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Διεθνολόγος, Ερευνητής Τμήματος Τουρκικών
και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς την κανονικότητα

ΜΑΣΚΕΣ ΤΕΛΟΣ!

Self test θα κάνουν μόνο
όσοι είναι ανεμβολίαστοι!

ΚΑΤΑΡΓΕIΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΑΓOΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑΣ
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ΣΕΛ. 10

EΡΓΟ ΠΝΟHΣ
Η ΓΡΑΜΜH 4
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Γράφουν

ΤΟΥΣ... ΤΡΕΧΕΙ
τώρα ο Μητσοτάκης!

«Οι πολίτες μπορούν
να σκέφτονται
τις διακοπές τους,
εσείς, όμως, όχι»!

Γιατί πάει Ρώμη
η διπλωματική
σύμβουλος
του Κυριάκου
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Η ΧΩΡΑ
ΣΤΟΥΣ 42οC

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 14

ΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
H ζοφερή πραγματικότητα
του δημογραφικού
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Η επόμενη μέρα και τo στοίχημα της καθημερινότητας

Μ

ετά τα πρώτα σημάδια ύφεσης της πανδημίας η πολιτική μπαίνει πάλι σε
πρώτο πλάνο. Η Βουλή ξαναβρίσκει
τον βηματισμό της και τα νομοσχέδια
προς ψήφιση παίρνουν σειρά. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βάζει μπροστά τις μηχανές για
την επανεκκίνηση της οικονομίας. Η ανάσα που δίνουν οι διαρκώς βελτιούμενοι υγειονομικοί δείκτες
επιτρέπει στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου να
ασχοληθεί με τον ισχυρότερο αντίπαλο κάθε κυβέρνησης σε περίοδο κανονικότητας. Τον αόρατο «εχθρό» του κρατικού μηχανισμού. Τον εφιάλτη κάθε
υπουργού. Την καθημερινότητα του πολίτη. Στον βωμό της οποίας θυσιάστηκαν πολιτικές καριέρες και
κρίθηκαν εκλογικά αποτελέσματα.
Απέναντι σε αυτήν τη Λερναία Ύδρα η κυβέρνηση
έχει σχέδιο και αποφασιστικότητα. Αιχμή του δόρα-
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Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

τος ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης, ο οποίος σε χρόνο-ρεκόρ και κάτω
από αντίξοες συνθήκες επιχειρεί να οργανώσει το
κράτος και να περιορίσει δραστικά τη γραφειοκρατία
του ελληνικού Δημοσίου. Σε μια άλλη, εξίσου άνιση
μάχη ο Κωστής Χατζηδάκης μέσω του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προσπαθεί να
βάλει τάξη στο χάος των εκκρεμών συντάξεων που
γεννούν οι χρόνιες παθογένειες των υπηρεσιών ΕΦΚΑ. Ωστόσο, την παράσταση αναμένεται να κλέψει σε
βάθος χρόνου το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Τα έργα που εξαγγέλθηκαν είναι πράγματι τεράστια και σημαντικά. Ικανά να αλλάξουν την εικόνα όχι
μόνο των περιοχών όπου θα πραγματοποιηθούν, αλλά ολόκληρης της Επικράτειας.
Ένα από αυτά είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Δεν πρόκειται απλώς για έναν νέο σύγχρονο αυ-

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Παπουτσάνης,
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Γιώργος Ευγενίδης,
Ντόρα Κουτροκόη
Mάνος Οικονομίδης,
Γιάννης Παργινός, Νίκος Υποφάντης,
Αμαλία Κάτζου, Λουκάς Γεωργιάδης,
Σταύρος Ιωαννίδης,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου,
Κώστας Παπαδόπουλος,
Εύη Πανταζοπούλου, Μαρία Δήμα,
Δήμητρα Δάρδα,
Διαμαντής Σεϊτανίδης,
Άλκης Φιτσόπουλος,
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

τοκινητόδρομο που θα ενώσει τους τέσσερις νομούς,
αλλά για το πιο επιδραστικό project σε ό,τι αφορά το
μέλλον της Μεγαλονήσου τόσο στις μεταφορές όσο
και στον τουρισμό, αλλά κυρίως στην καθημερινότητα των κατοίκων. Τα ίδια και καλύτερα ισχύουν για τη
Γραμμή 4 του Μετρό. Οι 15 νέοι σταθμοί όταν θα λειτουργήσουν θα μεταφέρουν 340.000 επιβάτες ημερησίως, καθώς εξυπηρετούν πολλά σημαντικά κτίρια
και εγκαταστάσεις, όπως νοσοκομεία, δικαστήρια, το
Πολυτεχνείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο, τη Νομική
Σχολή του ΕΚΠΑ, το Μουσείο Μπενάκη και την Πανεπιστημιούπολη.
Με τέτοια μεγάλα έργα η χώρα γυρίζει σελίδα.
Αφήνει πίσω της την εποχή της πανδημίας και μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης, κάτι που θα είχε συμβεί, άλλωστε, αν δεν είχε εισβάλει τόσο βίαια στη ζωή μας ο
κορονοϊός…
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Κυριάκος: «Ξεχάστε τις διακοπές»

Μ

ε σαφή την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην
προχωρήσει σε καμία αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα
σε αυτήν τη φάση, ταυτόχρονα με τη βούληση του Μεγάρου Μαξίμου το μεταρρυθμιστικό έργο να «τρέξει» έως την πρώτη
εβδομάδα του Αυγούστου, όταν και θα
κλείσει η Βουλή, οι υπουργοί άκουσαν και
διά στόματος του πρωθυπουργού στο
Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης την
«καμπάνα». Διακοπές για τους πολίτες με
την υποβοήθηση των εμβολιασμών θα
έχει, αλλά όχι για τους υπουργούς.
«Καθώς οι εμβολιασμοί προχωρούν,
έχουμε κάθε λόγο να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να είναι αισιόδοξοι. Οι τελευταίοι μπορεί να σκέφτονται ήδη τις διακοπές τους,
εμείς πάλι όχι, γιατί οι μεταρρυθμίσεις της
κυβέρνησης δεν προβλέπεται να κάνουν
διακοπές ούτε φέτος», είπε με νόημα ο κ.
Μητσοτάκης.
Κάπως έτσι ο κ. Μητσοτάκης έδωσε το
εναρκτήριο λάκτισμα για ένα μεταρρυθμιστικό σπριντ διάρκειας ενάμιση μήνα με
αιχμή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου
Παιδείας για την απελευθέρωση των σχολικών μονάδων και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, το νομοσχέδιο Τσακλόγλου
για την επικουρική ασφάλιση των νέων αλλά και το νομοσχέδιο Χρυσοχοΐδη για την

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

αναδιαμόρφωση της υπηρεσιακής δομής
της ΕΛ.ΑΣ.
Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο του
υπουργείου Παιδείας, ο κ. Μητσοτάκης
υπογράμμισε ότι «το σχολείο μας έχει έρθει η ώρα να απεγκλωβιστεί από το υπουργείο». Με το νέο νομοσχέδιο οι σχολικές
μονάδες αυτονομούνται στις τάξεις, όπερ
σημαίνει ότι θα υπάρχουν ανοιχτή επιλογή
βιβλίων και εναλλακτικές μέθοδοι εξέτασης πέραν της απομνημόνευσης. «Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει κεντρικό, πρωταγωνιστικό παιδαγωγικό ρόλο, για αυτό εξάλλου και θα επιμορφώνεται διαρκώς, ενώ το
έργο του θα αποτιμάται ώστε να έχει κάθε
βοήθεια να γίνει καλύτερος, να γίνει καλύτερη. Με μια αλλαγή που περιγράφεται με
τρεις λέξεις: ελευθερία, αυτονομία, λογοδοσία», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης
αναφερόμενος στην αξιολόγηση, όπου,
όπως έχει γράψει η «Political», δεν θα
προβλέπεται απόλυση.

Σουηδικό μοντέλο
Την ίδια ώρα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρ-

θηκε με θερμά λόγια και στο σχέδιο αναδιαμόρφωσης της επικουρικής ασφάλισης
που παρουσίασαν ο κ. Χατζηδάκης και ο
αρμόδιος υφυπουργός Πάνος Τσακλόγλου.
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μετάβαση στο «σουηδικό μοντέλο», με δεδομένο ότι επιχειρείται μια μετατόπιση από
το αναδιανεμητικό στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα.
Πρακτικά, εργαζόμενος έως 35 ετών, με
επιλογή του, αλλά και ο κάθε νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας από την
1/1/2022 θα έχει πλέον έναν ατομικό κουμπάρα, στον οποίο θα κατευθύνονται οι εισφορές του και θα επενδύει κατά το δοκούν το κεφάλαιό του.
«Πρέπει να σημειώσω ότι ειδική ρήτρα
στον νόμο προβλέπει ότι, ανεξάρτητα από
την πορεία των επενδύσεων, η τελική σύνταξη δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερη,
δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που αντιστοιχεί στο σύνολο των εισφορών του εργαζομένου», υπογράμμισε ο κ.
Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι πρόκειται
για σύστημα που απαντάται σε όλα τα κράτη
του ανεπτυγμένου κόσμου.

Νέο έγκλημα, νέες δομές
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς
και στη θεσμική τομή για αναδιοργάνωση
της ΕΛ.ΑΣ. «Οι νέες συνθήκες στον κόσμο
του εγκλήματος απαιτούν και νέες δομές

στον κόσμο του νόμου», υπογράμμισε ο κ.
Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχάρη τα στοιχεία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση σημαντικών υποθέσεων. «Με τη νέα διάταξη δυνάμεών της η Ελληνική Αστυνομία φιλοδοξεί να οδηγεί πιο γρήγορα, πιο τεκμηριωμένα τους παρανόμους στη Δικαιοσύνη»,
κατηγορώντας παράλληλα τον ΣΥΡΙΖΑ ότι
έκανε πιο εύκολη την αποφυλάκιση κρατουμένων με διατάξεις, οι οποίες ως ευμενέστερες υπερισχύουν για τους ήδη κρατούμενους. Προανήγγειλε, δε, τις νέες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα ώστε «να
θεραπευτούν οι όποιες αστοχίες παραμένουν».
Το Υπουργικό, παράλληλα, ενέκρινε την
τοποθέτηση του Δημήτρη Σκαλτσούνη στην
προεδρία του ΣτΕ και της Μαρίας Γεωργίου
στην προεδρία του Αρείου Πάγου, όπως
έγραψε από χθες η «Political», ενώ ο Άγγελος Μπίνης παραμένει για άλλα δύο χρόνια
διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Ο πρωθυπουργός
έδωσε το εναρκτήριο
λάκτισμα για ένα
μεταρρυθμιστικό σπριντ
διάρκειας ενάμιση μήνα
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Πέρασαν 25 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου

Σ

υμπληρώθηκαν χθες 25 χρόνια από τον
θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα
Παπανδρέου. Με αφορμή αυτή την επέτειο η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. Φώφη Γεννηματά
με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα ανέφερε
ότι «ο Ανδρέας και το ΠΑΣΟΚ παραμένουν βαθιά
μέσα στην καρδιά του ελληνικού λαού».
Σε προσωπικό τόνο η κυρία Γεννηματά σημειώνει χαρακτηριστικά: «Για εμένα, που είχα την
τύχη να τον γνωρίσω, να τον ακούσω να μας μιλάει όταν ήμασταν φοιτητές και να ζήσω στη συνέχεια από κοντά την εποχή της Αλλαγής, είναι πάντα παρών». Τονίζει δε ότι «το όραμα, οι ιδέες και
το έργο του μας εμπνέουν για τη Νέα Αλλαγή. Για

ένα σύγχρονο “πράσινο” κοινωνικό συμβόλαιο με
βιώσιμη ανάπτυξη, ευημερία και προκοπή, με
κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη».
Από τη μεριά του, ο ευρωβουλευτής Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε: «Ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ άφησε
ανεξίτηλο το στίγμα του τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και σε ευρωπαϊκό. Σε συνέχεια πρωτοβουλίας που είχα λάβει πριν από την πανδημία,
σήμερα συνυπέγραψα μαζί με την πρόεδρο της
Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κυρία Ιράτσε Γκαρθία
Πέρες επισήμως το αίτημα προς τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Σασόλι ώστε να
ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και

να δοθεί το όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου σε
μια αίθουσα ή χώρο στα κτίρια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε το
έργο ενός σπουδαίου πολιτικού, ενός πραγματικά ειρηνικού επαναστάτη, που αγωνίστηκε με
θάρρος και συνέπεια για μια δημοκρατική Ελλάδα αλλά και για μια Ευρώπη αλληλεγγύης και
κοινωνικής συνοχής».
Με ένα ηχητικό ντοκουμέντο από συνέντευξη
που είχε δώσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, το οποίο
ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο
Facebook, τίμησε τη μνήμη του ο γιος του Νίκος
Παπανδρέου.

Θερμό καλοκαίρι προβλέπει ο Τσίπρας

«E

χουμε μπροστά μας ένα
θερμό πολιτικό καλοκαίρι.
Η παρουσία μας θα πρέπει
να είναι διαρκής και συνεχής σε κάθε κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο μέσα στην κοινωνία και δίπλα στους
πολίτες που ασφυκτιούν». Αυτό τόνισε,
μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας στην εισήγησή του ανέφερε ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα ξεδιπλώνουν όλη τη βαριά πολιτική ατζέντα στο
Εργασιακό, Ασφαλιστικό και Πτωχευτικό
και επισήμανε ότι «πρέπει να εκπέμψουμε
ένα ισχυρό μήνυμα προγραμματικής ετοιμότητας, ανατροπής και νίκης»: «Παρά το
γεγονός ότι η πανδημία ανέστειλε τις δραστηριότητές μας, το κόμμα μας αξιοποίησε
στο έπακρο την αναστολή του συνεδρίου
μας για να προχωρήσουμε σε μια βαθύτερη προγραμματική επεξεργασία. Η προγραμματική συνδιάσκεψη είναι το επιστέγασμα αυτής της διαδικασίας. Και είναι μια
ευκαιρία να εκπέμψουμε ένα ισχυρό μήνυμα προγραμματικής ετοιμότητας, αποφασιστικότητας, μάχης για την ανατροπή
της αντιλαϊκής και αντικοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης της Δεξιάς και νίκης
στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση».
Το Πολιτικό Συμβούλιο οριστικοποίησε
ότι η εκδήλωση για το Εργασιακό, απέναντι
στον νόμο Χατζηδάκη, θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στο Θέατρο Λιπασμάτων
Δραπετσώνας -επελέγη για συμβολικούς
λόγους μια ιστορικά εργατική περιοχή-,
ενώ η Εθνική Συνδιάσκεψη, που θα ακολουθήσει, θα πραγματοποιηθεί στις 2-4

Γράφει
ο Γιάννης Σπ. Παργινός

parginos@paraskhnio.gr
Ιουλίου στη γειτονική Νίκαια, όπου και θα
εγκριθεί το κυβερνητικό πρόγραμμα του
ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.
«Στην Εθνική μας Συνδιάσκεψη θα αναδείξουμε την εναλλακτική πρόταση, την
πρόταση μιας προοδευτικής κυβέρνησης
με στόχο τη στήριξη των δυνάμεων της εργασίας και την άμβλυνση των ανισοτήτων
στην κοινωνία», τόνισε χαρακτηριστικά ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κατά Πολάκη
Στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου ο βουλευτής Χανίων και πρώην
υπουργός Παύλος Πολάκης δέχτηκε
σκληρή κριτική από στελέχη όλων των τάσεων για την «πολιτική αργκό που χρησιμοποιεί στην πολιτική του αντιπαράθεση».
Το «αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο δεν οικοδομήθηκε μόνο από τις επιθυμίες της Ν.Δ. και
του φιλικού της Τύπου, βρήκε πρόσφορο
έδαφος σε συμπεριφορές που απέπνεαν
αλαζονεία, άγνοια, ψευτομαγκιά και επιπολαιότητα. Που βρίσκονται στον αντίποδα του ύφους και του ήθους με τα
οποία πορεύτηκε η Αριστερά σε χαλεπούς καιρούς και ιστορικά τη χαρακτηρίζουν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Μπίστης, φωτογραφίζοντας τον
Παύλο Πολάκη. Παρόμοια άποψη εξέφρασαν και οι Νίκος Φίλης, Ευκλείδης Τσακαλώτος, επισημαίνοντας

ότι η «συμπεριφορά του κ. Πολάκη και τα
όσα κατά καιρούς δηλώνει δεν βοηθούν
την αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ».
Μετά το Πολιτικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ
- Π.Σ. ο Αλέξης Τσίπρας αναχώρησε για τις
Βρυξέλλες, καθώς σήμερα θα συμμετάσχει ως παρατηρητής στην προπαρασκευαστική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES) και μία μέρα
μετά στο Βερολίνο στη συνάντηση των
ηγετών των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
Στα ευρωπαϊκά Φόρουμ των Σοσιαλιστών ο Αλέξης Τσίπρας θα «συνυπάρξει»
με την πρόεδρο του ΚΙΝ.ΑΛ. Φώφη Γεννηματά, η οποία τον θεωρεί «λαθρεπιβάτη»,
καθώς κρίνει ότι κρατάει την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της ευρύτερης Κεντροαριστεράς τόσο σε διεθνές όσο και
σε εγχώριο επίπεδο.
Χθες βραδύ ο Αλέξης Τσίπρας, συναντήθηκε με τους συμπροέδρους
των προοδευτικών ευρωπαϊκών κομμάτων, τη συμπρόεδρο της Ευρωομάδας των Πρασίνων Σκα Κέλερ και
τoν συμπρόεδρο της Ευρωομάδας της Αριστεράς. Σή-

Στη συνεδρίαση του Πολιτικού
Συμβουλίου ο βουλευτής Χανίων
και πρώην υπουργός Παύλος
Πολάκης δέχτηκε σκληρή κριτική

μερα ο κ. Τσίπρας θα συναντηθεί με τον
πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Νταβίντ
Σασόλι και τον Ευρωπαίο επίτροπο Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι, καθώς επίσης
και με τον Μάρτιν Σίρντεβαν και την πρόεδρο της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών
Ιράτσε Γκαρθία Πέρες. Αύριο Παρασκευή
θα συναντήσει τους συμπροέδρους της
Die Linke, Σούζαν Χένινγκ-Βέλσοου και
Τζανίν Βίσλερ.
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Σπαζοκεφαλιά η Συμφωνία
των Πρεσπών
Η ψήφιση των μνημονίων της Συμφωνίας των Πρεσπών μετατίθεται… στο
μέλλον, επ’ αόριστον, που λέμε. Μετά τις
προκλητικές δηλώσεις του Ζόραν Ζάεφ
περί ποδοσφαιρικής ομάδας της Μακεδονίας, η ελληνική κυβέρνηση έχει
μουδιάσει και δείχνει ότι παγώνει, προσώρας, οποιαδήποτε ψηφοφορία στη
Βουλή. Άλλωστε υπάρχουν και αρκετές
αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ν.Δ. και
δεν είναι το κατάλληλο timing να ανοίξει
ένα τέτοιο θέμα. Ήδη, αρκετά στελέχη
της «γαλάζιας» παράταξης μιλούν για
καταγγελία και ακύρωση της Συμφωνίας
των Πρεσπών.

