτοκινητικό δυστύχημα ο Μότζαρτ του παγκόσμιου μπάσκετ, ο 28χρονος Κροάτης Ντράζεν Πέτροβιτς, στη Γερμανία. Οδηγούσε η κοπέλα του. Θα ερχόταν στην Αθήνα τις μέρες εκείνες για να υπογράψει στον Παναθηναϊκό
του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου.
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• Η dj Άντζελα Παντελή επέστρεψε
στο Ντουμπάι και έπαιξε στο ελληνικό πάρτι που είχε αναβληθεί τον περασμένο Ιανουάριο λόγω της πανδημίας.
• Στη Χίο βρίσκεται η Μιμή Ντενίση για τα γυρίσματα της ταινίας
«Σμύρνη μου αγαπημένη».
• Ο Σάκης Ρουβάς αποκάλυψε ότι
έχει δεχτεί απειλητικά μηνύματα.
«Αν έρθεις στο Μοσχάτο, θα σε περιμένουμε με νεράντζια και ξυράφια»,
είχαν γράψει haters στο Διαδίκτυο.

POLITICAL GOSSIP

ΔHΜΟΣ ΑΘΗΝΑIΩΝ

Ανάβουν τα φώτα
του πολιτισμού
O Μίλτος Πασχαλίδης ανοίγει αύριο το βράδυ το
πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και φεστιβάλ του
Δήμου Αθηναίων! Ο ροκάς τραγουδοποιός έπειτα
από οκτώ χρόνια επιστρέφει στη σκηνή της Τεχνόπολης σε μια sold out συναυλία, που σηματοδοτεί
την έναρξη της μεγάλη γιορτής πολιτισμού στην
πρωτεύουσα. Οι προβολείς ανάβουν κάτω από τα
τρία φουγάρα, στα Θέατρα Κολωνού και Γκράβας
του ΟΠΑΝΔΑ και στον κινηματογράφο ΑΒ, διαθέτοντας δωρεάν τους χώρους και την υποδομή σε
καλλιτέχνες και μουσικοθεατρικές ομάδες.

Μουσική στην Τεχνόπολη
 Από Παρασκευή 11/6 έως Κυριακή 13/6 Gimme

Selter Film Festival
 Τρίτη 22/6 Συναυλία Μαρίζας Ρίζου
 Τετάρτη 23/6 Συναυλία Γιάννη Κότσιρα
 Σάββατο 26/6 Athens Music Week-Main live

event με ονόματα-έκπληξη
 Δευτέρα 28/6 Συναυλία Πέγκυς Ζήνα - Νίκου

Τουλιάτου «Κάτω από την ομπρέλα σου». Μαζί τους
η ομάδα κρουστών Απόδραση.
 Τρίτη 29/6 Συναυλία Χαΐνηδων «Βάρδα Φουρνέλο».
 Τετάρτη 30/6 Συναυλία Urban Athens Festival Πυξ Λαξ «Τι είναι αυτό που μας ενώνει».
 Πέμπτη 1/7 Συναυλία Urban Athens Festival
 Παρασκευή 2/7 Συναυλία Nightstalker - «Electric
Haze»
 Δευτέρα 5/6 Συναυλία Μελίνα Κανά
 Τρίτη 6/7 Συναυλία Δάκη, Μαντώς, Μπίγαλη και
Πωλίνας. «Γρανίτα από ντισκοτέκ»
 Τετάρτη 7/7 Συναυλία Wim Mertens - Inescepable 40th anniversary tour
 Πέμπτη 8/7 Συναυλία Melisses

 Παρασκευή 9/7 Συναυλία Stella

 Σάββατο 10/7 Συναυλία Naxatras
 Δευτέρα 12/7 Συναυλία Χατζηφραγκέτα Full band
 Τετάρτη 14/7 Συναυλία Άλκηστι Πρωτοψάλτη - Μι-

χάλη Χατζηγιάννη «Μια αγκαλιά τραγούδια»
 Πέμπτη 16/7 Fundracar live - «Like never before»
with special guests: Argyris (Nightstalker) / Babis
(Planet Of Zeus) / Eisvoleas / Zoro & Buzz
 Δευτέρα 19/7 Συναυλία Γιώργου Νταλάρα
 Τρίτη 20/7 Συναυλία Δημήτρη Μυστακίδη
 Τετάρτη 21/7 Συναυλία Βασίλη Παπακωνσταντίνου
 Τετάρτη 1/9 Συναυλία TBA
 Πέμπτη 2/9 Δράση Κοινωνικού Χαρακτήρα Το Ταξίδι / The Walk
 3-4/9 Μουσικό Φεστιβάλ Off the hook Festival
 Κυριακή 6/9 Συναυλία Onirama Live + Guests
 Δευτέρα 8/9 Συναυλία Σωκράτη Μάλαμα
 Τρίτη 7/9 Συναυλία Καίτης Γαρμπή
 Τετάρτη 8/9 Συναυλία Νατάσσας Μποφίλιου, Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου «Η εποχή του θερισμού»
 Πέμπτη 9/9 Συναυλία Κωστή Μαραβέγια
 Από Σάββατο 11/9 έως Κυριακή 12/9 Μουσικό
Φεστιβάλ Plisskën 2021: MusicSounds Better
With You
 Δευτέρα 13/9 Συναυλία TBA
 Τρίτη 14/9 Συναυλία Εισβολέα
 Τετάρτη 15/9 ΤΒΑ
 Πέμπτη 18/9 Συναυλία Δήμητρας Γαλάνη «Έρωτας
εσύ»
 Παρασκευή 17/9 Συναυλία Γιάννη Κότσιρα και
Χρήστου Θηβαίου
 Σάββατο 18/9 Συναυλία ΤΒΑ
 Κυριακή 19/9 3rdSGS Family & Pets Festival

• Τελικά, η Δανάη Μιχαλάκη δεν
παντρεύτηκε την περασμένη
Παρασκευή. Η ηθοποιός έκανε
λόγο για fake news και ανακοίνωσε ότι θα ντυθεί νυφούλα στα
τέλη καλοκαιριού.
• Ο «Survivor» Αλέξης Παππάς αρραβωνιάστηκε την αγαπημένη του
Αλίσια από το Μονακό.
• Ο Αντώνης Ρέμος αδυνάτισε!
Πόζαρε με την αγαπημένη του
Υβόννη και ήταν... μισός!
• Στη Μαδρίτη βρίσκεται ο Στέλιος
Κουδουνάρης του «My style rocks».
• Η Ιωάννα Μαλέσκου έσφαξε
με το γάντι τον James Καφετζή:
«Δεν είναι άνθρωπος της τηλεόρασης για να ξέρει».
• Ο Γιώργος Τσαλίκης επιβεβαίωσε
ότι θα είναι ο νέος παρουσιαστής του
επόμενου «Big Brother»!
• Ο «Σιωπηλός δρόμος» του
Mega αγοράστηκε και θα μεταδοθεί σε πλατφόρμα του εξωτερικού!
• Το Σαββατοκύριακο η Ιωάννα Τούνη αναστάτωσε τη Ρόδο.

• Ο Τούρκος παραγωγός Ατζούν
Ιλιτζαλί έκανε πρόταση μεταγραφής πολλών εκατομμυρίων
στους τρεις σεφ του «MasterChef», για να εισπράξει ένα
μεγαλοπρεπές «όχι».
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Ρομαντικό τριήμερο
στη Σαντορίνη

GOSSIP
Να μας ζήσουν

H Κατερίνα Καινούργιου και ο
σύντροφός της Φίλιππος Τσαγκρίδης «πέταξαν» για το «νησί
των θεών» το μεσημέρι της Παρασκευής και μοιράστηκαν με
τους followers απίθανες εικόνες
από το τοπίο του ηφαιστείου και
τα υπέροχα πιάτα που δοκίμασαν! Η οικοδέσποινα του «Ευτυχείτε» δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί με τα κομψά μαγιό που
επέλεξε για την παραλία.

Ο

τηλεοπτικός Λάμπρος της σειράς «Άγριες Μέλισσες»
Δημήτρης Γκοτσόπουλος συγκινημένος αποχαιρέτησε
για καλοκαίρι το τηλεοπτικό κοινό. «Ακόμα προσπαθώ
να διαχειριστώ όλο αυτό το κύμα αγάπης και επιβράβευσης. Ειλικρινά θα ήθελα να απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά,
αλλά είναι τόσα πολλά τα μηνύματα και τόσο ιδιαίτερα, συναισθηματικά φορτισμένα, που τα λόγια “μου” περισσεύουν. Νιώθω κατ’ αρχάς τεράστια ευγνωμοσύνη σε όλους εσάς που μας συντροφεύσατε
σε έναν δύσκολο και απαιτητικό δρόμο. Η αγάπη σας για τις “Άγριες
Μέλισσες”, που μας αγκαλιάζει εδώ και δύο χρόνια, και η ανταπόκρισή σας στο έργο μάς δίνει φτερά να γινόμαστε καλύτεροι! Και είναι τεράστια επιβράβευση, όχι μόνο για μένα, αλλά για κάθε συντελεστή της δουλειάς μας αυτό», έγραψε διαδικτυακά, ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον συμπρωταγωνιστή του Γιώργο Γάλλο.