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Κομβικός ο ρόλος
της ομάδας
κρούσης
του Μαξίμου

P

OLITICANTIS

Στο βάθος βλέπω
δικαστήρια…

Κ

ομβικό ρόλο στην υλοποίηση των κυβερνητικών δράσεων θα συνεχίσει να
έχει η ομάδα κρούσης του Μαξίμου,
αποτελούμενη από τους Γιώργο Γεραπετρίτη,
Γρηγόρη Δημητριάδη και Άκη Σκέρτσο. Και αυτό διότι οι τρεις στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού λειτούργησαν αποτελεσματικά και
χωρίς καθυστερήσεις σε όλα τα μέτωπα που
αφορούσαν στη διαχείριση της πανδημίας, με
συγκεκριμένα θέματα να επιλύονται άμεσα και
με επιτυχία. Είναι, επομένως, λογικό Γεραπετρίτης, Δημητριάδης και Σκέρτσος να αποτελούν τη δύναμη του πυρός και στη μετα-πανδημία εποχή, αφού οι προκλήσεις μόνο λίγες δεν
είναι. Το πρωθυπουργικό γραφείο έχει πολλή
δουλειά μπροστά του, ωστόσο έχει αποδείξει
πως διαθέτει το know how ώστε να χειρίζεται
γρήγορα και αποτελεσματικά κρίσιμα θέματα.

Στη μαραθώνια γενική συνέλευση των μετόχων
της Ελλάκτωρ -χωρίς τη συμμετοχή της Greenhill- εγκρίθηκαν η εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο να προχωρήσει στην αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου, η πρόταση μη έγκρισης
της διαχείρισης της προηγούμενης διοίκησης (Α.
Καλλιτσάντση) για την οικονομική χρήση 2020
καθώς και της απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. από
τυχόν ευθύνες κατά την άσκηση της διοίκησης το
ίδιο διάστημα, ενώ ενέκρινε την εκλογή του Ευθύμιου Μπουλούτα ως διευθύνοντος συμβούλου
και δύο ακόμα νέων μελών (Ιωάννα Δρέττα, Ευγενία Λειβαδάρου) στο διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης. Τρεις ώρες κράτησε η συνέλευση και
ήταν… μονομαχία στον κόκκινο ήλιο. Η πλειοψηφία των μετόχων αποφάσισε με ποσοστό 84,26%
ότι η Greenhill Investments των εφοπλιστών Δ.
Μπάκου και Ι. Καϋμενάκη δεν έχει το δικαίωμα να
λάβει μέρος. Έντονη ήταν η αντίδραση, μαθαίνω,
του δικηγόρου των δύο εφοπλιστών, με αποτέλεσμα να μην ξέρει κανείς τι θα ισχύσει…

Κωλοτούμπα...
Αφού η Αθήνα τού έδειξε τα δόντια της με την
απειλή να παγώσει τα πρωτόκολλα, ο Ζάεφ
έκανε κωλοτούμπα, αποδίδοντας… το λάθος
του στη μικρή του ηλικία! Ο πρωθυπουργός
της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, αναγνώρισε ότι ενήργησε λανθασμένα σε ανάρτησή του στο Twitter, στην οποία έκανε λόγο
για «μακεδονική Εθνική ποδοσφαίρου».

Ξέρετε πόσα χρήματα έδωσε ο Οίκος Dior για να διαφημιστεί μέσω
της Ελλάδας σε όλον τον κόσμο; Πόσο του κόστισε, δηλαδή, όλη αυτή η υπερπαραγωγή
η οποία προβλήθηκε σε 80 χώρες του κόσμου; Κρατηθείτε! Δέκα εκατομμύρια ευρώ! Νομίζω ότι άξιζε
τον κόπο.

Ο Ανδρουλάκης
και ο Ανδρέας

Μπορεί ο Ανδρέας Λοβέρδος να παρουσίασε
την υποψηφιότητά του με τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ, όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης το πήγε
ακόμα παραπέρα. Εισηγήθηκε και συνυπέγραψε μαζί με την πρόεδρο της Ομάδας των
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιράτσε Γκαρθία Πέρες, επισήμως το αίτημα προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Σασόλι, ώστε να
ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες
και να δοθεί το όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου σε μία αίθουσα ή χώρο στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες ή
στο Στρασβούργο. Αν πετύχει, θα είναι καλή
πρωτοβουλία και θα του δώσει πόντους…

Μπαίνει και η Fourlis
στο Ελληνικό
Την πρώτη μεγάλη εμπορική συμφωνία στον χώρο
του λιανεμπορίου στο Ελληνικό ανακοίνωσε η
Lamda Development, με στρατηγικό επενδυτή τη
Fourlis SA. Η συμφωνία (MoU προσώρας) αφορά
στην πώληση ενός τμήματος της έκτασης του Ελληνικού για την ανάπτυξη Retail Park, δίπλα στο
ένα από τα δύο εμπορικά κέντρα που σκοπεύει να
αναπτύξει η Lamda και ειδικότερα αυτό των
70.000 τετραγωνικών στη Βουλιαγμένης. Η συνολική επένδυση της Fourlis είναι 55 εκατομμύρια
ευρώ. Η αγορά της γης και η ανάπτυξη του Retail
Park γίνονται μέσω του βραχίονα του Ομίλου
Fourlis που δραστηριοποιείται στα ακίνητα της
Trade Estates. Το Retail Park θα αναπτυχθεί δίπλα
στο μεγάλο εμπορικό της Lamda. Είδες το Ελληνικό; Μέλι έχει!

«Πάντα στέλνω μηνύματα φιλίας, διότι πιστεύω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών που πετύχαμε με τον αγαπητό μου φίλο Αλέξη Τσίπρα έφερε οφέλη και στις δύο πλευρές. Είμαι
ο πρώτος που σέβεται και εφαρμόζει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Όμως, μερικές φορές
γίνονται και λάθη. Είμαι 46 ετών και είναι φυσιολογικό κάτι που επαναλαμβάνεις τόσα
χρόνια να σου... ξεφύγει και στο γράψιμο»,
δήλωσε σήμερα ο Ζόραν Ζάεφ, απαντώντας
σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις σχετικά με
την επίμαχη ανάρτησή του και τις αντιδράσεις στην Αθήνα.
Ο Ζόραν Ζάεφ προχώρησε σε αυτήν τη δήλωση στο περιθώριο του 1ου Οικονομικού Φόρουμ των Σκοπίων, το οποίο διοργανώνεται
από το Φόρουμ των Δελφών.
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Ο αεικίνητος Στέλιος Πέτσας

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Ο Μητσοτάκης
συνεχάρη Χρυσοχοΐδη
Σας το έγραψα στο χθεσινό φύλλο:
Υπάρχει αναστροφή κλίματος υπέρ
Χρυσοχοΐδη μετά την εξιχνίαση του εγκλήματος στα Γλυκά Νερά. Το είπε ξεκάθαρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο
Υπουργικό και δεν παρέλειψε να τον
συγχαρεί: «Μια παρέμβαση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που αναδιοργανώνει πλήρως την Ελληνική
Αστυνομία, γιατί οι νέες συνθήκες στον
κόσμο του εγκλήματος απαιτούν και
νέες δομές στον κόσμο του νόμου. Και
είναι αλήθεια και πιστεύω ότι αξίζουν
συγχαρητήρια στον υπουργό, σε όλα τα
στελέχη του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη, στην Ελληνική Αστυνομία.
Όπως έδειξαν οι διαλευκάνσεις πρόσφατων υποθέσεων, η Αστυνομία ξέρει
και μπορεί να φτάνει στη λύση με επαγγελματισμό, με μέθοδο, με υπομονή, με
αξιοποίηση της τεχνολογίας. Τελευταία,
άλλωστε, δεν αποκαλύπτει ενόχους
από μόνη της, αλλά φέρνει αποτελέσματα μόνο όταν τίθενται στη διάθεση,
στα χέρια των ειδικών. Και με τη νέα
διάταξη δυνάμεών της, η Ελληνική
Αστυνομία φιλοδοξεί να οδηγεί πιο
γρήγορα, πιο τεκμηριωμένα τους παρανόμους στη Δικαιοσύνη. Και εκείνη, βέβαια, θα έχει τον τελικό ρόλο και λόγο
για να κρίνει δίκαια».

POLITICANTIS

Αεικίνητος αναδεικνύεται ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο οποίος,
εκτός των επισκέψεων που πραγματοποιεί συχνά πυκνά στις περιφέρειες και στους δήμους
της χώρας, έχει επικοινωνία και με τους πολίτες τοπικών κοινωνιών. Έτσι, με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών επισκέφτηκε το Πόρτο
Ράφτη, ενώ παρακολούθησε τη λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Ραφήνα. Στη
συνέχεια μαζί με την οικογένειά του βρέθηκε σε ξενοδοχείο στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, όπου συνομίλησε με πολίτες. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στα social media ανήμερα την
εορτή του Αγίου Πνεύματος, έκανε λόγο για αλλαγή πνευματική, θέλοντας να εξάρει τη σημασία των μεταρρυθμίσεων που υλοποιεί η κυβέρνηση.

Πάει στην Κρήτη δεύτερος και καταϊδρωμένος
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μόλις πήρε χαμπάρι τη δημοσκοπική
του καθίζηση, αποφάσισε να κινητοποιηθεί
και να ξεκινήσει τις περιοδείες εν μέσω
θέρους. Επτά μονάδες είναι αυτές που χάνει στην Κρήτη - δεν είναι και λίγες! Ετοιμάζεται, λοιπόν, να πάει στον Νομό Λασιθίου και αυτό διότι εκεί επιδιώκει να δημιουργήσει ρήγμα ως προς τον ΒΟΑΚ, που
τρέχει με πολύ καλούς ρυθμούς. Επειδή το σκέλος Αγίου Νικολάου - Σητείας εντάχθηκε
σε καθεστώς δημοσίων επενδύσεων και όχι στα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία επιτάχυνσης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επιδιώξει να ρίξει τον σπόρο της
αμφιβολίας ως προς την ολοκλήρωση του έργου. Λιγουλάκι δύσκολο όμως, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα έχει ξεκαθαρίσει όλα στο νησί και το νερό έχει μπει στο αυλάκι…
Εκτός κι αν ο άνθρωπος το συνδυάσει με διακοπές. Άλλο αυτό…

Οι οκτώ παίκτες της
ευρυζωνικότητας
Στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
έχουν πολλή δουλειά, αφού θα παίξει το μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό έργο ΣΔΙΤ στην
Ευρώπη. Μιλάμε για το έργο ανάπτυξης υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας UltraFast Broadband (UFBB), που έχει προϋπολογισμό 700 εκατομμύρια ευρώ (πλέον
ΦΠΑ), με τα 300 εκατομμύρια ευρώ να προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση. Στο
παιχνίδι είναι όλοι οι μεγάλοι παίκτες της
αγοράς. «Θα πέσουνε κορμιά», που έλεγε και
μια ψυχή! Κύριος του έργου είναι η Γενική
Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και αναθέτουσα Αρχή η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
που έχει συσταθεί στο υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης.

Περί Αιολικών Πάρκων…

Γ

ια να μην ακούτε διάφορους ευαίσθητους επαναστάτες και προστάτες του
περιβάλλοντος, όλα γίνονται για τα ανταποδοτικά τέλη. Αναφέρομαι, βεβαίως, στα χρήματα που λαμβάνουν οι δήμοι από τα αιολικά πάρκα… Από τους
πιο ευνοημένους δήμους με σημαντική αιολική εγκατάσταση στις περιοχές τους
λόγω του «τέλους 1%» είναι οι: Καρύστου Ευβοίας (2,1 εκατ. ευρώ), Θηβαίων Βοιωτίας (1,8 εκατ. ευρώ), Τανάγρας Βοιωτίας (1,6 εκατ. ευρώ), Αρριανών Ροδόπης
(1,4 εκατ. ευρώ), Αλεξανδρούπολης Έβρου (1,4 εκατ. ευρώ), Σητείας Κρήτης (1,1
εκατ. ευρώ) και Τρίπολης Αρκαδίας (1,1 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, ιδιαίτερα ευνοημένοι είναι οι κάτοικοι μικρών, ορεινών συνήθως, κοινοτήτων της ελληνικής επαρχίας. Ανάμεσα στις κοινότητες με πάνω από 100 δικαιούχους, στις οποίες δεν εκκρεμούν ενστάσεις, η εικόνα έχει ως έξης: Στην Κοινότητα Αισύμης Έβρου ο μέσος όρος που έλαβε ή θα λάβει ο κάθε δικαιούχος καταναλωτής είναι 4.900 ευρώ.
Στην κοινότητα Κομίτου Ευβοίας ο μέσος όρος ανά δικαιούχο είναι 3.410 ευρώ.
Στην Κέχρου Ροδόπης είναι 2.530 ευρώ, στην κοινότητα Στουππαίων Ευβοίας είναι 1.790 ευρώ και στον Αχλαδόκαμπο Αργολίδας ο μέσος όρος ανά δικαιούχο είναι 1.735 ευρώ.

LOCK
Σε ό,τι αφορά εκείνους τους μάρτυρες που μας έλεγαν ότι ο Σαμαράς, ο Αβραμόπουλος, ο Άδωνις,
ο Πικραμμένος, ο Λοβέρδος και ο
Βενιζέλος τα «άρπαξαν» στο
σκάνδαλο της Novartis, θα μάθουμε ποιοι είναι; Θα βγουν, επιτέλους, οι κουκούλες να λάμψει
η αλήθεια ή θα πάει «κουβά» το
αίτημα σχετικά με την αποκάλυψη
των προστατευόμενων μαρτύρων; Ήρεμα ρωτάω…

P
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H ζοφερή πραγματικότητα του δημογραφικού

Τ
του

Γιάννη
Ανδρέου
Μέλος της ΚΠΕ
και αναπληρωτής
Γραμματέας
του Τομέα
Κοινωνικής Ένταξης
και Συνοχής
του ΚΙΝ.ΑΛ.

ο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας
αποτελεί ζοφερή πραγματικότητα που εξελίσσεται σε εφιάλτη με προβλέψεις δυσοίωνες. Πρόβλημα που απειλεί την ίδια την ύπαρξη
της χώρας. Η αντιμετώπισή του απαιτεί μια πιο
ολιστική και στοχευμένη προσέγγιση.
Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται και γερνάει. Το 2020 ήταν η χρονιά με το χειρότερο ισοζύγιο γεννήσεων - θανάτων με 46.000 θανάτους
περισσότερους από γεννήσεις. Η αμέσως προηγούμενη χειρότερη επίδοση ήταν το 2019. Οι περίπου 85.600 γεννήσεις του 2020 είναι επίσης
αρνητικό ρεκόρ. Προκαλεί ανησυχία ότι το 2020
συμπληρώθηκαν δέκα συνεχή έτη αρνητικού
ισοζυγίου γεννήσεων - θανάτων. Από τις περίπου
118.000 γεννήσεις πριν από το 2010 πέσαμε στις
περίπου 85.000 το 2019.
Παρομοίως αποθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία για τη γήρανση του πληθυσμού. Ενδεικτικά ο
παιδικός πληθυσμός (0-14 ετών) θα μειωθεί και
από περίπου 1.600.000 σήμερα θα πέσει στις περίπου 907.000 το 2080. Πρόσφατη έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ότι ο ελληνικός πληθυσμός τα επόμενα 50 χρόνια θα συρρικνωθεί κατά 20% (5% η αντίστοιχη μείωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο), φτάνοντας το 2050 στα 8,3
εκατομμύρια και το 2080 στα 7,2.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τα αίτια του δημογραφικού. Η δύσκολη οικονομική κατάσταση, οι χαμηλοί μισθοί και η επισφαλής απασχόληση, η μαύρη εργασία, το κόστος στέγασης, τα ατελείωτα ωράρια και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, η μετανάστευση 500.000
συμπολιτών μας, η υπερφορολόγηση. Όλα συγκλίνουν σε ένα συμπέρασμα. Η αβεβαιότητα για
το μέλλον ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για το δημογραφικό πρόβλημα.
Επίσης, ενώ έχουμε σοβαρό δημογραφικό
πρόβλημα, το ελληνικό κράτος συνεχίζει να πνίγει φορολογικά την ελληνική οικογένεια. Χαρακτηριστικά, από τον μισθό ενός εργαζομένου με
δύο παιδιά το 31,7% πάει σε φόρους (χωρίς να
υπολογίζουμε τους έμμεσους) έναντι 24,4% κατά
μ.ό. στις χώρες του ΟΟΣΑ.
Μειωνόμαστε και γερνάμε με ανυπολόγιστες
συνέπειες για τις αναπτυξιακές προοπτικές της
χώρας, τη μετάβασή της στην ψηφιακή εποχή,
την αμυντική της θωράκιση, το Ασφαλιστικό. Δεν
είναι αμελητέοι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι που
προκύπτουν, ειδικά από το γεγονός ότι η Τουρκία
θα προσεγγίσει τα 100 εκατομμύρια πληθυσμό,
ενώ εμείς θα κινδυνεύουμε να επιστρέψουμε στα
μεταπολεμικά επίπεδα.
Το εφάπαξ βοήθημα που έχει υιοθετήσει η κυ-

βέρνηση Μητσοτάκη για κάθε γέννηση είναι μεν
βοήθεια, αλλά από μόνο του δεν φθάνει. Η λύση
σε ένα πολύπλοκο πρόβλημα πρέπει να συνυπολογίζει πολλές συνιστώσες και να λειτουργεί
συμπληρωματικά με αντίστοιχες πολιτικές για
την εργασία, την οικογένεια, τη μητρότητα και το
παιδί.
Χρειάζονται ένα ευνοϊκό κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον, ενίσχυση της εργασίας, των
δικαιωμάτων της εργαζόμενης μητέρας και βελτίωση του εισοδήματος των νέων ανθρώπων. Να
αισθανθούν και πάλι ασφάλεια. Επίσης, γενναία
φορολογικά κίνητρα, παροχή εκπτώσεων (π.χ.,
μηδενικό ΦΠΑ) σε βρεφικά είδη και στεγαστικά
επιδόματα. Επίσης, οικονομική βοήθεια για όσα
ζευγάρια η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή αποτελεί μονόδρομο, αλλά το υψηλό της κόστος είναι
απαγορευτικό.
Τα επόμενα χρόνια είναι κρίσιμα για να αποφευχθεί η δημογραφική κατάρρευση. Το δημογραφικό πρέπει να αποτελέσει τη βασική μας
προτεραιότητα, να χαράξουμε επειγόντως μια
τολμηρή δημογραφική πολιτική που θα συνυπολογίζει κάθε πτυχή του προβλήματος.
Η λύση δεν θα βρεθεί σε συνέδρια αμφιβόλων
κινήτρων. Η λύση είναι αλλού. «Ασφάλεια» είναι η
μαγική λέξη.