Η δική μας Κατερίνα Παπακωστοπούλου παντρεύτηκε την Κυριακή τον αγαπημένο της Νικόλα Σερεπίσο σε μια λιτή τελετή, παρουσία
εκλεκτών φίλων και συναδέλφων. Η παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του Star ντύθηκε στα λευκά, επιλέγοντας ένα υπέροχο
έξωμο νυφικό με ντεκολτέ και εντυπωσιακή
ανθοδέσμη από κάλλες. Την αποκάλυψη έκανε
η δημοσιογράφος στα προσωπικά της social
media, ποστάροντας φωτογραφίες από τη γαμήλια δεξίωση και βίντεο από την προετοιμασία της. Από την «Political» τις καλύτερες ευχές μας!

Η… γυμνή αλήθεια
του Άγγελου Λάτσιου

«Πάτερ, τα σέβη μου»

Παραμιλάει η σόουμπιζ με τη φωτογραφία του Άγγελου Λάτσιου! Ο πρωτότοκος
γιος της Ελένης Μενεγάκη κατάφερε να
τραβήξει και πάλι τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, δείχνοντας δημοσίως τα
οπίσθιά του στο Ιnstagram. Το προκλητικό ενσταντανέ προκάλεσε χαμό από σχόλια και αντιδράσεις, ενώ δεν έλειψαν και
κολακευτικά σχόλια από θαυμάστριες για
το θάρρος, την αποφασιστικότητα αλλά
και το καλογυμνασμένο κορμί του!

Αποθέωση στην Αυστραλία
Το 1o tour του Γιώργου Τσαλίκη μετά την πανδημία στην «ήπειρο
των καγκουρό» έγραψε ιστορία, αφού και οι 14 προγραμματισμένες
συναυλίες ήταν sold out! «14 μέρες καραντίνας κλειδωμένος σε
ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρο “εξουδετερώθηκαν” από 14 sold out
εμφανίσεις με τεράστια αγάπη και αξέχαστες στιγμές γεμάτες αλήθεια, χαρά και ευγνωμοσύνη», έγραψε ο τραγουδιστής!

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αποθέωσε τον ιερέα
της εκκλησίας στην Άνω Μερά Μυκόνου για την
απέραντη προσφορά, αγάπη και φροντίδα στα
αδέσποτα του χωριού. Ο διάσημος Φατσέας της
κωμικής σειράς «Καφέ της Χαράς» ανάρτησε
βίντεο στο Διαδίκτυο από το εσωτερικό του ναού, δείχνοντας τις γατούλες της περιοχής να κάθονται στα στασίδια! «Ταΐζει και στειρώνει αρκετές γάτες στο χωριό. Έχει, δε, τις πόρτες της
εκκλησίας ανοικτές για αυτές. Πάτερ, τα σέβη
μου», ανέφερε ο ηθοποιός και γνωστός φιλόζωος.
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Δρ Μάρκος Μιχελάκης,
δερματολόγος - αφροδισιολόγος

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Ποιες δίαιτες «γερνούν» το πρόσωπο