Ε.Ε. και Αρμενία καλούνται να βρουν διαύλους συνεννόησης

Η

Ε.Ε. παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις και οργανώνει τη
στρατηγική της για τις τρίτες χώρες. Το
κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού της
Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν κέρδισε την πλειοψηφία των ψήφων στις πρόωρες βουλευτικές
εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα, σύμφωνα
με τα τελικά αποτελέσματα που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.
Το «Κοινωνικό Συμβόλαιο» του κ. Πασινιάν
συγκέντρωσε το 53,9% των ψήφων, πολύ μπροστά από το 21% του κόμματος του πρώην προέδρου της Αρμενίας Ρόμπερτ Κοτσαριάν μετά
την καταμέτρηση του 100% των ψηφοδελτίων.
Ωστόσο, πολλοί παρατηρητές φοβούνται ότι
θα ξεσπάσουν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας,
ακόμη και ταραχές, έπειτα από μια σκληρή
προεκλογική εκστρατεία που πόλωσε την κοινωνία της Αρμενίας λίγους μήνες μετά τη βαριά
στρατιωτική ήττα της χώρας απέναντι στο
Αζερμπαϊτζάν.
Ο πρώην δημοσιογράφος κ. Πασινιάν έγινε το
2018 πρωθυπουργός της Αρμενίας έπειτα από
μια ειρηνική επανάσταση ενάντια στην παλιά,
διεφθαρμένη πολιτική ελίτ της χώρας. Τώρα είναι αντιμέτωπος με τον τέως πρόεδρο Ρόμπερτ
Κοτσαριάν, ο οποίος τον κατηγορεί για ανικανό-

τητα και εμφανίζεται ως έμπειρος ηγέτης.
Η υψηλή δημοτικότητα του κ. Πασινιάν κατακρημνίστηκε μετά την ήττα της Αρμενίας στον
πόλεμο με το Αζερμπαϊτζάν το φθινόπωρο του
2020.
Έπειτα από έξι εβδομάδες μαχών και περισσότερους από 6.500 νεκρούς, το Γερεβάν αναγκάστηκε να παραχωρήσει σημαντικά εδάφη
που ήλεγχε έπειτα από προηγούμενη σύγκρουση τη δεκαετία του 1990 για το Ναγκόρνο Καραμπάχ, μια περιοχή που αποσχίστηκε από το
Αζερμπαϊτζάν, όπου ζουν κυρίως Αρμένιοι.
Η ήττα αυτή, που θεωρήθηκε εθνική ταπείνωση, προκάλεσε πολιτική κρίση στην Αρμενία
και ανάγκασε τον κ. Πασινιάν να κηρύξει πρόωρες εκλογές, με την ελπίδα να αμβλύνει την
ένταση και να ενισχύσει τη νομιμοποίησή του.
Παρά τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες είχε
προχωρήσει, πολλοί πρώην υποστηρικτές του
κ. Πασινιάν τον εγκατέλειψαν μετά τη σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και στράφηκαν
στους αντιπάλους του, αν και αυτοί συνδέονται
με τις παλιές ελίτ που κατηγορούνται ότι λεηλάτησαν τη χώρα.
Παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ),
αρμόδιοι να εποπτεύσουν τη διεξαγωγή των

εκλογών, θα ανακοινώσουν άμεσα τα συμπεράσματά τους.
Η Ευρώπη καλείται να συνεργαστεί και να
επιδιώξει ειρηνικές λύσεις σε όλα τα μέτωπα.
Οι χώρες αυτές, όπως η Αρμενία, έχουν τους δικούς τους ρόλους και στόχους.
Τη σαφή και δεδηλωμένη άποψη για την
Τουρκία θα επαναλάβει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπως ανέφερε προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο.
Ειδικότερα, ο Νίκος Δένδιας σημείωσε: «Θα
συζητήσουμε για τη Λευκορωσία και αναμένουμε ότι θα συμφωνηθεί η τέταρτη δέσμη κυρώσεων. Θα συζητήσουμε επίσης για το Ιράκ, το
οποίο για εμάς έχει τεράστια σημασία, διότι ο
πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης πρόκειται να
επισκεφθεί τη Βαγδάτη τις επόμενες μέρες. Και
επίσης θα συζητήσουμε για την Τουρκία, για την
οποία έχουμε μια πολύ σαφή και δεδηλωμένη
άποψη, την οποία πρόκειται να επαναλάβω».
Οι εξελίξεις είναι πολλές και τα μέτωπα εναλλάσσονται. Απαιτούνται ταχύτατες αντιδράσεις
στη λήψη των αποφάσεων από την Ε.Ε.

του

Κωνσταντίνου
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος
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Ένας άκοσμος κόσμος

Σκέψεις αναστοχασμού για το μέλλον του Δυτικού πολιτισμού
του

Ηλία
Φιλιππίδη

Καθηγητής
Κοινωνιολογίας,
συγγραφέας

Ο

ι Πυθαγόρειοι ήταν αυτοί που
έδωσαν στο Σύμπαν το όνομα
Κόσμος. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία γεννήθηκε από τη
στιγμή που οι αρχαίοι Έλληνες άρχισαν να
ταυτίζουν τα ορατά φυσικά φαινόμενα όχι
με κάποια θεότητα, αλλά με κάποια αξία.
Έτσι, το Σύμπαν έγινε Κόσμος, διότι η λειτουργία αυτού του τεράστιου και εντυπωσιακού συστήματος αποδόθηκε σε μια καθολική αξία, η οποία θα μπορούσε να συμπεριλάβει τα πάντα και να τα ενώσει σε ένα
όμορφο στολίδι και αυτή είναι η αξία της
ΑΡΜΟΝΙΑΣ.
Η Αρμονία είναι η σταθερή ουσία του
Παντός. Η Τάξις είναι μια παράγωγος έννοια, η οποία εξελίσσεται και επαναπροσδιορίζεται, ενώ πολλές φορές ανατρέπεται,
άλλοτε δημιουργικά και άλλοτε καταστροφικά. Πάντως, δεν είναι αιώνια, δεν αποτελεί αυτοτελή αξία και για αυτό δεν μπορεί
να υποκαταστήσει την έννοια της Αρμονίας.
Αν ο Θεός δημιούργησε τον Κόσμο, τότε
μπορούμε να πούμε ότι ο Άνθρωπος δημιούργησε τον δικό του Κόσμο, που είναι ο
πολιτισμός.
Ο ανθρώπινος κόσμος στερείται της
υπέρτατης αξίας, που είναι η αρμονία.
Όμως, ο άνθρωπος έχει μέσα του τη νοσταλγία της Αρμονίας σε μια μορφή, βέβαια, υποκατάστατου ή εξελικτικής διαθέσεως, που είναι η έφεση προς την πρόοδο.
Έπειτα από έντονες καταστροφικές περιόδους, όπως ήταν, π.χ., οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, η ανθρωπότητα εκφράζει με
τον πιο ενεργό τρόπο τη δημιουργική δύναμη της προόδου.
Έτσι στη μεταπολεμική περίοδο ο Δυτικός
κόσμος έζησε μια περίοδο προόδου. Δεν
ήταν μόνο τα τεράστια άλματα της επιστήμης. Είχαμε, επίσης, την εδραίωση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του
κοινωνικού κράτους, βασικά στη Δυτική
Ευρώπη αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου.
Καταπολεμήθηκαν οι αρρώστιες και ο
αναλφαβητισμός.
Οδεύαμε προς έναν κόσμο της υπαρκτής
προόδου. Τότε, όμως, υπήρχαν δύο δρόμοι
που μας υπόσχονταν τον εφικτό Παράδεισο. Ο ένας ήταν ο Δυτικός κόσμος της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ελεύθερης
αγοράς και ο άλλος ήταν ο Ανατολικός κόσμος του σοσιαλισμού, της κοινωνικής δι-

καιοσύνης και της προγραμματισμένης οικονομίας.
Ο Ανατολικός κόσμος κατέρρευσε απότομα και σχεδόν αναίμακτα το 1990. Πίστευε
ότι θα κέρδιζε την πρωτοπορία της επιστημονικής προόδου και της οικονομικής παραγωγής. Οι ίδιοι οι λαοί του γύρισαν την
πλάτη σε ένα σύστημα που δεν το θεωρούσαν δικό τους.
Ο Ψυχρός πόλεμος ήταν ουσιαστικά ο 3ος
Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο νικητής θέλησε να
δώσει τη νέα γραμμή πλεύσεως για την ανθρωπότητα.
Όμως, αντί ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ
Τζορτζ Μπους πατήρ να δώσει ένα νέο όραμα για την ανθρωπότητα, όπως είχε κάνει ο
πρόεδρος Γούντροου Γουίλσον το 1918 μετά
τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, μίλησε αόριστα για μια Νέα Παγκόσμια Τάξη (NWO = New World Order). Ίσως να μην ήξερε ότι αυτή ήταν μια προσφιλής έκφραση
του Χίτλερ, αλλά μάλλον η πρόθεσή του
ήταν να αναδιατυπώσει την αμερικανική
ηγεμονία, η οποία τώρα καλείται από την
Ιστορία να καλύψει όλο τον κόσμο.
Έπειτα από επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων τι σημαίνει, τέλος πάντων, αυτή η
NWO, o πρόεδρος Μπους απάντησε ότι
πρόκειται για «την εξάπλωση της δημοκρατίας και των αμερικανικών συμφερόντων
σε όλο τον κόσμο».
Τελικά αυτό που είδαμε ως αποτέλεσμα
ήταν η οικονομική εξάντληση των ΗΠΑ με
τους δύο πολέμους του Κόλπου, η κατοχή
του Ιράκ και του Αφγανιστάν, η εμφάνιση
του ISIS και το ξέσπασμα της Τρομοκρατίας
σε όλο τον Δυτικό κόσμο, η περιορισμένη
επιτυχία της «Αραβικής ανοίξεως», το πρόβλημα της Λιβύης και ο πολυετής πόλεμος
της Συρίας. Ακόμη και το φαινόμενο Ερντογάν είναι ένας κρίκος αυτής της αλυσίδας.
Το κορυφαίο γεγονός αυτής της περιόδου
είναι η εμφάνιση της νέας υπερδυνάμεως
της Ανατολής, της Κίνας. Μια μεγάλη πρόκληση που δημιουργεί μεγάλη αμηχανία
και νευρικότητα στις ΗΠΑ.
Οι αρχιτέκτονες της NWO ήλπιζαν ότι με
τον εφιάλτη της Τρομοκρατίας και με την
έξαρση του αμερικανικού πατριωτισμού θα
μπορούσαν να ενώσουν για το προβλεπτό
μέλλον υπό την κηδεμονία των ΗΠΑ και της
πολιτικής τους ηγεσίας τόσο τη «Διεθνή
κοινότητα» όσο και την αμερικανική κοινωνία.

Στο μεταξύ, η οικονομία και η κοινωνία
των ΗΠΑ διολίσθαιναν σε μια βαθιά κρίση
δομικού χαρακτήρα. Στο τέλος ήλθε και η
σειρά του πολιτικού συστήματος. Το φαινόμενο Ντόναλντ Τραμπ ήταν το αποκορύφωμα αυτής της κρίσεως και ανέδειξε τόσο την
πολιτική όσο και την κοινωνική διαίρεση
της αμερικανικής κοινωνίας. Το επικάλυμμα του πατριωτισμού διερράγη.
Ας ελπίσουμε ότι ο Τζο Μπάιντεν θα μπορέσει να ισορροπήσει το καράβι. Ξεκίνησε
με δυναμικές προτάσεις, καλύτερα από ό,τι
θα περιμέναμε. Αλλά έχει δύο στοιχήματα
να κερδίσει:
Α. Όχι απλώς να ενώσει τον αμερικανικό
λαό, αλλά να αποκαταστήσει τη θραυσμένη
δομή της αμερικανικής κοινωνίας. Η αμερικανική είναι μια πολύ βαρύγδουπη κοινωνία, δεν μπορεί να αλλάξει, όπως, π.χ., το
επιχείρησε η Θάτσερ στη Βρετανία. Αυτό ο
Μπάιντεν το ξέρει και για αυτό προσπαθεί
να εφαρμόσει δοκιμασμένες μεθόδους,
όπως το New Deal του Ρούσβελτ.
Ένα πρόγραμμα αναπτύξεως των ΗΠΑ
πρέπει να έχει αποκεντρωμένο χαρακτήρα
και να στηρίζεται στον κορμό της, που είναι
ο άξονας: μεσαία αστική τάξη, μικροαστική,
αγρότες - εργαζόμενοι. Ο άλλος άξονας είναι τα πανεπιστήμιά της. Πού είναι, όμως, η
διανόηση να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες; Δυστυχώς διαβρώνονται από τη θολοκουλτούρα του Political Correctness.
Β. Στο εξωτερικό ο Μπάιντεν πρέπει να
βρει συμμάχους. Όμως, η πρόταση για την
αποκατάσταση της αμερικανικής ηγεμονίας
δεν αρκεί για διεθνή συσπείρωση, διότι δεν
υπάρχει πλέον η «Δύση» και η εποχή των
Σταυροφοριών της οικογένειας Μπους έχει
περάσει ανεπιστρεπτί, ενώ κλόνισε την
αξιοπιστία των ΗΠΑ. Επίσης, δεν υπάρχει
το αντίπαλον δέος του παρελθόντος και οι
ανταγωνιστές στη Μόσχα και το Πεκίνο δεν
αποτελούν άμεσο κίνδυνο, ενώ οι Ευρωπαίοι υπολογίζουν και τα οικονομικά τους
συμφέροντα.
Στην ουσία, έχουμε μια εξίσωση με πολλούς άγνωστους παράγοντες. Σε αυτές τις
περιπτώσεις η κοινωνιολογία μάς λέει ότι
χρειάζονται καταλύτες πνευματικού αναστοχασμού. Ολόκληρος ο Δυτικός κόσμος
δεν πρόκειται να συνέλθει και να ανασυνταχθεί, εάν δεν αναλογιστεί τις ΑΞΙΕΣ που
τον δημιούργησαν.

P
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ζητούμενο, η κοινή πολιτική άμυνας

Διεθνολόγος, Ερευνητής Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών ΕΚΠΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει
να «χτίσει» μια κοινή πολιτική άμυνας
απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις,
υπογραμμίζει ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Εν όψει της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής, σήμερα και αύριο, στο Λουξεμβούργο, που έχει ως κύριο αντικείμενο τις σχέσεις της
Ένωσης με την Τουρκία, ο κ. Δεσποτόπουλος εκτιμά
ότι διμερείς σχέσεις κρατών-μελών, όπως η Γερμανία, με τη γείτονα «τορπιλίζουν» τις προσπάθειες
για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό «ανάχωμα» απέναντι στις
τουρκικές απαιτήσεις.