Τ

ο αδυνάτισμα ομορφαίνει το σώμα μας,
αλλά αλλάζει και την όψη του προσώπου
μας - ειδικά το δέρμα. Αν χάσουμε απότομα βάρος, ακόμα και πέντε κιλά, το
πρόσωπό μας μπορεί να αλλάξει, σε σημείο που να
μη μας κολακεύει. Και αυτό συμβαίνει κυρίως μετά τα 40. «Όπως όλα τα τμήματα του σώματος, έτσι
και το πρόσωπο διαθέτει λίπος, το οποίο του προσδίδει νεανική όψη», λέει ο δρ Μάρκος Μιχελάκης,
δερματολόγος - αφροδισιολόγος. «Συνήθως, οι
άνθρωποι με υψηλότερο Δείκτη Μάζας Σώματος
(ΔΜΣ) τείνουν να φαίνονται νεότεροι από την αληθινή τους ηλικία. Αντίθετα, όσοι είναι πολύ αδύνατοι συχνά φαίνονται μεγαλύτεροι».
Το δέρμα αποτελείται από ίνες κολλαγόνου και
ελαστίνης, δύο πρωτεΐνες που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υφή του. Το κολλαγόνο, που αποτελεί
περίπου το 80% της δομής του, του χαρίζει δύναμη
και το κάνει σφριγηλό. Η ελαστίνη το κάνει ελαστικό και το βοηθά να μένει σφικτό. Οι πρωτεΐνες αυτές το βοηθούν επίσης να διατηρεί την ακεραιότητά του. Ωστόσο το γήρας και η μεγάλη απώλεια βάρους δεν βοηθούν το δέρμα να διατηρήσει την
πρότερη κατάστασή του.
Στις περιπτώσεις των υπέρβαρων ατόμων που
έχουν συνηθίσει για χρόνια να ζουν με τα περιττά
κιλά τους, η αλλαγή στο δέρμα φαίνεται πιο έντονα.
Το δέρμα έχει μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα
και διατείνεται όσο αυξάνεται ο όγκος του σώματος. Όταν, όμως, μένει σε διάταση επί πολλά χρό-

νια, οι ίνες του κολλαγόνου και της ελαστίνης υφίστανται βλάβες και παύουν να λειτουργούν σωστά.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όσοι χάνουν πολλά κιλά (συνήθως πάνω από 50) απομένουν με μεγάλη περίσσεια δέρματος στο σώμα, το οποίο σε
πολλές περιπτώσεις χρειάζεται χειρουργική
επέμβαση για να αφαιρεθεί. Το πρόσωπο μπορεί
να χαλάσει και χωρίς να χάσουμε τόσα κιλά. Αρκεί

Απότομη απώλεια βάρους
Άτομα άνω των 40, κυρίως γυναίκες, παρουσιάζουν αυτό που αποκαλείται «το
πρόσωπο της δίαιτας». Πρόκειται για την
αλλαγή στην εμφάνιση του προσώπου
που προκαλείται κυρίως εξαιτίας της δίαιτας, σε άτομα που χάνουν πολλά κιλά ή
ακολουθούν πολύ στερητικά διαιτολόγια.
Η όψη γίνεται γερασμένη. Τα μάτια «βαθουλώνουν», τα μάγουλα μοιάζουν «ρουφηγμένα» και το δέρμα στο κάτω μέρος
του προσώπου χαλαρώνει και «σακουλιάζει». Εμφανίζονται ρυτίδες, τις οποίες
«γέμιζε» μέχρι πρότινος το σωματικό λίπος. Η απώλεια μόλις πέντε κιλών είναι
αρκετή για να δείξει το πρόσωπο γερασμένο κατά τέσσερα ολόκληρα χρόνια!
Φυσικά, ρόλο παίζει και η σχέση του καθενός από εμάς με τον ήλιο!

να χάσουμε 3,5-4 κιλά.
Ένα διαιτολόγιο «φιλικό» για το πρόσωπο πρέπει
να περιέχει άφθονο νερό, καθόλου αλκοόλ, μετρημένο αλάτι και άφθονα θρεπτικά τρόφιμα. Για να
προστατευθεί το δέρμα του προσώπου, το αδυνάτισμα πρέπει να είναι αργό. Απαραίτητη είναι η καθημερινή άσκηση, η οποία με τον χρόνο φέρνει
ομοιόμορφη αλλαγή στο σώμα. Οι γυναίκες μπορούν να εφαρμόζουν ειδικά αντιγηραντικά προϊόντα στη διάρκεια του αδυνατίσματος. Οι ενυδατικές
με υαλουρονικό οξύ αμβλύνουν τις λεπτές ρυτίδες
γύρω από τα μάτια, ενώ οι κρέμες με ρετινόλη
μπορούν να μειώσουν τους μαύρους κύκλους που
γίνονται πιο έντονοι στα βαθουλωμένα μάτια. Όταν
ολοκληρωθεί το αδυνάτισμα, οι γυναίκες μπορούν
να αναζητήσουν πρόσθετες λύσεις, όπως fillers
υαλουρονικού οξέος στα μάγουλα, κάτω από το
κατώτερο βλέφαρο και γύρω από το στόμα ή ακόμα και πιο επεμβατικές μεθόδους, όπως το λίφτινγκ.

Άφθονο νερό και θρεπτικά
τρόφιμα, ελάχιστο αλάτι και
καθόλου αλκοόλ προστατεύουν
το δέρμα κατά το αδυνάτισμα
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Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας,
γεννήθηκε στις 4/3/1968, ενώ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
ο πρόεδρος Τουρκίας, στις 26/2/1954.

Κυριάκος Μητσοτάκης
vs Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Κριός

(21/3-20/4)
Πρόκειται για μία δημιουργική
φάση με ανάκαμψη στα οικονομικά και με βελτίωση στα ερωτικά.
Εξελίξεις καινούργιες στις δημιουργικές σας προσπάθειες. Κατάλληλη εποχή ανανεώσεων παρά την κρίση, σε αντικείμενα συνήθειες ή και τάσεις του τρόπου
της ζωής σας.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Καιρός να το ρίξετε με τα μούτρα
στη δημιουργική δουλειά χωρίς να
παραλείψετε και το βιοποριστικό
της κομμάτι. Αντιξοότητες δεν θα
λείψουν, αλλά θα μπορέσετε να τις
ξεπεράσετε. Οι σχέσεις σας θα
ανανεωθούν πιο ουσιαστικά.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Ο κύκλος θα αποδειχτεί γόνιμος,
αλλά η διαδρομή του θα είναι κουραστική. Επηρεάζονται πολύ σχέσεις και συναλλαγές, αλλάζει η νοοτροπία και η τακτική σας ενώ
αναγκάζεστε να τερματίσετε τις τελευταίες εκκρεμότητες. Φτάνετε
σε έναν σημαντικό προορισμό.

Καρκίνος

Π

αρότι είμαστε Έλληνες και καθόλου αντικειμενικοί, παραδεχόμαστε πως έχουμε να κάνουμε με
δύο δυναμικούς και… ζόρικους
Ιχθύς, που καταρρίπτουν τον μύθο για τα…
ευαίσθητα και αδύναμα Ψαράκια. Οι Ιχθύες
στην πολιτική δείχνουν πάντα το τέλος μιας
εποχής (βλ. Γκορμπατσόφ, Κωνσταντίνος
Καραμανλής ο πρεσβύτερος) - για καλό ή
για κακό!
Ο Μητσοτάκης έχει μια πολύ ισχυρή Σελήνη
σε έξαρση στον Ταύρο, που του δίνει δύναμη
και αποφασιστικότητα, Ερμή και Αφροδίτη
στον Υδροχόο (πολιτικό ταλέντο και ικανότητα
να αφουγκράζεται την κοινή γνώμη), έναν πολύ ισχυρό και μαχητικό Άρη στον Κριό σε σύνοδο με τον Κρόνο, που τον κάνει και επίμονο,
και έναν «βασιλικό» Δία στον Λέοντα ο οποίος
δείχνει… παιδί από τζάκι. Έχει Ουρανό και
Πλούτωνα στην Παρθένο και Ποσειδώνα στον
Σκορπιό, αφού ανήκει στη γενιά εκείνη του

’60, που θα τα ζήσει και θα τα δει… όλα. Τα
γρήγορα ανακλαστικά του οφείλονται στον
Άρη του, ενώ ο Ήλιος και ο Ποσειδώνας του
τον κάνουν ιδιαίτερα διαισθητικό.
Ο Ερντογάν ανήκει σε μια πιο συντηρητική,
σκληρή και απολυταρχική γενιά, η οποία έχει
τον Πλούτωνα στον Λέοντα. Το μέλλον θα είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτόν. Έχει Σελήνη και
Άρη στον Τοξότη, γεγονός που, μαζί με Ήλιο,
Ερμή (ανάδρομο!) και Αφροδίτη στα Ψάρια
τον οδηγεί σε θρησκευτικό και ιδεολογικό
φανατισμό. Ο Δίας του, ωστόσο, στους Διδύμους δείχνει πως είναι περισσότερο θρησκόληπτος παρά ένθεος και ταυτόχρονα, λόγω
όψεων, ψεύτης και τυπολάτρης. Ο Κρόνος
του στον Σκορπιό τον εμποδίζει να ασκήσει
αυτοκριτική και να δει τα πράγματα σε βάθος,
ενώ το τετράγωνο του Ουρανού (Καρκίνος)
με τον Ποσειδώνα (Ζυγός) μπορεί να του φέρει απότομη πτώση από ανηθικότητα, κακό
υπολογισμό ή μια παγίδα.