Οι ημέρες αυτές μας βρίσκουν με ακόμη μία ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής με θέμα την Τουρκία.
Αλήθεια, μπορεί να υπάρξει, τελικά, ένα ουσιαστικό ανάχωμα έναντι της τουρκικής προκλητικότητας εκ μέρους της Ευρώπης;
Πράγματι, την περίοδο αυτήν τα ευρωπαϊκά
κράτη προσπαθούν να οριοθετήσουν ένα νέο
πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις της Ένωσης
με την Τουρκία. Χρησιμοποιώ τη λέξη «κράτη» και
όχι «Ευρώπη», διότι, δυστυχώς, δεν έχει καταφέρει ακόμη η Ένωση να χτίσει μια κοινή πολιτική
άμυνας και εξωτερικών σχέσεων. Οι ισχυρές διμερείς σχέσεις αρκετών κρατών-μελών, κυρίως
της Γερμανίας, έχουν ναρκοθετήσει την υιοθέτηση μίας δυναμικής, ενιαίας απάντησης στην τουρκική προσπάθεια αφενός καταπάτησης ευρωπαϊκών κυριαρχικών δικαιωμάτων με το αφήγημα
της «Γαλάζιας Πατρίδας» και αφετέρου διχοτόμησης της Κύπρου. Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για την ανασύσταση του Δυτικού
μετώπου, όπως το γνωρίζαμε πριν από την πτώση
του Τείχους του Βερολίνου και του υπαρκτού Σοσιαλισμού.
Τι μπορούμε να περιμένουμε εμείς, λοιπόν, από
τη Σύνοδο; Τι θέλει η Ευρώπη και τι η Τουρκία;
Η Τουρκία επιθυμεί διακαώς την αναβάθμιση της
τελωνειακής ένωσης, διεκδικεί νέους πόρους για
τους μετανάστες - πρόσφυγες που φιλοξενεί στο
έδαφός της και θέτει ως προτεραιότητα την απελευθέρωση της θεώρησης εισόδου για τους πολίτες της. Αρκετά ευρωπαϊκά κράτη βλέπουν θετικά
τα δύο πρώτα αιτήματα, ειδικά η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, αν
αναλογιστεί κανείς ότι το διμερές εμπόριο Γερμανίας - Τουρκίας με την υφιστάμενη κατάσταση αγγίζει συχνά τα 40 δισ. ετησίως. Θα μπορούσαμε να
πούμε ότι και η Ελλάδα θα ωφεληθεί από την επέκταση της τελωνειακής ένωσης, αφού το εμπορικό
μας ισοζύγιο είναι θετικό με τη γειτονική χώρα.
Όμως, θα είναι λάθος να δούμε τις σχέσεις μας με
την Τουρκία αυστηρά με οικονομικούς όρους. Η
εξομάλυνση και η προώθηση της θετικής ατζέντας
αποτελούν για εμάς πρωτίστως θέματα που εφάπτονται ζητημάτων εθνικής ασφάλειας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η σύνδεση, λοιπόν, της θετικής

στην
Ντόρα Κουτροκόη

dorakoi@hotmail.com

ατζέντας και συγκεκριμένα της αναβάθμισης της
τελωνειακής ένωσης με την κύρωση από την Τουρκία της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας θα
μπορούσε να είναι ο νέος εθνικός στόχος στις ευρω-τουρκικές σχέσεις. Ας θυμηθούμε τις προσπάθειες του αείμνηστου Κρανιδιώτη, που κατάφερε το
1995 να συνδέσει τη διαπραγμάτευση της τελωνειακής ένωσης με την Τουρκία με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Κύπρου. Προώθηση της θετικής ατζέντας με πρόσκαιρη και όχι
μόνιμη αναδίπλωση της Τουρκίας από τις μαξιμαλιστικές της θέσεις θα αποτελέσει ανεπίτρεπτη απώλεια μιας χρυσής ευκαιρίας εκ μέρους της Ελλάδας
και της Κύπρου, να απαιτήσουν τον σεβασμό του
Διεθνούς Δικαίου από την Άγκυρα.
Οι Αμερικανοί μπορούν να ασκήσουν πιέσεις

στην Άγκυρα, σε σχέση με την Ελλάδα και την
Κύπρο;
Οι Αμερικανοί ασκούν πίεση στην Τουρκία, αλλά
με αφορμή και όχι κύρια αιτία την επιδείνωση των
ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η νέα διοίκηση Μπάιντεν πιέζει σε κάθε ευκαιρία για την ανασύσταση
ενός ενιαίου μετώπου ενάντια στη ρωσική απειλή
και κυρίως στη διαφαινόμενη κινεζική οικονομική
υπεροχή.
Οι ΗΠΑ αξιοποιούν κάθε μέσο για να πιέσουν
την Άγκυρα να επιστρέψει πλήρως στο Δυτικό
στρατόπεδο και για την επίτευξη του στόχου τους
δεν αποκλείεται να ασκηθούν στην πορεία πιέσεις και προς τη δική μας χώρα. Από την άλλη, με
δεδομένη τη μειωμένη, πλέον, αξία της Μέσης
Ανατολής για τις ΗΠΑ, μια εξομάλυνση των ρωσο-αμερικανικών σχέσεων θα υποβαθμίσει περαιτέρω την αξία της Τουρκίας στα μάτια των
Αμερικανών, που μπορεί να οδηγήσει σε αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας και της
Κύπρου. Ζούμε, βλέπετε, την περίοδο του μεγάλου παζαριού, όπου όλοι προσπαθούν στη σκακιέρα της διεθνούς σκηνής να κερδίσουν μια καλύτερη θέση για την επόμενη ημέρα.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΘEΣΕΙΣ
ΣΤΑΘΜΩΝ

ΜΕΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗ 4

1. Άλσος Βεΐκου
2. Γαλάτσι
3. Ελικώνος
4. Κυψέλη
5. Δικαστήρια
6. Αλεξάνδρας
7. Εξάρχεια
8. Ακαδημία
9. Κολωνάκι
10. Ευαγγελισμός
11. Καισαριανή
12. Πανεπιστημιούπολη
13. Ιλίσια
14. Ζωγράφου
15. Γουδή

Το έργο που αλλάζει την Αθήνα

Η

σύμβαση έναρξης εργασιών για
την κατασκευή της Γραμμής 4 του
μετρό της Αθήνας από την Αττικό
Μετρό Α.Ε. με την ένωση εταιρειών J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - Ghella SpA - Alstom
Transport S.A. υπογράφηκε στο Θέατρο Άλσος Βεΐκου, παρουσία του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.
Στην εκδήλωση ήταν παρόντες ο γενικός
γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων
σύμβουλος της Αττικό Μετρό Α.Ε. Νικόλαος
Κουρέτας και ο διευθύνων σύμβουλος του
Ομίλου ΑΒΑΞ Κωνσταντίνος Μιτζάλης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κατασκευαστικό
έργο που ξεκινά μετά την Αττική Οδό - θα περιλαμβάνει 15 νέους σταθμούς από το Γαλάτσι έως το Γουδή. Τα έργα τα επόμενα οκτώ
χρόνια θα αναβαθμίσουν μερικές από τις πιο
πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας.
«Είναι έργο ύψους 1,6 δισ. ευρώ, θα καλύψει τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές, θα
προσδώσει σημαντική αξία στις περιουσίες,
θα δώσει πρόσβαση στο μετρό σε εμβληματικές περιοχές. Όταν ήρθαμε στα πράγματα,
το ζήτημα της Γραμμής 4 φαινόταν ένας άλυτος γρίφος. Φτάσαμε κοντά στην ιδέα να
ακυρώσουμε τον σχετικό διαγωνισμό. Επιμείναμε και τα έργα θα ξεκινήσουν εντός του
καλοκαιριού». Αυτό επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-

κης στην ομιλία του την Τρίτη το απόγευμα
στην εκδήλωση.
Ο κ. Μητσοτάκης παράλληλα επισήμανε:
«Με λίγη υπομονή θα ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες ώστε εντός χρονοδιαγράμματος, σε οκτώ χρόνια, το μετρό της Γραμμής 4
να κάνει την πρώτη του διαδρομή. Είναι έργο
που ξεκινά σε μια εποχή που η χώρα μας γυρίζει σελίδα, καθώς αφήνουμε πίσω μας την
πανδημία. Στην ανάπτυξη θα επενδύσουμε
για να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής».

Επιτέλους, υλοποίηση
«Η κυβέρνηση της Ν.Δ. παρέλαβε ένα έργο σταματημένο με πολλά και σύνθετα προβλήματα και είχε έναν στόχο: να το ξεμπλοκάρει ώστε έπειτα από 15 και πλέον χρόνια να
μπει σε τροχιά υλοποίησης», επισήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.
Όπως υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής, «οι
πρόδρομες εργασίες αφορούν στη μετατόπιση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας σε
όλους τους χώρους που θα γίνουν οι σταθμοί
μετρό και τα φρέατα, κυκλοφοριακές μελέτες και παρακάμψεις. Έχουν ήδη ξεκινήσει
οι διαδικασίες και μέσα στο καλοκαίρι εγκαθίστανται τα πρώτα εργοτάξια».
Όλες αυτές οι ενέργειες έγιναν μέσα σε
23 μήνες και εν μέσω πανδημίας, για αυτό
και ο κ. Καραμανλής ευχαρίστησε θερμά τη

διοίκηση και τους εργαζομένους της Αττικό
Μετρό.
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
έδωσε απαντήσεις όσον αφορά στον σταθμό
που θα κατασκευαστεί στα Εξάρχεια: «Πρώτον, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν
άλλαξε τον σχεδιασμό, αλλά ο σταθμός των
Εξαρχείων ήταν εξαρχής στην πλατεία, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, για εμάς δεν υπάρχουν γειτονιές της Αθήνας που θα αφήσουμε στο
ημίφως και σίγουρα δεν υπάρχουν άβατα.
Τρίτον, στο παρελθόν και σε άλλες περιοχές
υπήρχαν αντιδράσεις και τώρα αυτοί που τότε αντιδρούσαν έχουν μείνει χωρίς μετρό και
“χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο”». Ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών διαβεβαίωσε κάθε σκεπτόμενο πολίτη ότι δεν θα
αφήσει να συμβεί αυτό σε καμία άλλη γειτονιά της πόλης.
Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας
Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης επισήμανε
ότι «με τη νέα Γραμμή 4 περιοχές βγαίνουν
από τη συγκοινωνιακή απομόνωση, περιουσίες αναβαθμίζονται, οι άνθρωποι έρχονται
πιο κοντά με ταχύτητα, ασφάλεια αλλά και τη
μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Το μεγαλύτερο δημόσιο έργο υποδομής που υλοποιείται στην Ευρώπη, ύψους 1,2
δισ. ευρώ, ξεκινά. Με το νέο έργο εξυπηρετούνται πολλές πυκνοκατοικημένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας, σημαντικά κτίρια και εγκαταστάσεις, όπως το ΕΜΠ, η Πα-

νεπιστημιούπολη, το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, το υπουργείο Πολιτισμού, η Νομική Σχολή και το Μουσείο Μπενάκη. Στην
πραγματικότητα δίνει τη δυνατότητα σε πάνω
από 300.000 συμπολίτες μας να αφήσουν το
αυτοκίνητο. Και να αποσυμφορήσουν τους
δρόμους, να βελτιώσουν το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα των μετακινήσεων και την ποιότητα της ζωής μας συνολικά».
Ο διευθύνων σύμβουλος της Αττικό Μετρό
Ν. Κουρέτας είπε ότι είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που θα εκτελεστεί τα επόμενα
χρόνια και θα εξυπηρετεί καθημερινά
340.000 πολίτες.
Ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας Κωνσταντίνος Μιτζάλης υποσχέθηκε ότι το έργο
θα ολοκληρωθεί με βάση το χρονοδιάγραμμα, στα οκτώ χρόνια από σήμερα, και η εμπειρία της εταιρείας σε αντίστοιχα έργα αποτελεί εγγύηση για αυτό.

Οι 15 νέοι σταθμοί θα
εξυπηρετούν περισσότερους
από 340.000 πολίτες
ημερησίως

P
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Πάμε καλά

Έρημος Ελλάδα
«Το 50% του ελλαδικού χώρου κινδυνεύει με ερημοποίηση μέσα στην επόμενη
20ετία, σύμφωνα με την προβολή των σεναρίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός. Ο υπουργός
είπε ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν... έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες που είχε
συμβουλεύσει η αρμόδια Εθνική Επιτροπή κατά της Ερημοποίησης.

Αύξηση τζίρου άνω
του 40% για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία
τον Απρίλιο καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ο τζίρος
των εν λόγω εταιρειών
ξεπέρασε τα 20 δισ.
ευρώ έναντι 14,3 δισ.
τον προηγούμενο
Απρίλιο εν μέσω του
σκληρού lockdown
του πρώτου κύματος.

Έρχονται ισχυρά κίνητρα

Π

λέγμα ισχυρών κινήτρων με φοροεκπτώσεις
και μεγαλύτερα χρηματικά έπαθλα σε φορολογουμένους που θα κόβουν αποδείξεις από
επαγγελματίες που βρίσκονται στην υψηλή ζώνη κινδύνου για φοροδιαφυγή εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών. Το σχέδιο ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς πολλά από τα νέα μέτρα περιλαμβάνονται στη λίστα με τις μεταρρυθμίσεις του Εθνικού Σχε-
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δίου Ανάκαμψης. Για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών θα χρησιμοποιηθούν διάφορα
εναλλακτικά σενάρια που προβλέπουν στοχευμένες
φοροεκπτώσεις, μεγαλύτερα έπαθλα κ.ά. Υπάρχει
και το σενάριο που προβλέπει, στο όριο του 30% του
εισοδήματος που θα πρέπει να καλύπτεται με ηλεκτρονικές αποδείξεις, ορισμένες αποδείξεις από
συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες να μετρούν
διπλά. Καλή σκέψη.

Νέοι τρόποι

Λήξαν!

Ένας αυξανόμενος αριθμός
μεγάλων ποδοσφαιρικών συλλόγων λανσάρει ψηφιακά νομίσματα που επιτρέπουν στους
οπαδούς να ψηφίζουν για μια
ποικιλία δευτερευουσών αποφάσεων, καθώς το άθλημα
αντιμετωπίζει πτώση των εσόδων λόγω της πανδημίας.
Μεταξύ των συλλόγων που θα κυκλοφορήσουν tokens
είναι η Μάντσεστερ Σίτι και η Μίλαν.

Για τη διαχείριση της κρίσης της πανδημίας ο
υπουργός Υγείας είπε ότι «οι ειδικοί εισηγούνται, η κυβέρνηση αποφασίζει» και ότι «εκ του
αποτελέσματος καταφέραμε να γλιτώσουμε τα
χειρότερα και να σταθεί όρθιο το ΕΣΥ». Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι το θέμα με τη δεύτερη δόση του
εμβολίου της AstraZeneca έχει κλείσει. Για την
Πολιτεία μόνο έκλεισε, μια και οι πολίτες το κουβεντιάζουν ακόμη.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Στόχος, η Κίνα
λα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα
ίδια μένουν», λέει ένα γνωστό
άσμα... Στα χνάρια του Ντόναλντ
Τραμπ κινείται ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν, ο οποίος διπλασίασε τη μαύρη λίστα
με τις κινεζικές εταιρείες που κατηγορούνται
ότι υποστηρίζουν στρατιωτικές ή κατασκοπευτικές δραστηριότητες, γεγονός που συνεπάγεται ότι αυτές δεν μπορούν να κάνουν επενδύσεις στην Αμερική.
Ο Μπάιντεν, ο οποίος ακολουθεί σκληρή στάση
απέναντι στο Πεκίνο, τροποποίησε εκτελεστικό διάταγμα για να συμπεριλάβει στη μαύρη λίστα εταιρείες που παράγουν ή αναπτύσσουν
τεχνολογίες παρακολούθησης, οι οποίες, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν όχι μόνο στην Κίνα, εναντίον της μουσουλμανικής μειονότητας των Ουιγούρων και
των αντιφρονούντων, αλλά και σε όλο τον κόσμο.
«Το εκτελεστικό διάταγμα επιτρέπει στις ΗΠΑ
να απαγορεύουν -με στοχευμένο τρόπο- και
αμερικανικές επενδύσεις σε κινεζικές εταιρείες, οι οποίες πλήττουν την ασφάλεια ή τις
δημοκρατικές αξίες των ΗΠΑ και συμμάχων
μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Λευκός
Οίκος.
Η μαύρη λίστα βάζει στο στόχαστρο τόσο εταιρείες που χρησιμοποιούν «κινεζική τεχνολογία παρακολούθησης εκτός Κίνας» όσο και τη
«χρησιμοποίηση (κινεζικής τεχνολογίας) για
τη διευκόλυνση της καταστολής ή σοβαρών
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων»,
αναφερόμενη κυρίως στους Ουιγούρους.
Η μαύρη λίστα συμπεριλαμβάνει μεγάλα ονόματα των κατασκευών, των τηλεπικοινωνιών
και των τεχνολογιών, όπως μεταξύ άλλων την
κατασκευάστρια τηλεφώνων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Huawei, τη γιγαντιαία δημόσια επιχείρηση πετρελαίου CNOOC, την China Railway Construction, τις China Mobile και
China Telecom, την κατασκευάστρια συστημάτων βιντεοπαρακολούθησης Hikvision κ.λπ.
Πλέον στη μαύρη λίστα συμπεριλαμβάνονται
59 εταιρείες. Στους Αμερικανούς ιδιώτες και
στις αμερικανικές εταιρείες που έχουν συμμετοχές ή άλλα οικονομικά συμφέροντα σε
αυτές τις κινεζικές εταιρείες δίνεται έτσι προθεσμία έως τις 2 Αυγούστου για να διακόψουν
κάθε σχέση.
Να αποσυρθεί άμεσα η μαύρη λίστα των ΗΠΑ
με τις κινεζικές εταιρείες που κατηγορούνται,
γεγονός που συνεπάγεται ότι σε αυτές δεν
μπορούν να γίνουν αμερικανικές επενδύσεις,
ζητά η Κίνα. Ίσως η διαμάχη που υπέβοσκε στο
παρασκήνιο τώρα βγήκε και στην επιφάνεια.
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Τα φτερά των Rafale είναι... εδώ
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Τ

είχος αποτροπής απέναντι στην
τουρκική προκλητικότητα ορθώνουν Ελλάδα και Αίγυπτος,
με αιχμή του δόρατος τα υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη Rafale
που διαθέτουν οι δύο χώρες. Το Κάιρο,
που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πελάτες της γαλλικής αμυντικής
βιομηχανίας, ήταν η πρώτη ξένη χώρα
που αγόρασε 24 μαχητικά Rafale, ενώ
πρόσφατα συμφώνησε στην προμήθεια
ακόμη 30 αεροσκαφών. Η Ελλάδα αναμένεται να παραλάβει το πρώτο Rafale στις
20 Ιουλίου σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί επί γαλλικού εδάφους. Μέχρι το τέλος του έτους η Πολεμική Αεροπορία θα διαθέτει έξι ετοιμοπόλεμα αεροσκάφη σε σύνολο 18 που θα συστήσουν
την πρώτη Πολεμική Μοίρα Rafale της
χώρας.
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης, βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες
στην Αίγυπτο, συγκεκριμένα στην 203 Τακτική Μοίρα που χρησιμοποιεί αεροσκάφη Rafale. Το πρώτο «γεράκι» της Πολεμικής Αεροπορίας είδε από κοντά και ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του «υπερόπλου», που σύντομα θα
σταθμεύει στην 332 Μοίρα, στην Αεροπορική Βάση της Τανάγρας, με τα ελληνικά
χρώματα στα φτερά του.
Το ταξίδι του αρχηγού ΓΕΑ έκρυβε και
μια πολύ σημαντική εξέλιξη κατά τη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του,
στρατηγό Μοχάμεντ Αμπάς Χελμί Χασέμ.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της αναβάθμισης της
συνεργασίας των Πολεμικών Αεροποριών
των δύο χωρών και λαμβάνοντας υπόψη
τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή,
τα δύο επιτελεία εξετάζουν τη συνεχή παρουσία των Rafale πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο κοινών ασκήσεων και αποστολών. Πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Political»,
η Αθήνα πρότεινε τη μεταστάθμευση αιγυπτιακών αεροσκαφών στην 114 Πτέρυγα Μάχης, που θα αποτελέσει τη «φωλιά»
των ελληνικών Rafale, ώστε οι χειριστές
της Πολεμικής Αεροπορίας να εκπαιδεύονται μαζί με τους Αιγυπτίους που πε-