(22/6-22/7)
Φανείτε λίγο υπομονετικοί σε θέματα εργασίας. Μικρές ανακουφίσεις στα οικονομικά και αποδέσμευση από υποχρεώσεις προηγούμενων ετών. Οι νεότεροι και
πιο φιλόδοξοι ανακαλύπτετε μια
νέα επαγγελματική απασχόληση
για την οποία χαίρεστε και διακρίνεστε.

Λέων

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός
(23/9-23/10)
Εύνοια στις σχέσεις και στις
συναλλαγές αλλά και αξιοποίηση συνάμα. Γίνεται ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα σε αυτόν τον
τομέα το οποίο θα σας δώσει
έναν αέρα κίνησης στο εγγύς
μέλλον.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Διάκριση και επιτυχία. Έχετε σημαντικό έργο να κάνετε και αλλαγές να επιβάλετε στους βασικούς τομείς της ζωής σας. Γάμος και επαγγελματικές συνεργασίες αλλάζουν ή ανασυγκροτούνται, ενώ τα οικονομικά σας
βελτιώνονται.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Η ζωή σας μπαίνει σε νέα βάση. Την
επιμέλεια αυτής της ανακατάταξης
αναλαμβάνουν τα γεγονότα. Διασαφηνίζεται η κατάσταση στα προσωπικά σας. Συνεχίστε να είστε προσεκτικοί στις σχέσεις σας με τους
άλλους.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Σας βοηθούν περισσότερο οι συγκυρίες και σας εξυπηρετούν καλύτερα διάφοροι άνθρωποι παράγοντες. Πρόκειται για μία εποχή που
μπορεί να σας διασφαλίσει και να
διασαφηνίσει τα όριά σας σε μια γενικότερα χαοτική κατάσταση.

(23/7-22/8)
Προσέξτε πιθανά λάθη. Αποφύγετε, ακόμα, την εκδοχή μιας περιουσιακής απώλειας. Ευκαιρία
να συναντήσετε ανθρώπους με
την ιδιότητα του συμμάχου! Συνεχής η εναλλαγή των καταστάσεων. Η δυσκολία διαδέχεται την
ευκαιρία και η σύντομη τύχη ή χαρά την πίεση και τις αντιξοότητες.

Υδροχόος

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Θα ζήσετε πολλά ξεκαθαρίσματα σε
αυτόν τον κύκλο που αφορούν στις
σχέσεις με τους άλλους. Θα τύχετε
ενίσχυση της προσωπικής σας
ζωής και θα έχετε και ένα προσωπικό όφελος σε οικονομικό ή σε
κοινωνικό επίπεδο.

(20/1-18/2)
Εξελίξεις σε συναισθηματικές
και οικονομικές βλέψεις αλλά
και στις ανάγκες σας. Ανακούφιση και βελτίωση των αισθηματικών σας. Ευκαιρίες να αξιοποιήσετε τα ταλέντα σας ή να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας.

(19/2-20/3)
Σημαντική εποχή για την καριέρα
και ότι έχει να κάνει με την κοινωνική διάκριση. Σε ό,τι αφορά
το σεξ, ο αισθησιασμός, η τρυφερότητα και η αγκαλιά έχουν τον
πρώτο λόγο.
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Να συνέλθουμε όσο είναι καιρός
Ο
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