τούν τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους από το 2015, με το Κάιρο να ανταποκρίνεται θετικά στην πρόσκληση. Το ίδιο
θα συμβεί και με τα ελληνικά αεροσκάφη,
τα οποία θα μετασταθμεύουν σε αιγυπτιακές βάσεις, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η
παραλαβή τους και ενταχθούν σε υπηρεσία. Η ομοιοτυπία των αεροσκαφών θα
επιτρέπει στις δύο Αεροπορίες να υποστηρίζουν τα Rafale τους ακόμη και όταν
αυτά επιχειρούν σε περιοχές που βρίσκονται εκατοντάδες μίλια μακριά από τις
μητρικές τους βάσεις.
Οι δύο αρχηγοί συζήτησαν ακόμη τη
διεξαγωγή κοινών αεροπορικών ασκήσεων σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Με άλλα λόγια, τα φτερά των Rafale θα
σκεπάσουν τις περιοχές στις οποίες η
Τουρκία επιχειρεί να προβάλει τις παράνομες διεκδικήσεις της. Ελλάδα και Αίγυπτος σχεδιάζουν ήδη την επόμενη πολυεθνική άσκηση «Μέδουσα», ενώ στα σκα-

ριά βρίσκεται η αντίστοιχη αεροπορική
άσκηση, η οποία αναμένεται να προσελκύσει πλήθος συμμαχικών αεροποριών,
με τις οποίες υπάρχει συναντίληψη για τη
γεωστρατηγική κατάσταση στην περιοχή.
Την ίδια ώρα, οι γείτονες μαθαίνουν την
«πικρή» αλήθεια των Rafale στο πλαίσιο
της τουρκικής άσκησης «Anatolian Eagle». Ευρωπαίοι και Αμερικανοί γύρισαν
την πλάτη στην Τουρκία κι έτσι στη φετινή
άσκηση συμμετέχουν το Πακιστάν, το
Αζερμπαϊτζάν και το Κατάρ, με μόλις 13
ξένα αεροσκάφη να φιλοξενούνται στην
Αεροπορική Βάση της Κόνια. Το Κατάρ,
μάλιστα, έπειτα από αίτημα της τουρκικής
πλευράς, έφερε στην άσκηση τα αεροσκάφη Rafale που διαθέτει, ώστε οι Τούρκοι πιλότοι να πάρουν μια πρώτη γεύση
από τα μαχητικά που θα βρίσκουν απέναντί τους στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο για τις επόμενες δεκαετίες.
Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι

στην πίσω θέση των Καταριανών Rafale
κάθονται Τούρκοι χειριστές που προσπαθούν να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες
των γαλλικών αεροσκαφών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να
κρύψει την αγωνία της για την υπεροχή
που αποκτά η Ελλάδα στον αεροπορικό
τομέα, «κλειδώνοντας» Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Τείχος αποτροπής
απέναντι στην τουρκική
προκλητικότητα ορθώνουν
Ελλάδα και Αίγυπτος,
με αιχμή του δόρατος
τα υπερσύγχρονα μαχητικά
αεροσκάφη...
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Μετακίνηση-έκπληξη: Η διπλωματική σύμβουλος του Μητσοτάκη πάει στη Ρώμη
Αλλάζει ο «χάρτης» της διπλωματικής εκπροσώπησης της
χώρας μας στο εξωτερικό μετά τις σημαντικές αλλαγές που αποφάσισε το Ανώτατο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του υπουργείου
Εξωτερικών. Οι αλλαγές αφορούν σε κρίσιμες πρεσβείες αλλά
και σε θέσεις στο εσωτερικό και είναι ενδεικτικές του προσανατολισμού που θα έχει η ελληνική εξωτερική πολιτική στο άμεσο
μέλλον. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η μετακίνηση
της Ελένης Σουρανή, της διπλωματικής συμβούλου του πρωθυπουργού, στην πρεσβεία της Ρώμης. Η κυρία Σουρανή, η οποία

χειρίστηκε το ευαίσθητο χαρτοφυλάκιο των Ελληνοτουρκικών
και την κρίσιμη επικοινωνία με τον στενό συνεργάτη του προέδρου Ερντογάν Ιμπραήμ Καλίν, θα εκτελεί τα τωρινά της καθήκοντα μέχρι το τέλος του 2021 και στη συνέχεια θα αναλάβει ο
αντικαταστάτης της. Ένα άλλο κρίσιμο πόστο, αυτό της ελληνικής
πρεσβείας στην Άγκυρα, θα το αναλάβει ο Χριστόδουλος Λάζαρης, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον πρέσβη Μιχαήλ - Χρήστο
Διάμεση. Ο κ. Λάζαρης έχει υπηρετήσει δύο φορές στην Τουρκία, ενώ διαθέτει προϋπηρεσία στο Κάιρο αλλά και στη Λιβύη ως

ειδικός απεσταλμένος. Γνωρίζει την τουρκική γλώσσα και καλείται να αναλάβει τη διπλωματική εκπροσώπηση της χώρας μας σε
μια δύσκολη περίοδο για τα Ελληνοτουρκικά. Στο Τελ Αβίβ μετακινείται ο πολιτικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών Κυριάκος Λουκάκης, εμβαθύνοντας την ελληνική παρουσία στο Ισραήλ, σε μια περίοδο που οι σχέσεις με την Αθήνα ενισχύονται σε
όλα τα επίπεδα. Στο Παρίσι μετακινείται ο Δημήτριος Ζεβελάκης,
στη Μαδρίτη ο Ηλίας Φωτόπουλος, ενώ στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του ΟΗΕ τοποθετείται ο Ευάγγελος Σέκερης.

Το… παζάρι της Συνόδου Κορυφής

Τ

ην πολιτική «καρότου και μαστίγιου»
απέναντι στην Τουρκία θα επιβεβαιώσουν οι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
που ξεκινάει σήμερα στις Βρυξέλλες. Από τη
μια πλευρά αναμένεται να τονιστεί η βούληση
για ενεργοποίηση της θετικής ατζέντας και από
την άλλη η προοπτική κυρώσεων ανάλογα με τη
συμπεριφορά της Τουρκίας.

Χαστούκι στην
Άγκυρα από
την Παλαιστίνη

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κείμενο συμπερασμάτων θα αναφέρεται με αυστηρό τρόπο
η υποχρέωση της Άγκυρας να διατηρήσει την
αποκλιμάκωση και ότι θα συνεχίσει να είναι
υπόλογη για την πρόκληση εντάσεων και αστάθειας στην περιοχή. Σχετικά με την Τελωνειακή
Ένωση, θα διαμηνύεται ότι πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως για όλα τα κράτη-μέλη, άρα και
για την Κύπρο, την οποία αρνείται να αναγνωρίσει η Τουρκία, ενώ θα γίνεται λόγος και για τις
διώξεις κατά κομμάτων και μέσων ενημέρωσης
από την κυβέρνηση Ερντογάν.
Την ίδια ώρα, όμως, η Ευρώπη ετοιμάζεται να
στηρίξει το αίτημα της Τουρκίας για επιπλέον
χρηματοδότηση της συμφωνίας για το Μεταναστευτικό, όπως άφησαν να εννοηθεί με δηλώσεις τους η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα
Μέρκελ και ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο
Ντράγκι. Σύμφωνα με έγγραφο της Κομισιόν,
3,5 δισ. ευρώ θα δοθούν ως ενίσχυση στην Άγκυρα για τη διαχείριση των μεταναστών μέχρι το
2024. Ο Ερντογάν, μάλιστα, φρόντισε να στείλει
μήνυμα «συμβιβασμού» πριν από τη Σύνοδο
Κορυφής, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία έχει
κάνει «ορθά» και «στοχευμένα» βήματα στη Συρία, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη και
«άνοιξε τον δρόμο του διαλόγου και της συμφωνίας». Το Προσφυγικό και η Τελωνειακή
Ένωση βρέθηκε και στο επίκεντρο της συνάντη-

σης του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου με τον Γερμανό ομόλογό
του Χάικο Μάας.
Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν στο περιθώριο της Διάσκεψης του Βερολίνου για τη Λιβύη,
που πραγματοποιήθηκε χθες, στην οποία συμμετείχαν 16 κράτη και διεθνείς οργανισμοί, όχι
όμως η Ελλάδα που συνορεύει με την αφρικανική χώρα.
Αντικείμενο της δεύτερης κατά σειρά διάσκεψης ήταν η ταχεία απόσυρση των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων από τα εδάφη της Λιβύης
και τα επόμενα βήματα για τη σταθεροποίηση εν
όψει των εκλογών. Η Αθήνα, πάντως, εξέφρασε
για μια ακόμη φορά την έντονη δυσαρέσκειά
της για το γεγονός ότι το Βερολίνο απέρριψε το
αίτημα για ελληνική παρουσία στη διαδικασία.
Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία εκπροσωπήθηκαν διά των υπουργών Εξωτερικών
Μπλίνκεν και Τσαβούσογλου αντίστοιχα, ενώ το
«παρών» έδωσαν η Ρωσία, η Κίνα, η Γαλλία, η Μ.
Βρετανία, η Ιταλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αλγερία και η Τυνησία. Ακόμη, εκπροσωπήθηκαν ο ΟΗΕ, η Ε.Ε. και ο Αραβικός Σύνδεσμος, ενώ στη διάσκεψη συμμετείχε και ο μεταβατικός πρωθυπουργός της Λιβύης Αμπντέλ
Χαμίντ Ντμπεϊμπά.

Αυστηρά μηνύματα
Η ομόφωνη έγκριση του διακομματικού νομοσχεδίου των Ρούμπιο και Μενέντεζ για την
αμυντική συνεργασία ΗΠΑ - Ελλάδας στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της αμερικανικής

Γερουσίας ανοίγει πλέον τον δρόμο για την επικύρωσή του στην Ολομέλεια του Σώματος.
Εκτός από «ράπισμα» στην Τουρκία, το νομοσχέδιο αποτελεί και έμπρακτη αναγνώριση του
ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας
και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και ενισχύει τη συνεργασία της Ουάσιγκτον με την
Αθήνα και τη Λευκωσία.
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ακόμη η χρηματοδότηση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με 125 εκατ. δολάρια για την αντικατάσταση
των ρωσικών συστημάτων που διαθέτει το ελληνικό οπλοστάσιο. Στην κορυφή της λίστας
βρίσκονται φυσικά οι πύραυλοι S-300, ενώ η
χώρα μας διαθέτει αντιαεροπορικά συστήματα
TOR M1 και OSA, αντιαρματικά KORNET αλλά
και τα αποβατικά σκάφη Zubr. Αδιευκρίνιστο,
βέβαια, παραμένει με ποια συστήματα θα αντικατασταθούν τα παραπάνω όπλα και αν η αξία
των νέων συστημάτων θα περιοριστεί στα 125
εκατ. που προβλέπει το νομοσχέδιο. Υπάρχει
ακόμη πρόβλεψη για προτεραιότητα της Ελλάδας στη γραμμή παραγγελιών του F-35, όταν
όμως ολοκληρωθεί η αναβάθμιση των 84 F-16
στην έκδοση Viper.

Η Ευρώπη ετοιμάζεται να στηρίξει
το αίτημα της Τουρκίας για επιπλέον
χρηματοδότηση της συμφωνίας
για το Μεταναστευτικό

Το νομοσχέδιο αναμένεται να λειτουργήσει και ως μοχλός πίεσης
στην Τουρκία, η οποία λίγες μέρες
μετά τις υποσχέσεις για «ήρεμο»
καλοκαίρι, ξεκίνησε να δεσμεύει
περιοχές με Navtex στην καρδιά
του Αιγαίου. Το μορατόριουμ μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας προβλέπει
ότι κατά τη θερινή περίοδο, δηλαδή
από 15 Ιουνίου μέχρι 31 Αυγούστου,
οι δύο πλευρές απέχουν από στρατιωτικές ασκήσεις στο Αιγαίο και σε
περιοχές όπου θα μπορούσε να
προκληθεί ένταση. Η Τουρκία ωστόσο, εντελώς αιφνιδιαστικά, αποφάσισε να ενεργοποιήσει τρεις περιοχές, στο βόρειο, το κεντρικό και το
νότιο Αιγαίο, τις οποίες χρησιμοποιεί ως πεδία βολής. Αν και ακόμη δεν
έχει ανακοινώσει ασκήσεις στις
συγκεκριμένες περιοχές, η κίνηση
αυτή επιβεβαιώνει τις επιφυλάξεις
της Αθήνας, η οποία κρατά μικρό
καλάθι σχετικά με τη διάθεση των
γειτόνων για αποκλιμάκωση.
«Χαστούκι» για την προπαγάνδα της
Άγκυρας, πάντως, αποτελεί η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών
της Παλαιστίνης, ο οποίος διέψευσε
τις τουρκικές διαρροές για συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ των
δύο πλευρών. Ο Ριάντ Μαλκί τόνισε
ότι αυτήν τη στιγμή «δεν υπάρχει
καν η σκέψη για οριοθέτηση ΑΟΖ με
την Τουρκία», ενώ υπογράμμισε ότι
«η Παλαιστίνη έχει σύνορα με την
Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Κύπρο
και όχι με την Τουρκία».

P
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Βιασμός στα
Πετράλωνα:
Στον εισαγγελέα
ο Βούλγαρος
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε
χθες το απόγευμα ο 35χρονος
Βούλγαρος που συνελήφθη για
τον βιασμό της 50χρονης καθαρίστριας στα Πετράλωνα. Φρουρούμενος από πάνοπλους αστυνομικούς, ο κατηγορούμενος
έφτασε στα Δικαστήρια της
Ευελπίδων φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ μαζί του
προσήχθη και ο άνθρωπος ο
οποίος τον έκρυψε σπίτι του και
κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία. Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη
για δύο κακουργήματα (αρπαγή
και βιασμό κατ’ εξακολούθηση)
και δύο πλημμελήματα (αντίσταση και επικίνδυνη σωματική
βλάβη). Παραπέμφθηκε στον
ανακριτή, από τον οποίο έλαβε
προθεσμία για να απολογηθεί.
Ο 35χρονος που συνελήφθη την
Τρίτη για τον βιασμό της καθαρίστριας στα Πετράλωνα είχε εξαφανιστεί από την περιοχή για να
αποφύγει τη σύλληψη. Ωστόσο η
Αστυνομία τον είχε ταυτοποιήσει
και, αξιοποιώντας την πληροφορία που δέχθηκε ότι ο Βούλγαρος
παριστάνει τον επαίτη σε κεντρικό πάρκο της Νέας Φιλαδέλφειας, οδηγήθηκε στον εντοπισμό
του. Οι Αρχές έμαθαν ότι ο
35χρονος είχε τη βοήθεια ενός
ομοεθνούς του. Η Αστυνομία άρχισε να τον παρακολουθεί και
έτσι οδηγήθηκε στον δράστη, ο
οποίος, παρά το γεγονός ότι αντιστάθηκε, δεν μπόρεσε να αποφύγει τη σύλληψη.

Τέλος οι μάσκες σε
εξωτερικούς χώρους ελεύθερη η κυκλοφορία

Ν

α μη χρησιμοποιούν μάσκα σε
εξωτερικούς χώρους όπου δεν παρατηρείται συνωστισμός θα μπορούν από σήμερα κιόλας οι πολίτες. Ταυτόχρονα, αίρεται από την ερχόμενη
Δευτέρα 28 Ιουνίου ο περιορισμός της νυχτερινής κυκλοφορίας. Αναλυτικά, σύμφωνα με
όσα ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, από την ερχόμενη Δευτέρα
ισχύουν τα παρακάτω:
G Η εξαίρεση των πλήρως εμβολιασμένων
εργαζομένων από την υποχρέωση διενέργειας self test σε χώρους εργασίας και των
αθλουμένων σε γυμναστήρια, 15 ημέρες μετά
την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.
G Αλλάζει το πρωτόκολλο στην εστίαση, με
αύξηση του ανώτατου ορίου παρουσίας μέχρι
10 άτομα ανά τραπέζι, από έξι που ισχύει σήμερα.
G Για τη λειτουργία των εξωτερικών χώρων
δεξιώσεων, επιβεβαιώνεται ότι το ανώτατο
όριο ατόμων θα είναι 300 άτομα.
G Σχετικά με τη λειτουργία των οργανωμένων
παραλιών / πλαζ, ορίζεται μέγιστος αριθμός
120 ατόμων ανά 1.000 τ.μ. επιφανείας παραλίας με ελεγχόμενη είσοδο.
Αναφορικά με αιτήματα αρμοδιότητας του
υπουργείου Εσωτερικών, τα μέλη της Επιτροπής, ύστερα από διαλογική συζήτηση, εισηγήθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:
G Οι εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι
υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις
ομάδες αυξημένου κινδύνου (Β’ κατηγορία)
δύνανται να επανέλθουν στην εργασία τους με
αυτοπρόσωπη παρουσία.
G Οι εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι
υπάλληλοι του Δημοσίου που ανήκουν στις
ομάδες υψηλού κινδύνου (Α’ κατηγορία) δύνανται επίσης να επανέλθουν στην εργασία
τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, αλλά σε θέ-

σεις όπου δεν έχουν επαφή με κοινό.
G Ειδικά για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, θα κρίνεται από τη διοίκηση κάθε υγειονομικού σχηματισμού η αξιοποίησή τους στις
κατάλληλες θέσεις, αναλόγως της κατηγορίας
κινδύνου όπου ανήκουν.
G Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος εξυπηρέτησης του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες. Η
εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και των κανόνων
που ισχύουν για το λιανεμπόριο (1 άτομο ανά
16 τ.μ.), για τον αριθμό των εξυπηρετούμενων
πολιτών και την υποχρεωτική χρήση μάσκας
ακόμα και σε εξωτερικό χώρο, εφόσον παρατηρούνται ουρές.
Στο μεταξύ, συνεχίζει να μειώνεται ο συνολικός αριθμός των διαγνώσεων στην επικράτεια και η πίεση στο σύστημα Υγείας αποκλιμακώνεται σταθερά, ανέφερε χθες κατά την
ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας ο
επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και
μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης. Κατά 17% μειώθηκαν οι νοσηλείες σε ΜΕΘ. Υποχωρούν και οι εισαγωγές, ενώ οι νέες διαγνώσεις καταγράφουν
μείωση 40%.