ι αριθμοί μπορούν να αποδείξουν τα
πάντα, αλλά και τίποτα. Ο αφορισμός
αυτός ισχύει και για τον αριθμό των
εμβολιασμένων. Η πρώτη ανάγνωση είναι θετική. Η δεύτερη βάζει σε σκέψεις. Όχι μόνο
επειδή μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι όσοι έκαναν την πρώτη δόση με αυτούς που έκαναν και
τις δύο, αλλά γιατί κρύβουν τις «μαύρες τρύπες» ορισμένων ηλικιακών ομάδων που δείχνουν απρόθυμες να εμβολιασθούν. Πιο απρόθυμοι εμφανίζονται άνθρωποι μεγαλύτερης
ηλικίας, δίχως αυτό να σημαίνει ότι στην ηλικιακή ομάδα 18-29 τα πράγματα πάνε μια χαρά. Χειρότερο, όμως, όλων είναι η επανάληψη
της αμεριμνησίας που διέκρινε την κοινωνία,
πέρυσι τέτοια εποχή, μετά το πρώτο κύμα του
κορονοϊού. Ευτυχώς, φέτος, η αμεριμνησία
και ο εφησυχασμός δεν έχουν συνεπάρει την
οργανωμένη Πολιτεία και τους επιστήμονες, οι
οποίοι προειδοποιούν πως, εάν έως τα τέλη
Αυγούστου ή τις αρχές Σεπτεμβρίου δεν επιτευχθεί η περίφημη «ανοσία της αγέλης», εάν,
δηλαδή, δεν έχει εμβολιαστεί το 75%-80% του
πληθυσμού, τίποτε δεν αποκλείει το τέταρτο
κύμα της νόσου. Που αυτήν τη φορά δεν θα
αφήσει τίποτα όρθιο.
Όσοι ισχυρισθούν ότι πρόκειται για κινδυνολογία δεν θα έχουν ακούσει κάτι για τη «μετάλλαξη Δ», όπως είναι η επιστημονική ονομασία
της ινδικής μετάλλαξης, η οποία, σύμφωνα με
τις πρώτες εκτιμήσεις, δείχνει κατά 30%-100%
πιο μεταδοτική από τη βρετανική. Ήδη η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να μεταθέ-

σει την άρση των περιοριστικών μέτρων την
οποία προγραμμάτιζε. Την τελική απόφαση θα
λάβει στις 14 Ιουνίου, καθώς τα πρώτα κρούσματα έχουν κάνει κιόλας την εμφάνισή τους
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι σκέψεις της ελληνικής κυβέρνησης να δώσει κίνητρα σε όσους
προσέρχονται να εμβολιαστούν προδίδει αυτήν την αγωνία, καθώς επικρατεί η άποψη ότι ο
υποχρεωτικός εμβολιασμός θα προκαλούσε
περισσότερα προβλήματα από όσα θα έλυνε.
Μήπως, όμως, προτού μας απασχολήσουν
τέτοιες σκέψεις, θα πρέπει να δούμε καλύτερα
το ενδεχόμενο να ληφθούν πρόσθετα μέτρα,
ώστε να φθάσουμε πιο κοντά στον τελικό στόχο; Ήδη τα μέτρα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως η εστίαση, έχουν
κιόλας ατονήσει. Τουλάχιστον σε τουριστικούς
προορισμούς, που δεν είναι εύκολο να ελεγχθούν. Προσωπικό το οποίο σερβίρει χωρίς μάσκα, υπάλληλοι που δεν τηρούν τα προστατευτικά μέτρα δεν είναι η εξαίρεση. Κάθε ημέρα
που περνάει γίνονται ο κανόνας. Σε παραλιακό
κατάστημα, προχθές, στο διπλανό τραπέζι «τα
έσπαγαν» με τη μουσική από το κινητό στη…

Καλοκαίρι δίχως τουρισμό
σημαίνει από χαμηλά δημόσια
έσοδα έως ανεργία.
Και Σεπτέμβριος δίχως τείχος
ανοσίας σημαίνει υγειονομικά,
κοινωνικά και οικονομικά
καταστροφικό χειμώνα!