Αίρονται τα περισσότερα
από τα περιοριστικά μέτρα
που είναι σε ισχύ μέχρι
σήμερα - Τι αλλάζει από
την ερχόμενη Δευτέρα

E

ΛΛΑΔΑ

«Καμίνι»
όλη η χώρα

Αφόρητη ήταν χθες η ζέστη στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ μέχρι
την Κυριακή ο καύσωνας θα εξακολουθήσει να δείχνει τα δόντια του, αφού ο
υδράργυρος διαρκώς θα ανεβαίνει. Ο
συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και
μεγάλης συγκέντρωσης αφρικανικής
σκόνης προκαλεί ένα εκρηκτικό μίγμα.
Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών / meteo.gr, χθες ήταν η πρώτη
μέρα του χρόνου που ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στη
Σπάρτη στις 14.57 και ήταν 41,4 βαθμούς
Κελσίου. Ακολούθησαν τα Αρφαρά Μεσσηνίας με 41,3 και το Γυναικόκαστρο Κιλκίς με 40,8 βαθμούς Κελσίου.
Επί ποδός βρίσκονται οι δήμοι της Αττικής. Οι δημοτικές υπηρεσίες επικεντρώνονται στην προστασία των δημοτών που
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Ήδη, οι
περισσότεροι δήμοι έχουν ανακοινώσει
τη λειτουργία κλιματιζόμενων χώρων σε
δημοτικά κτίρια και καταστήματα, καθ’
όλη τη διάρκεια της ημέρας, για φιλοξενία
και προστασία των πολιτών που θα νιώσουν πως το έχουν ανάγκη.
Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και
σήμερα σε όλη τη χώρα, ενώ οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι
αυξημένες. Η θερμοκρασία στη Θράκη θα
κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία από 17 έως 37,
στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη
από 22 έως 40, στη Θεσσαλία από 24 έως
41, στην Ήπειρο από 22 έως 37, στη Στερεά από 23 έως 40, στην Πελοπόννησο
από 20 έως 40, στα νησιά του Ιονίου από 19
έως 38, στα νησιά του Βορείου και του
Ανατολικού Αιγαίου και στις Κυκλάδες
από 22 έως 36, στα Δωδεκάνησα από 23
έως 35 και στην Κρήτη από 19 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, η θερμοκρασία στο
Κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26
έως 38 βαθμούς Κελσίου.
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Αλλαγές στην ηγεσία της Δικαιοσύνης - Νέοι πρόεδροι σε ΣτΕ και Άρειο Πάγο
Τη νέα ηγεσία των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας όρισε
χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του, ύστερα από σχετική εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα
Τσιάρα. Νέος πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας για
ένα έτος θα είναι ο Δημήτριος Σκαλτσούνης, ενώ νέα πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα είναι η Μαρία Γεωργίου, για δύο
χρόνια. Οι δύο νέοι πρόεδροι θα αναλάβουν τα καθήκοντά
τους μετά τη λήξη του τρέχοντος δικαστικού έτους, δηλαδή
την 1η Ιουλίου 2021.
Ειδικότερα, το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή
του, ύστερα από πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης, τοποθέτησε τον αντιπρόεδρο του ΣτΕ Δημήτριο Σκαλτσούνη στη θέση
του προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και παράλληλα

την αντιπρόεδρο Μαρία Γεωργίου στη θέση της προέδρου του
Αρείου Πάγου. Ο Δ. Σκαλτούνης θα αποχωρήσει από το δικαστικό σώμα, λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου από το
Σύνταγμα ανώτατου ορίου ηλικίας την 30ή Ιουνίου 2022 και η
Μαρία Γεωργίου θα αποχωρήσει από το Ανώτατο Πολιτικό και

Ποινικό Δικαστήριο το 2023. «Με επίγνωση των θεσμικών μου
υποχρεώσεων, θα συνεχίσω το έργο των προκατόχων μου στη
δύσκολη και για τη χώρα μας συγκυρία και θα αφιερώσω τις
δυνάμεις μου στην ορθή και έγκαιρη απονομή του Δικαίου, την
ολοκλήρωση του ψηφιακού εκσυγχρονισμού και τη συνέχιση
του εξωστρεφούς προσανατολισμού της Διοικητικής Δικαιοσύνης στη διεθνή κοινότητα και την ελληνική κοινωνία», δήλωσε χθες, λίγο μετά την εκλογή του στην ηγεσία του ΣτΕ ο Δημήτριος Σκαλτσούνης. Παράλληλα, ο νέος πρόεδρος του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «η
Διοικητική Δικαιοσύνη θα συνεχίσει να αποτελεί θεμελιώδη
θεσμό της Πολιτείας, ταγμένο στην υπηρεσία του κοινωνικού
Κράτους Δικαίου».

Υπουργείο Παιδείας:

Στη Βουλή πέντε
νομοσχέδια
μέσα στον Ιούλιο

Η

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οι διαδικασίες επιλογής
των στελεχών Εκπαίδευσης,
η αυτονομία της σχολικής
μονάδας, το πολλαπλό βιβλίο και η Εκκλησιαστική Εκπαίδευση συνιστούν τα
πέντε Σχέδια Νόμου τα οποία είναι ενταγμένα σε ένα πολυνομοσχέδιο, που παρουσίασε χθες η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Στόχος είναι το πολυνομοσχέδιο να τεθεί
σε δημόσια διαβούλευση στα τέλη του
μήνα και εντός του Ιουλίου να κατατεθεί
στη Βουλή προς ψήφιση.
Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, «η
Εκπαίδευση, το σχολείο μας, έχει έρθει η
ώρα να απεγκλωβιστεί από το υπουργείο.
Τα μαθήματα να γνωρίζουν νέους ορίζοντες, οι διδάσκοντες να αξιολογούν αλλά
και να αξιολογούνται σωστά. Στο εξής,
λοιπόν, οι σχολικές μονάδες αυτονομούνται στις τάξεις και αυτό το θεωρώ
εξαιρετικά σημαντική τομή. Θα υπάρχει
ανοιχτή επιλογή βιβλίων και εναλλακτικές μέθοδοι εξέτασης, ώστε να καταργηθεί η αποστήθιση και να καλλιεργηθούν η

κριτική σκέψη και η συνεργασία μεταξύ
των μαθητών».
Μεταξύ άλλων, ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου στοχεύει σε μια συμπεριληπτική, βιωματική προσέγγιση και καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων
των μαθητών με την παράλληλη κατάργηση του μονοπωλίου τού ενός και μοναδικού σχολικού εγχειριδίου. Όλα τα βιβλία
θα είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή
και η επιλογή του εγχειριδίου θα γίνεται
από τον εκάστοτε Σύλλογο Διδασκόντων.
Όσον αφορά στο σχέδιο νόμου για την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, ρυθμίζει θέματα ίδρυσης, κατάργησης και αναστολής
λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Σχολείων και στέγασής τους, ενώ συστήνεται
Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, αρμόδιο να προτείνει, να
γνωμοδοτεί και να εισηγείται επί ζητημάτων του εκπαιδευτικού και του διδακτικού προσωπικού και θέματα των εκπαιδευτικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και των
Σχολών Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών. Τέλος, το επίμαχο νομοσχέδιο για
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει ατομική αξιολόγηση σε τετράβαθμη κλίμακα, με επιμόρφωση για
όσους δεν πιάνουν τη «βάση» και μπό-

νους για τους άριστους. Εν τω μεταξύ, σε
διάλογο σχετικά με το πολυνομοσχέδιο
κάλεσε η κυρία Κεραμέως τους υπευθύνους Παιδείας των Κοινοβουλευτικών
Ομάδων. Οι βασικοί άξονες της συζήτησης αφορούν στη μεγαλύτερη αυτονομία
της σχολικής μονάδας, καθώς η ποιότητα
των εκπαιδευτικών συστημάτων είναι
άμεσα συναρτώμενη από τον βαθμό αποκέντρωσής τους, τομέα στον οποίο η χώρα μας υστερεί σημαντικά σε σχέση με
άλλες χώρες, και στην αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος
και για τη διαρκή βελτίωση της παρεχό-

μενης εκπαίδευσης. Θα συζητηθούν,
ακόμα, οι δομές Εκπαίδευσης, για την
περαιτέρω συμβολή τους στην αποτελεσματική υποστήριξη του σχολείου, και η
Εκκλησιαστική Εκπαίδευση, με στόχο τον
εκσυγχρονισμό και την οργάνωση της Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας και
Ανώτατης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Στο επίκεντρο η αξιολόγηση
εκπαιδευτικών, η αυτονομία της
σχολικής μονάδας, το πολλαπλό
βιβλίο και η Εκκλησιαστική
Εκπαίδευση...
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Ο φονιάς βρέθηκε - Ψάχνουν το κίνητρο

Από τη Μαρία Δήμα

Α

νοιχτές δείχνουν να παραμένουν
-ακόμα και μετά την απολογία
του δράστη- πτυχές της υπόθεσης δολοφονίας της 20χρονης
Καρολάιν, που ίσως χρήζουν περαιτέρω
διερεύνησης, μετά την αινιγματική φράση
πηγών από τον χώρο της Δικαιοσύνης πως
«η εκδοχή του 32χρονου συζυγοκτόνου
έχει πολλές τρύπες και κενά».
Ακόμη και μετά την απολογία του προφυλακισμένου, πλέον, στον Κορυδαλλό συζυγοκτόνου, αρμόδιες πηγές δήλωναν με έμφαση πως η εκδοχή που παρουσίασε ο πιλότος σε σχέση με τη δολοφονία της συζύγου του και μητέρας της 11 μηνών κορούλας
του δεν είναι ξεκάθαρη, χωρίς, ωστόσο, να
διευκρινίζουν αν πρόκειται για το πραγματικό κίνητρο ή για τις συνθήκες υπό τις
οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του δέχθηκε στενό πρεσάρισμα τόσο από τον 12ο τακτικό
ανακριτή όσο και από τον εισαγγελέα προφυλακίσεων, οι οποίοι επέμειναν στο κίνητρο της δολοφονίας. Κατά πληροφορίες, ο
δράστης, ακόμα και την ώρα που επί της ουσίας βρισκόταν ένα βήμα πριν από τη φυλακή, φέρεται να ενδιαφερόταν για την εικόνα
που έχει ο κόσμος γι’ αυτόν. Πολλές στιγμές, μάλιστα, φέρεται να έλεγε ότι του αξίζει η τιμωρία, αλλά πως δεν θεωρεί τον
εαυτό του ότι είναι «τέρας».

Την άφησε αβοήθητη…
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε και απάντησε σε
μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων: Από τη
γνωριμία του και τον γάμο του με την Καρολάιν μέχρι την ημέρα του εγκλήματος και
όσα επακολούθησαν. Στο επίκεντρο των
στοχευμένων ερωτήσεων ανακριτή και εισαγγελέα, στο πλαίσιο αναζήτησης της
αλήθειας, βρέθηκε το τι ακριβώς διαδραματίστηκε τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου

2021 στα Γλυκά Νερά. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, αν και ρωτήθηκε κατ’ επανάληψη αν και τι έπραξε όταν είδε να μειώνονται
οι αντιστάσεις της Καρολάιν, φέρεται να μην
έκανε απολύτως τίποτα. Επί της ουσίας, την
άφησε αβοήθητη... Στη συνέχεια, όπως είπε και προκειμένου να μη μείνει το παιδί
και χωρίς πατέρα, έθεσε σε εφαρμογή το
σχέδιο παραπλάνησης των Αρχών, δηλαδή
τη δήθεν «ληστεία μετά φόνου», αφού προηγουμένως αποφάσισε να σκοτώσει και τον
σκύλο τους.

Αποκλειστική επιμέλεια
Την ίδια ώρα, την αποκλειστική επιμέλεια
της κορούλας της αδικοχαμένης Καρολάιν
διαφαίνεται ότι θα διεκδικήσει η οικογένειά
της, όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος της
οικογένειας Κράουτς. Σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις του Θανάση Χαρμάνη στον

ΑΝΤ1, το οικογενειακό περιβάλλον της Καρολάιν είναι απολύτως κατάλληλο, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια της ανατροφής
του παιδιού. Ο δικηγόρος μετέφερε, μάλιστα, και μια δήλωση της μητέρας της
20χρονης. «Μου πήρε το παιδί μου. Εάν χάσω και το εγγόνι μου, θα είναι η χαριστική
βολή για μένα», δήλωσε χαρακτηριστικά η
μητέρα της Καρολάιν μέσα στον οδυρμό,
τον θρήνο της και την οδύνη της, όπως είπε
χαρακτηριστικά ο δικηγόρος.
Πάντως, ο τελευταίος έκανε γνωστό ότι οι
δύο οικογένειες έχουν μεταξύ τους επικοινωνία για το παιδί και πως υπάρχει διάθεση
συναίνεσης, αλλά, εάν τελικά δεν καταλήξουν σε κάποια συναινετική λύση, θα κατατεθεί από την πλευρά της οικογένειας της
Καρολάιν αίτημα για την ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας στη γιαγιά.
«Υπήρχε μια επικοινωνία με τις δύο οικο-

γένειες. Εάν καταλήξουμε σε μια συναινετική λύση, θα το ανακοινώσουμε στην εισαγγελέα. Εάν όχι, θα υποβάλουμε και
εμείς το αίτημά μας για την ανάθεση της
αποκλειστικής επιμέλειας στη γιαγιά», είπε
ο δικηγόρος της οικογένειας της Καρολάιν.
«Καταλαβαίνετε ότι το εγγόνι αυτό θα είναι
μια παρηγοριά για εκείνους», πρόσθεσε.

Μεγάλο ενδιαφέρον για
την εικόνα του στην κοινή γνώμη
φέρεται να έδειξε ο πιλότος «Τρύπες και κενά»
στην απολογία του

Ζήτησε… μεροκάματα στη φυλακή - Στην ίδια πτέρυγα με τον Μένιο
Ατάραχος και ψυχρός φέρεται να ήταν τις πρώτες του
ώρες στις φυλακές ο συζυγοκτόνος των Γλυκών Νερών,
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Μάλιστα, πληροφορίες
αναφέρουν ότι ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Καρολάιν
ζήτησε να εργαστεί, για να μειώσει την ποινή του! «Βρείτε
μου καμιά δουλειά, να περνάει η ώρα», φέρεται να είπε.
Φυσικά, αυτή η επιθυμία του απώτερο σκοπό έχει να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο μελλοντικά για την πρόωρη απο-

φυλάκισή του. Ο 32χρονος υποβλήθηκε σε Covid test που
βγήκε αρνητικό και έτσι δεν χρειάστηκε να μπει σε καραντίνα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρχε καμία αντίδραση από τους άλλους κρατουμένους που βρίσκονται στη VIP πτέρυγα των φυλακών. Άλλωστε, ο λόγος
που μεταφέρθηκε εκεί ήταν οι φόβοι ότι μπορεί να κινδύνευε η σωματική του ακεραιότητα εντός της φυλακής. Τις
πρώτες ώρες του στη φυλακή, ο Μπάμπης Αναγνωστό-

πουλος δεν ζήτησε να δει τα κοντινά του πρόσωπα αλλά
ούτε και τον συνήγορό του. Χθες προαυλίστηκε κανονικά,
όπως όλοι οι συγκρατούμενοί του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συζυγοκτόνος κρατείται στο ίδιο κελί με άλλα τρία
άτομα. Ανάμεσά τους είναι ένας πρώην σωφρονιστικός, ο
οποίος είχε απασχολήσει τις Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών. Στην ίδια πτέρυγα κρατείται ο Μένιος Φουρθιώτης
και o Τζώρτζης Κουτσολιούτσος της Folli Follie.

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ιόνια Νησιά

Ανάδειξη του Μυκηναϊκού
Θολωτού Τάφου στα Τζανάτα
Το έργο «Προστασία και ανάδειξη του Θολωτού Τάφου στα Τζανάτα
Πόρου Κεφαλονιάς» ενέταξε η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ιόνια Νησιά» στον άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του
Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη». Ο Μυκηναϊκός Θολωτός
Τάφος βρίσκεται στο Λόφο Μπόρζι στα Τζανάτα και
κατασκευάστηκε το 1350 π.Χ. Το έργο περιλαμβάνει
αρχαιολογικές εργασίες, τεκμηρίωση και προβολή του Θολωτού
Τάφου, αναγκαστική απαλλοτρίωση ή απευθείας αγορά ακινήτου
για αρχαιολογικούς σκοπούς, όπως και διαμορφωμένη διαδρομή
κίνησης από την περιοχή εισόδου προς το μνημείο. Δικαιούχος
της πράξης είναι η Διεύθυνση Αναστηλώσεων Αρχαίων Μνημείων.

Βόρειο Αιγαίο

Έπαρση και υποστολή σημαίας στη
Μυτιλήνη ζητάει ο περιφερειάρχης

Έπαρση και υποστολή της σημαίας με άγημα
μπροστά από το παλαιό λιμεναρχείο Μυτιλήνης
στην προκυμαία ζητά με επιστολή του στο ΥΠΕΘΑ ο
περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης. Σημειώνεται ότι έπαρση και υποστολή της
σημαίας γινόταν στην Προκυμαία Μυτιλήνης με
στρατιωτικό άγημα κάθε Κυριακή πριν από την πανδημία. Ο περιφερειάρχης ζητάει να επανέλθει η κανονικότητα και σε αυτή την εθνική υποχρέωση.

Καλαμάτα

Μηνιαία σύσκεψη για την πορεία
προγραμμάτων και έργων
Μηνιαία σύσκεψη για την πορεία των εκτελούμενων
έργων και προγραμματισμό για τα επόμενα έχει
καθιερώσει στην Καλαμάτα ο δήμαρχος Θανάσης
Βασιλόπουλος. Στη σύσκεψη συμμετέχουν οι
αντιδήμαρχοι, πρόεδρων Ν.Π., διευθυντές και
υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Καλαμάτας και των
δημοτικών επιχειρήσεων. Πάντοτε τίθεται επί τάπητος
ο προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα όσον
αφορά στην υλοποίηση συμβασιοποιημένων έργων
αλλά και έργων που βρίσκονται σε διαγωνιστική
διαδικασία. Ειδική προσέγγιση γίνεται για ΕΣΠΑ,
Ταμείο Ανάκαμψης και συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα.

!

Τρίκαλα

Δόξα και τιμή στον Κώστα Βίρβο
Νεάπολη - Συκιές

«Ζούμε την ΟΥΣΙΑ
χωρίς ουσίες»

Διαδικτυακή εκδήλωση για γονείς με θέμα «Ζούμε την ΟΥΣΙΑ χωρίς ουσίες - Μιλώντας με τα παιδιά μας για το θέμα των
εξαρτήσεων» διοργάνωσε χθες το Κέντρο
Πρόληψης «Πυξίδα» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών.
«Ζούμε την ΟΥΣΙΑ χωρίς ουσίες», είναι το
μήνυμα που σταθερά στέλνει το Κέντρο
Πρόληψης «Πυξίδα» στην κοινωνία, ιδιαίτερα στους νέους, πιστό στον αγώνα της
πρόληψης αλλά και κατά της εξάρτησης, με
στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει για τη μάστιγα των ναρκωτικών και των
εξαρτήσεων. Αναφερόμενος στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, ο δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών και πρόεδρος του Δ.Σ. της
«Πυξίδας» Σίμος Δανιηλίδης υπογραμμίζει
τη σημασία της πρόληψης, που «είναι η ελπίδα της παγκόσμιας κοινότητας για την αντιμετώπιση της χρήσης ουσιών».

Μουσική γιορτή-αφιέρωμα στον μεγάλο Τρικαλινό στιχουργό
Κώστα Βίρβο ετοίμασαν και παρουσιάζουν ο Δήμος Τρικκαίων
και το Μουσείο Τσιτσάνη στις 27 Ιουνίου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευκαιρία μεταφοράς και ταφής των οστών του λαϊκού ποιητή στο Α’ Νεκροταφείο Τρικάλων, όπου ο Δήμος Τρικκαίων, με τη συνεργασία της οικογένειας Βίρβου, κατασκεύασε
μνημείο. Στη συναυλία συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες σχολείων που τραγουδούν αλλά και δραματοποιούν τραγούδια του
μεγάλου Έλληνα στιχουργού.

Καρπενήσι

Χρηματοδότηση από
το Πράσινο Ταμείο για οδικά έργα
Εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο η χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση - Αναβάθμιση των οδών Αγίου Νικολάου και
Γεωργίου Κονδύλη της πόλεως του Καρπενησίου», προϋπολογισμού 354.000 ευρώ, και έγκριση χρηματοδότησης
171.772 ευρώ. Το έργο εντάχθηκε στην πρόσκληση που αφορούσε στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου. Η φιλοσοφία
του νέου έργου είναι να αποτελέσει τη συνέχεια της αρχικής
ανάπλασης που έχει εκτελεστεί στον κεντρικό ιστό της πόλης του Καρπενησίου και δρώντας συμπληρωματικά να ολοκληρώσει την αναβάθμιση της πόλης του Καρπενησίου,
οριοθετώντας ζώνες ήπιας κυκλοφορίας αλλά και βόλτας για
ντόπιους και επισκέπτες.

19

ΠΕΜΠΤΗ 24 IOYNIOY 2021

POLITICAL

ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
προς τα νότια της Αθήνας έχει
πλέον διαρρήξει οριστικά και
μόνιμα τις σχέσεις του με τους
εργαζομένους στο δήμο του; Η
αντιπαράθεση με το τοπικό σωματείο (με προεκτάσεις και
στην ομοσπονδία εργαζομένων) έχει ξεφύγει πλέον από
πολιτικές θέσεις και επιχειρήματα, καθώς ο δήμαρχος έχει
κινηθεί νομικά εναντίον εργαζομένων, προκαλώντας οριστική ρήξη και μεγάλη ένταση…

Δημήτρης Παπαστεργίου:

«Θέλουμε
κυκλικότητα
στην οικονομία»
Την ανάγκη ενός ολιστικού κεντρικού σχεδιασμού για να μη χαθούν
χρήματα από τη μεγάλη ευκαιρία
για την Ελλάδα μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης, της νέας προγραμματικής περιόδου και του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», τόνισε ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου συμμετέχοντας στη
διαδικτυακή ημερίδα «Εφαρμόζοντας πολιτικές κυκλικής οικονομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου
(ΠΔΠ) και του Ταμείου Ανάκαμψης». Στην ημερίδα που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Κυμπουρόπουλος και έγινε υπό την αιγίδα της
ΚΕΔΕ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος (ΕΛΚ) ο κ. Παπαστεργίου έκανε σαφή την ανάγκη των δήμων να σκεφτούν μακροπρόθεσμα,
πέραν της αντιμετώπισης των προβλημάτων της καθημερινότητας.
Αναφερόμενος στην ανάγκη συμμετοχής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ, είπε ότι η
Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να
γνωρίζει τα έργα και να θέσει τις
προτεραιότητές της στους άξονες
που έχουν οριστεί.

Στέλιος Πέτσας: «Στόχος
η άμεση μεταβίβαση του ΕΝΦΙΑ»

Τ

η μεταβίβαση του ΕΝΦΙΑ στους
δήμους από το 2022 προανήγγειλε
ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας σε συνέντευξή του,
εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα
ολοκληρωθεί η συζήτηση κι έτσι από 1η
Ιανουαρίου του 2023 αυτό θα έχει αρχίσει
να αποτυπώνεται στους προϋπολογισμούς των δήμων και των περιφερειών.
Συγκεκριμένα, ο κ. Πέτσας τόνισε ότι
«έχουμε συμφωνήσει μαζί με την ΚΕΔΕ
και την ΕΝΠΕ ότι το 2022 είναι μια χρονιά
αναμόρφωσης των Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων, που αποτελούν τα έσοδα των δήμων και των περιφερειών. Στο πλαίσιο
αυτής της αναμόρφωσης -χωρίς ταμπούθα συζητήσουμε και τη μεταβίβαση του
ΕΝΦΙΑ στους δήμους». Επισήμανε, πάντως, ότι για να γίνει εφικτό κάτι τέτοιο
χρειάζονται δύο πράγματα. Πρώτον, ένας
μηχανισμός «εξισορρόπησης» έτσι ώστε

να μην καρπώνονται τα πάντα μόνο οι
«πλούσιοι» δήμοι με υψηλές αντικειμενικές αξίες και οι «φτωχότεροι» δήμοι με
χαμηλές αντικειμενικές αξίες να έχουν
έλλειμμα. Και, δεύτερον, μια αύξηση των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. «Είμαστε
έπειτα από μία δεκαετία κρίσης που μειώθηκαν πολύ οι πόροι για την Αυτοδιοίκηση πάνω από 42% μεσοσταθμικά ιδίως
σε επενδυτικές ίσως και πάνω από 70%,
και τώρα ήρθε η ώρα να αυξήσουμε τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Η συζήτηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2022 και από 1ης Ιανουαρίου του
2023 -δηλαδή, αρκετά πριν από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές- αυτό
να έχει αρχίσει να αποτυπώνεται στους
προϋπολογισμούς των δήμων και των περιφερειών. Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συζήτηση και ένα πολύ
καλό αποτέλεσμα».

Νέο ειδικό σχολείο στον Δήμο Περιστερίου
Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται πλέον το νέο ειδικό σχολείο
Περιστερίου έπειτα από επίμονες προσπάθειες της δημοτικής
Αρχής του Ανδρέα Παχατουρίδη.
Όπως προέκυψε στη σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε στον
ενιαίο κατασκευαστικό φορέα
του κράτους Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. με τη συμμετοχή του
δημάρχου, εντός του έτους θα
ξεκινήσουν οι εργασίες ανακατασκευής και μετατροπής του
κτιρίου τού πρώην 3ου Δημοτικού Σχολείου σε Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ένα επαγγελματικό σχολείο που θα
απευθύνεται σε ΑμεΑ. Επιπλέον, ανάμεσα στη δημοτική Αρχή Περιστερίου και τη διοίκηση
των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε. συζητήθηκαν οι εκκρεμότητες στις υποδομές που αφορούν
στα σχολικά κτίρια της πόλης.

Ψηφιακή υπηρεσία για
προσβασιμότητα ΑμεΑ
Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία ενεργοποιήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής
για την εξυπηρέτηση αιτημάτων που
απευθύνονται στην Περιφερειακή
Επιτροπή Προσβασιμότητας από
ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα. Η Επιτροπή θα δέχεται αιτήματα για γνωμοδότηση σχετικά με θέματα προσβασιμότητας των ΑμεΑ - εμποδιζόμενων
ατόμων και επί ζητημάτων σχετικών
με την εφαρμογή των διατάξεων για
την προσβασιμότητα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και του Κτιριοδομικού Κανονισμού, καθώς και των
διατάξεων που αφορούν σε θέματα
προσβασιμότητας των υπαίθριων δημόσιων ή κοινοχρήστων χώρων. Με
βάση τα συμπεράσματα που θα προκύπτουν, η Περιφερειακή Επιτροπή
Προσβασιμότητας θα διατυπώνει εισηγήσεις και προτάσεις για την επίλυσή τους. Σε εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου και για τη διευκόλυνση
των ενδιαφερομένων, η υποβολή των
αιτημάτων θα μπορεί να γίνεται και
ψηφιακά.

Δημαρχείο
και έργα ανάπτυξης
Ολοκληρωμένες προτάσεις έργων
συνολικού προϋπολογισμού 18 και
πλέον εκατ. ευρώ υπέβαλε ο Δήμος
Πετρούπολης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με σημαντικότερο την
ανέγερση νέου δημαρχείου, αξιοποιώντας τα εγκαταλελειμμένα κτίρια
του Βοτανικού Κήπου. Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Πετρούπολης Στέφανος Γαβριήλ Βλάχος, «το σύνολο
των προτάσεων που καταθέσαμε
εναρμονίζεται απολύτως με τις ανάγκες της πόλης μας και τους προγραμματικούς στόχους που έχουμε θέσει
ως διοίκηση. Δώσαμε έμφαση σε
σχολικές υποδομές, αστικές αναπλάσεις, ηλεκτροκίνηση και τεχνολογία,
έχοντας ως απώτερο στόχο τη συνεχή
αναβάθμιση των συνθηκών ζωής
στον τόπο μας και την προστασία του
περιβάλλοντος, με την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων, μέσω των
οποίων θα επιτυγχάνεται η σταδιακή
βελτίωση της καθημερινότητας και
της ποιότητας ζωής των κατοίκων».
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Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του Σταύρου Δογιάκη
Την εκδοχή της αυτοχειρίας επιβεβαιώνει, σύμφωνα
με πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση για τα αίτια
θανάτου του 53χρονου επιχειρηματία από τον χώρο της
εστίασης, Σταύρου Δογιάκη. Ο λόγος για τον δημιουργό
της ταβέρνας «Κρητικός», στην Κάντζα, του οποίου ο θάνατος βύθισε στο πένθος συγγενείς και φίλους.
Το πιο «σκοτεινό» σημείο σε αυτήν την υπόθεση είναι
το γεγονός ότι προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα
πατώντας δύο φορές τη σκανδάλη του πιστολιού των

9mm που βρέθηκε δίπλα του. Ωστόσο, σύμφωνα με την
ανάλυση που έγινε, αρχικά ο 53χρονος πυροβόλησε στο
στήθος, με τη σφαίρα να προκαλεί διαμπερές τραύμα και
να περνά ξυστά από την καρδιά, ενώ αμέσως μετά σημάδεψε το κεφάλι του και πάτησε ξανά τη σκανδάλη, με τον
θάνατο να είναι ακαριαίος.
Λίγες ώρες πριν, είχε ανηφορίσει με το ασημί Smart
για το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Κυνηγού, στην
Αγία Παρασκευή, όπου και έκοψε το νήμα της ζωής του.

Οι κεραίες έπιασαν εκεί το τελευταίο στίγμα του κινητού
του, προτού το απενεργοποιήσει για να σβήσει τα ίχνη
του στο δάσος.
Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί δεν έχουν διακριβώσει εάν συναντήθηκε με κάποιο πρόσωπο.
Τέλος, οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας ψάχνουν να βρουν τι ήταν αυτό που
κλόνισε τόσο πολύ τον ψυχισμό του και τον έσπρωξε
στην αυτοχειρία.

ΣΟΚ ΣΤΗ ΜΟΝH ΠΕΤΡAΚΗ

Ιερέας έριξε βιτριόλι
σε 6 μητροπολίτες

«Τέρατα» βίασαν ΑμεΑ
έγκυο στην Ομόνοια

Α

νατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες από την καταγγελία της 26χρονης κοπέλας
που φαίνεται να βιάστηκε από
τέσσερις αλλοδαπούς (τρεις Πακιστανούς και έναν Αφγανό), αργά το βράδυ
της Τρίτης προς ξημερώματα της Τετάρτης, σε δύο διαφορετικά σημεία: Σε
σκοτεινό σημείο πέριξ της Πλατείας
Ομονοίας και σε υπόγειο διαμέρισμα
στον Άγιο Παντελεήμονα.
Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στους
αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα η 26χρονη, είναι έγκυος στον τρίτο μήνα και έχει νοσηλευτεί παλαιότερα σε ψυχιατρική
κλινική, λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Λίγο μετά τις 21.00, κατέβηκε στο Κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ομονοίας, ανα-

Ρεπορτάζ:
Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

ζητώντας κατάστημα για να επισκευάσει το κινητό της τηλέφωνο. Εκεί ένας
νεαρός άνδρας (σ.σ.: από τους συλληφθέντες Πακιστανούς) την οδήγησε σε
σκοτεινό μέρος, δίπλα στην πλατεία, και
τη βίασε παρατώντας την κατόπιν.
Όταν η γυναίκα κάλεσε βοήθεια, εμφανίστηκαν δύο άλλοι άνδρες. Την έβαλαν σε ταξί, με το πρόσχημα να την πάνε
στο σπίτι της στα Πετράλωνα. Τελικά,
όμως, την οδήγησαν σε ένα υπόγειο
διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα
και τη βίασαν και αυτοί, έχοντας μάλι-

στα ένα ακόμη πρόσωπο σε ρόλο τσιλιαδόρου. Ο εφιάλτης της 26χρονης εγκύου τελείωσε λίγο μετά τις 03.30 (τα
ξημερώματα). Μια γυναίκα από διπλανό
διαμέρισμα άκουσε τις φωνές της και
κάλεσε την Αστυνομία.
Επιτόπου έφτασαν πληρώματα της
ΟΠΚΕ, που προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις. Στο σημείο βρέθηκαν τα ρούχα
της κοπέλας. Όσον αφορά στον τέταρτο
δράστη, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Μια 26χρονη βίωσε τη φρίκη
από τέσσερις αλλοδαπούς Συνελήφθησαν οι τρεις

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγο στη Μονή Πετράκη σε Συνοδικό Δικαστήριο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ιερέας από τη Μητρόπολη Βέροιας που δικαζόταν για κάποιο αδίκημα και επρόκειτο να αποσχηματιστεί έριξε βιτριόλι σε έξι Μητροπολίτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με εγκαύματα στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο.
Ο δράστης είχε μαζί του ένα μπουκαλάκι με το οξύ και το έριξε κατά
των μητροπολιτών στα χέρια και στο
πρόσωπο.
Ο δράστης έχει συλληφθεί από
φρουρό ο οποίος στην προσπάθειά
του να τον ακινητοποιήσει τραυματίστηκε.
Ένας φρουρός μέσα στη Μονή Πετράκη που άκουσε τις φωνές των
Μητροπολιτών έσπευσε να συλλάβει
τον δράστη, ωστόσο στην προσπάθειά του να τον ακινητοποιήσει τραυματίστηκε. Επικράτησε πανικός,
όμως δεν κατόρθωσε να διαφύγει
αφού συνελήφθη από την αστυνομική φρουρά της Μονής κι από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που
έφθασαν άμεσα στο σημείο μετά την
επίθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες θύματα
της επίθεσης με καυστικό υγρό είναι
οι Μητροπολίτες Κασσανδρείας, Νικόδημος, Αρτας, Καλλίνικος, Ηλιουπόλεως, Ζακύνθου, Διονύσιος Δ',
Κηφισιάς, Κύριλλος, και Γλυφάδας,
Αντώνιος.
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Στο εδώλιο και για άλλον θάνατο
ο γιατρός που χειρούργησε τη 14χρονη
Σε δίκη για θάνατο-καρμπόν με
αυτόν της 14χρονης στην Επανομή
παραπέμπεται ο γιατρός που κατηγορείται από την οικογένεια της
ανήλικης ότι από την επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου
έχασε τη ζωή της. Με τον ίδιο τρόπο, ο γιατρός φέρεται πως τοποθέτησε δακτύλιο σε 24χρονο από την
Καβάλα, με συνέπεια εννιά μέρες
μετά την επέμβαση να πεθάνει
επίσης. Ο άτυχος 24χρονος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο με το οποίο ο γιατρός παραπέμπεται να δικαστεί για
ανθρωποκτονία από αμέλεια, έχασε τη ζωή του τον Μάιο
του 2017, εννιά μέρες μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στο ιδιωτικό ιατρικό κέντρο της Θεσσαλονίκης
από τον ίδιο γιατρό. Στην περίπτωση του 24χρονου, μάλιστα, φαίνεται πως εισήχθη εκ νέου στο χειρουργείο για

χαλάρωση του δαχτυλίου, όμως
είχε κι άλλες επιπλοκές. Διακομίστηκε, τελικά, στο Νοσοκομείο
Καβάλας, όπου κατέληξε. Μάλιστα, στο κατηγορητήριο για τον
θάνατο του 24χρονου εμπλέκεται
και γιατρός του Νοσοκομείου Καβάλας, ο οποίος επίσης έχει παραπεμφθεί στην ίδια δίκη, καθώς
φέρεται ότι εμφάνισε πως υπέκυψε από πνευμονική εμβολή και
όχι από σηπτικό σοκ το οποίο προκάλεσε πολυοργανική
ανεπάρκεια και ήταν συνέπεια περιτονίτιδας. Ο γιατρός
έχει μηνυθεί ήδη από τους γονείς της άτυχης 14χρονης
στην Επανομή, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν έπρεπε να
την υποβάλει σε τέτοια επέμβαση, αφού ήταν τόσο μικρή,
όπως και ότι δεν αντιμετώπισε τις μετεγχειρητικές παρενέργειες.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αέρας Χόλιγουντ
στη Σκιάθο
Με δύο μεγάλους σταρ του Χόλιγουντ, την Γκόλντι Χόουν και
τον Κερτ Ράσελ, συναντήθηκε
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Ζέρβας, στη
Σκιάθο. Οι δύο ηθοποιοί, οι
οποίοι περνούν μεγάλο μέρος
των καλοκαιρινών τους διακοπών στο σπίτι που έχουν αγοράσει στο νησί, βρέθηκαν στον
Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου και στα εγκαίνια
της έκθεσης «Πρώτη Σημαία».
Ο κ. Ζέρβας, σε μια σύντομη
κουβέντα, παρουσία και της
Γιάννας Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη, προσκάλεσε τους
δύο ηθοποιούς να επισκεφτούν και τη Θεσσαλονίκη,
ενώ τους ενημέρωσε πως στην
πόλη ξεκινούν τα γυρίσματα
νέας ταινίας με πρωταγωνιστή
τον Αντόνιο Μπαντέρας.