διαπασών. (Και μη ρωτήσετε πώς η μουσική
από το κινητό ακούγεται στη διαπασών. Λίγα
ευρώ κάνει το αξεσουάρ-ηχειάκι.) Πολυμήχανη φυλή η ελληνική! Για να μη συζητήσουμε
για τις αποστάσεις που δεν τηρούνται, τις «πατείς με πατώ σε» μαζώξεις, τη δαιμονοποίηση
των μέτρων, τις λοιδορίες σε βάρος όσων τα
τηρούν, τα κορονοπάρτι. Χώρια οι αρνητές.
Θρησκόληπτοι ή «ψεκασμένοι» - αδιάφορο!
Τα πράγματα είναι απλά και πρέπει να ειπωθούν απλά. Όχι με καμπάνιες «περί διαγραμμάτων». Σεπτέμβριος δίχως τείχος ανοσίας
σημαίνει υγειονομικά, κοινωνικά, οικονομικά
καταστροφικό χειμώνα. Καλοκαίρι δίχως τουρισμό σημαίνει χαμηλά δημόσια έσοδα και
ανεργία. Να δώσουμε ένα μόνο παράδειγμα:
Από την ώρα που η κάθοδος των Βρετανών
τουριστών θα καθυστερήσει για τρεις εβδομάδες (εάν το μέτρο δεν παραταθεί και μετά τις 24
Ιουνίου, οπότε θα επαναξιολογήσουν τα επιδημιολογικά δεδομένα), θα υποστούμε σοβαρό
οικονομικό πλήγμα, καθώς η Βρετανία είναι η
δεύτερη αγορά ταξιδιωτών για την τουριστική
βιομηχανία μας. Συνεπώς, το άγχος για τη δημιουργία covid-free νησιών δεν πρέπει να το
έχει μόνο η κυβέρνηση. Οφείλουμε να το
έχουμε όλοι. Ποια είναι δουλειά ειδικώς της
κυβέρνησης; Να προειδοποιήσει. Να κινητοποιήσει. Να καθοδηγήσει όλους όσοι υποθέτουν ότι, επειδή οι αριθμοί των διασωληνωμένων πέφτουν, «αυτό ήταν, ξεμπερδέψαμε»! Η
αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία το αντίθετο υπονοεί.

Εμβολιασμός: Κίνητρα και υποχρεωτικότητα τώρα...

Ο

ταν τελείωσε το πρώτο κύμα της πανδημίας και όλοι «πανηγύριζαν» που πράγματι η χώρα μας είχε πάει καλά, είχαμε
πει ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να προσέξει για
να μην πέσει θύμα της επιτυχίας της. Τα γεγονότα στην πορεία μάς δικαίωσαν. Διότι όσα ακολούθησαν στο δεύτερο - τρίτο κύμα έδειξαν ότι
μειώθηκαν τα ανακλαστικά και η εικόνα γκρίζαρε. Έγιναν λάθη στη διαχείριση, κάποιες αποφάσεις άργησαν να ληφθούν, ενώ άλλες μπέρδεψαν τους πολίτες.
Αποτέλεσμα είναι τα μέτρα που παρέμειναν να
μην τηρούνται ή ακόμη και να καταργούνται από
τους πολίτες. Νομίζουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να επιστρέψει σε κάποιες αυτονόητες αποφάσεις (όπως η απελευθέρωση του ωραρίου, η
μουσική στα μαγαζιά κ.λπ.), διότι όσο παραμένουν ευτελίζουν το κράτος και ό,τι κτίστηκε. Μια
βόλτα στους δρόμους μετά το πέρας του ωραρί-

ου θα πείσει και όσους εξακολουθούν να κλείνουν τα μάτια στα όσα συμβαίνουν δίπλα τους.
Ας έρθω τώρα στο θέμα των προνομίων των
εμβολιασμών. Εδώ και καιρό έχουμε ξεκινήσει
μια καμπάνια για την ανάγκη να θεσπιστούν κάποια «προνόμια» ή -επειδή κάποιους τους ενοχλεί η λέξη- κάποιες παροχές στους ανθρώπους
που έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Και δεν αναφέρομαι να παίρνουν δωρεάν μπίρες, εκπτωτικά
κουπόνια, εργασιακά μπόνους ή ό,τι άλλο φαν-
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ταστεί ο καθένας. Από το απλούστερο να μην
μπαίνουν στη διαδικασία των υποχρεωτικών self
tests μέχρι το να μπορούν να καθίσουν στα
εστιατόρια και στα καφέ εντός. Αν η ζωή των εμβολιασμένων γινόταν ευκολότερη, τότε αυτό θα
αποτελούσε το καλύτερο κίνητρο για όσους ακόμη δεν πάνε να πράξουν το αυτονόητο για να
προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τους άλλους.
Δυστυχώς, για την ώρα το αυτονόητο των προνομίων δεν έχει προχωρήσει, με αποτέλεσμα το
περιβόητο πλέον τείχος ανοσίας να μην έχει κτιστεί, παρόλο που η χώρα μας και εμβόλια έχει
και εμβολιαστικά κέντρα διαθέτει και το όλο σύστημα δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης, πρέπει το συντομότερο δυνατόν να δοθεί η δυνατότητα μαζικού εμβολιασμού και να γίνεται εύκολα
στη γειτονιά μας, π.χ., στον γιατρό ή το φαρμακείο μας.
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