Υποδοχή με
χαμόγελα και…
ένα αίτημα
Άστραψαν τα φλας στα πηγαδάκια
που έδιναν και έπαιρναν στο σινέ
«Αύρα» το απόγευμα της Τρίτης,
στο περιθώριο της εκδήλωσης
του Δήμου Καλαμαριάς για την
παρουσία του επιχειρησιακού
σχεδίου της τουριστικής προβολής και της ανάπτυξης της περιοχής. Την παράσταση έκλεψαν οι
φορείς του τουρισμού της Θεσσαλονίκης, που βρήκαν λίγο χρόνο να συνομιλήσουν με την υφυπουργό Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη. Ζήτησαν τη συμβολή της
για την ενίσχυση των συνόρων
Ευζώνων και Προμαχώνα με προσωπικό, προκειμένου να εξυπηρετούνται άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία οι τουρίστες.

«Εδώ είμαστε!»
Τον λόγο που επέλεξε την Αρετσού
για να ζήσει με την οικογένειά του
αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του στην παρουσίαση του
επιχειρησιακού προγράμματος για
την Καλαμαριά ο τομεάρχης Τουρισμού της ΠΚΜ Αλέξανδρος Θάνος.
Όπως είπε, τον μάγεψαν τα κατάρτια
στη Μαρίνα της Αρετσούς! «Είπα,
εδώ είμαστε!» και επέλεξε το σπίτι
του με θέα τον Θερμαϊκό στην Καλαμαριά, όπως ανέφερε στους παρευρισκόμενους.

Τετ α τετ Μανδρίνου - Καραγιάννη
Είναι γνωστές η άψογη σχέση και η αγαστή συνεργασία ανάμεσα στον πρόεδρο της ΕΞΘ Ανδρέα Μανδρίνο και την αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης Μαρία Καραγιάννη. Οι δυο τους βρήκαν την ευκαιρία να

τα πουν διά ζώσης, καθώς επέλεξαν να καθίσουν σε διπλανά
καθίσματα στην εκδήλωση του Δήμου Καλαμαριάς. Άλλωστε, η ανάπτυξη του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη είναι ένα
θέμα που πρωταγωνιστεί στις συναντήσεις τους.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Το δώρο του δημάρχου
Ένα ζευγάρι μανικετόκουμπα με τον Μέγα Αλέξανδρο ήταν το
δώρο του δημάρχου Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνου
Ζέρβα προς
τον δήμαρχο
Σκιάθου Θοδωρή Τζούμα,
για τη φιλοξενία που προσέφερε τόσο
στον ίδιο όσο
και στους δημοσιογράφους στο νησί. Ο κ. Ζέρβας
χάρισε τα μανικετόκουμπα λίγο μετά το γεύμα
που παρατέθηκε στο Βρωμόλιμνο, εκεί όπου
συμπτωματικά σεφ του μαγαζιού ήταν ένας νεαρός Θεσσαλονικιός, ο οποίος βγήκε για λίγο από
την κουζίνα του, προκειμένου να συνομιλήσει και
να φωτογραφηθεί με τον δήμαρχο.

Στη Θεσσαλονίκη η ΠτΔ
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται στις 30 Ιουνίου η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, προκειμένου να αναγορευτεί σε επίτιμη διδάκτορα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Η
εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη για τον περασμένο Οκτώβριο, στο εορταστικό τριήμερο
της πόλης, ωστόσο ακυρώθηκε λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων.

Μνήμες του ’59
στην Τούμπα

Τα εγκαίνια του σημερινού γηπέδου της Τούμπας, που έγιναν το μακρινό 1959, θυμήθηκε ο
Σπύρος Βούγιας, ανασύροντας μνήμες του παρελθόντος στη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Αν και ξεκίνησε τα λεγόμενά του δηλώνοντας οπαδός του Ηρακλή, ο κ. Βούγιας εξιστόρησε στους συναδέλφους του -με αφορμή
τη συζήτηση του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ- πως
ακόμη δεν μπορεί να ξεχάσει ότι τα πόδια του
έτρεμαν από συγκίνηση καθώς πλησίαζε στο
στάδιο, μικρό παιδί ο ίδιος, συνοδευόμενος από
τον θείο του.

Συγκίνησε ο Κούδας

Με αφορμή τις θύμησες του Σπύρου Βούγια, τον λόγο πήρε και ο Γιώργος Κούδας, που εκείνο το διάστημα... όργωνε τα γήπεδα με την ασπρόμαυρη φανέλα.
«Στα εγκαίνια το 1959 ήμουν ήδη μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ», είπε ο «Μεγαλέξανδρος» του ποδοσφαίρου, προσθέτοντας πως ο ΠΑΟΚ με το γήπεδο
της Τούμπας είδε μόνο πρόοδο. Ευχήθηκε, μάλιστα,
με το νέο γήπεδο που είναι στα σκαριά ο «Δικέφαλος
του Βορρά» να δει ως σύλλογος ακόμη μεγαλύτερη
πρόοδο.
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ΑΝ ΣΙΝΚΛEΡ:

«Ήμουν υποταγμένη
στον Ντομινίκ Στρος Καν»
πήρξε μία από τις καλύτερες και
δημοφιλέστερες γυναίκες της γαλλικής τηλεόρασης. Ήρεμη, καταρτισμένη, με εύστοχες ερωτήσεις,
έφερνε πάντοτε τους καλεσμένους της σε θέση να δίνουν ειδήσεις. Με τον καιρό, η Αν Σινκλέρ έγινε συνώνυμο της έγκυρης και μαχητικής δημοσιογραφίας, της ισορροπημένης
δημοσιογραφικής παρουσίας στο «γυαλί» του
μεγαλύτερου ιδιωτικού τηλεοπτικού καναλιού στην Ευρώπη, του γαλλικού TF1, και της
εγκυρότητας.

Υ

καθώς ήταν -από τη μητέρα της- εγγονή του
εμπόρου τέχνης Πολ Ρόζενμπεργκ, γι’ αυτό
πάντοτε έκανε αυστηρές επιλογές σε κάθε
βήμα της επαγγελματικής της καριέρας.
Η Σινκλέρ γεννήθηκε ως Αν Ελίζ Σβαρτζ,
τον Ιούλιο του 1948 στη Νέα Υόρκη, όπου είχαν καταφύγει οι Εβραίοι γονείς της για να
γλιτώσουν τη ναζιστική θηριωδία. Ο πατέρας
της άλλαξε το επώνυμό του σε Σινκλέρ και
επέστρεψε στη Γαλλία το 1949. Η Αν σπούδασε Νομική και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού.
Η πρώτη της δουλειά ήταν να προσληφθεί
στο ραδιόφωνο «Ευρώπη 1». Από το 1984 έως
το 1997 η Σινκλέρ παρουσίαζε την εβδομαδιαία βραδινή ενημερωτική εκπομπή «7 στις
7», στο τηλεοπτικό κανάλι TF1, η οποία την
έκανε διάσημη και εκτός των γαλλικών συνόρων, σε όλη την Ευρώπη.
Ωστόσο, το 2011 άρχισε η μεγάλη δοκιμασία, καθώς η Σινκλέρ αναγκάστηκε να παρακολουθεί εμβρόντητη την «υπόθεση Στρος
Καν», την κατρακύλα του συζύγου της στα μάτια της κοινής γνώμης, με τα αλλεπάλληλα
σκάνδαλα σεξουαλικής παρενόχλησης. Όλα
ξεκίνησαν με τις κατηγορίες για βιασμό της
καμαριέρας σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης
όπου διέμενε και ακολούθησαν η σύλληψή
του, η παραίτησή του από το ΔΝΤ και τα αμέτρητα πρωτοσέλιδα με τη φωτογραφία του κάτω από ντροπιαστικούς τίτλους έως την
αθώωσή του το 2015.

«Passé Composé»

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Ο γάμος της με τον -κατά έναν χρόνο μικρότερό της- φέρελπι εκείνη την εποχή (1991)
Γάλλο Σοσιαλιστή πολιτικό Ντομινίκ Στρος
Καν, μετέπειτα υπουργό Οικονομίας της Γαλλίας και επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), έδωσε την ευκαιρία
στους τηλεθεατές να εκτιμήσουν ότι η προσωπική της ζωή δεν επηρέασε την επαγγελματική της αξιοπρέπεια, αφού συνέχισε για
πολλά χρόνια μετά τον γάμο της να κάνει τις
μαχητικές και ακριβοδίκαιες τηλεοπτικές
συνεντεύξεις στο TF1.
Η ίδια καταγόταν από πλούσια οικογένεια,

O τίτλος του βιβλίου με την αυτοβιογραφία
της Σινκλέρ που κυκλοφόρησε προ ημερών
είναι «Passé Composé». Εκεί, η 72χρονη δημοσιογράφος περιγράφει το δράμα της, υπογραμμίζει ότι δεν γνώριζε τη «δράση» του
πρώην συζύγου της και επισημαίνει ότι ο
Στρος Καν «είχε τη δυνατότητα να με πείθει
ότι δεν υπήρχε πρόβλημα» εκείνες τις εφιαλτικές μέρες.
«Είμαι μάλλον αφελής. Πιθανώς εμπιστεύομαι πολύ, πιθανώς υπάρχει άρνηση…
Όταν δεν βλέπουμε τι συμβαίνει, πιθανώς δεν
θέλουμε να το δούμε», πρόσθεσε. Χαρακτήρισε την υπόθεση «σεισμό που κατέστρεψε
τη ζωή μου», αλλά σήμερα δηλώνει ευτυχισμένη κοντά στα παιδιά και τα εγγόνια της.

P
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ΟΣΜΟΣ

Στον «πάγο» βάζει
η Ε.Ε. την ένταξη
Σκοπίων - Αλβανίας

Α

σχημα ήταν τα μαντάτα που ήλθαν
από το Λουξεμβούργο στα Τίρανα
και τα Σκόπια, καθώς το Συμβούλιο
Γενικών Υποθέσεων, που συνεκλήθη την Τρίτη, αποφάσισε ότι δεν μπορεί να
συμφωνήσει «στο διαπραγματευτικό πλαίσιο
με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, ώστε
να ξεκινήσει η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη για τις δύο υποψήφιες χώρες», όπως δήλωσε αργότερα η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλίας και προεδρεύουσα
του Συμβουλίου Άνα Πάολα Ζακάριας.
Η προεδρεύουσα υπουργός πρόσθεσε ότι «η
Βουλγαρία και η Βόρεια Μακεδονία ζουν μια
δύσκολη πολιτική στιγμή», αναφερόμενη στις
βουλγαρικές αντιλήψεις για τη Μακεδονία,
που φαίνεται να επιβραδύνουν την ενταξιακή
πορεία των Σκοπίων.
Η Ζακάριας επεσήμανε, επίσης, ότι «δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή, πρέπει να βρεθεί
μια λύση που να είναι αποδεκτή από όλους»,
βλέποντας βουλγαρική αντίθεση στην πρόοδο
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας. Για αυτό εξέφρασε την ευχή
«η Σλοβενία, που αναλαμβάνει την προεδρία
της Ε.Ε. για το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς,
να συνεχίσει τις προσπάθειες ώστε να βρεθεί
μια λύση στο προσεχές διάστημα».

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Ακολούθησαν κατά τη χθεσινή ημέρα οι συζητήσεις για τις ενταξιακές πορείες μέσα από
τη διακυβερνητική Διάσκεψη της Ε.Ε. με το
Μαυροβούνιο αρχικά και ακολούθως με τη
Σερβία, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο
χωρών.
Η Ζακάριας θέλησε στις δηλώσεις της να
υπογραμμίσει τη θετική διάσταση της υπόθεσης της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, για αυτό εξέφρασε την αισιοδοξία της για τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, λέγοντας ότι «είναι σημαντικό αυτό το βήμα, γιατί δίνει ένα θετικό μήνυμα στα Δυτικά
Βαλκάνια» σχετικά με την ευρωπαϊκή τους
προοπτική.
Ωστόσο, πρόσθεσε η υπουργός Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων της Πορτογαλίας ότι «είναι λυπηρό
το ότι δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί
η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη και για τις
άλλες δύο υποψήφιες χώρες, τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία».

«Πόρτα» Παλαιστινίων σε Άγκυρα για ΑΟΖ: «Τζεφ Μπέζος, φύγε στο Διάστημα
και να μην ξαναγυρίσεις»
Έχουμε σύνορα με Αίγυπτο, Ισραήλ και Κύπρο
Την αυτονόητη θέση ότι
αφού δεν έχουν κοινά σύνορα δεν μπορούν να προχωρήσουν σε οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών εξέφρασε η
Παλαιστινιακή Αρχή προς την
Τουρκία, η οποία πλησίασε
τους «ιστορικούς εχθρούς»
του Ισραήλ, με την ελπίδα να
φερθούν τόσο ανόητα όσο η προηγούμενη κυβέρνηση
της Λιβύης. Με δήλωσή του που αναπαράγει η διπλωματική αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, ο
υπουργός Εξωτερικών Ριάντ Μάλκι απέκλεισε την
οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών (ΑΟΖ) με την Τουρκία,
διότι, όπως υπογράμμισε, «δεν υπάρχει καν σκέψη

αυτήν τη στιγμή για συμφωνία
οριοθέτησης ΑΟΖ με την Τουρκία, καθώς έχουμε σύνορα με
την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την
Κύπρο, αλλά όχι με την Τουρκία». Παράλληλα, ο Παλαιστίνιος πρέσβης στη χώρα μας
Μαρουάν Τουμπάσι επανέλαβε ότι η Παλαιστίνη «τηρεί το
Διεθνές Δίκαιο χωρίς εξαίρεση, καθώς και το Δίκαιο
της Θάλασσας (UNCLOS), το οποίο συνυπογράψαμε το
2015, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις και επιθέσεις του Ισραήλ στην κυριαρχία της γης και της θάλασσάς μας» και επανέλαβε ότι η Παλαιστίνη είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Μια πρωτότυπη «έκκληση» έκαναν περίπου 80.000 πολίτες στον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος
ετοιμάζεται να διοργανώσει την πρώτη διαστημική αποστολή του διαστημικού σκάφους «New Shepard», το
οποίο ανήκει στην εταιρεία του, την Blue Origin. Η διαστημική αποστολή είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει
από τη γη στις 20 Ιουλίου και ο Μπέζος θέλει να είναι μέλος της, διότι «ήταν κάτι που ήθελα να κάνω σε όλη μου
τη ζωή. Είναι μια περιπέτεια, μεγάλη υπόθεση για εμένα». Ωστόσο, έχουν ήδη δημιουργηθεί δύο πλατφόρμες
όπου πολίτες μπορούν να συνυπογράψουν τα κείμενα
που έχουν αναρτηθεί και καλούν τον Μπέζος να… παραμείνει στο Διάστημα. Η πρώτη έχει έως τώρα περίπου
60.000 υπογραφές και η δεύτερη 20.000.
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Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

Το αναθεωρημένο Μεσοπρόθεσμο προβλέπει σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας από το
16,3% το 2021 στο 11,1% το 2025.
Συγκεκριμένα, προβλέπει πως
στο τέλος του 2022 η ανεργία θα
διαμορφωθεί στο 14,4%, το 2023
στο 13,2%, το 2024 στο 11,9% και
το 2025 θα πέσει στο 11,1%.

Ο

ι πόροι που θα εισρεύσουν στη χώρα
μας από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση
στην οικονομία την επόμενη τετραετία.
Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά πως
θα λειτουργήσει και το φαινόμενο του «ελατηρίου»,
καθώς η οικονομία είχε συμπιεστεί ιδιαίτερα μετά
τη δεκαετή κρίση αλλά και την πανδημία.
Σύμφωνα με την παρουσίαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, για το αναθεωρημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20222025, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να «τρέξει» φέτος με ρυθμό ανάπτυξης 3,6% και του χρόνου με το «εκρηκτικό» 6,2%, που αποτελεί την υψηλότερη πρόβλεψη σε όλη την Ευρωζώνη. Μάλιστα,
το Μεσοπρόθεσμο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ανάπτυξη 4,1% το 2023, 4,4% το 2024 και 3,3%
το 2025. Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης για την πενταετία 2021-2025 υπολογίζεται στο 4,3% του ΑΕΠ, με
σωρευτική αύξηση των επενδύσεων κατά 88,4% και
των εξαγωγών κατά 43,1%.

Οδηγοί της ανάκαμψης
επενδύσεις και εξαγωγές Αύξηση κατά 2% της
ιδιωτικής κατανάλωσης
έως το 2025
φουν οι ιδιωτικές καταθέσεις κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, οι οποίες διαμορφώνονται στα 24 δισ.
ευρώ, εκ των οποίων τα 13 δισ. ευρώ ανήκουν στα
νοικοκυριά. Ένα μεγάλο μέρος των παραπάνω χρημάτων εκτιμάται πως θα πέσει στην αγορά τα επόμενα χρόνια, αυξάνοντας την ιδιωτική κατανάλωση
και, κατ’ επέκταση, τα δημόσια έσοδα.

Πέντε στόχοι

Ιδιωτική κατανάλωση
Το Μεσοπρόθεσμο προβλέπει ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξάνεται κατά σχεδόν 2% κάθε έτος
μέχρι το 2025. Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη αναφέρει ότι φέτος η αύξηση θα αγγίξει το 2,6%, το 2022 το
2,9% και το 2025 το 2,2%. Σημειώνεται πως το οικονομικό επιτελείο θεωρεί κλειδί για την ενίσχυση
της ιδιωτικής δαπάνης την αύξηση που καταγρά-

ΡΗΜΑ

Αποκλιμάκωση
της ανεργίας

amaliakatzou@gmail.com

Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε σε πέντε
μεσο-μακροπρόθεσμους ρεαλιστικούς στόχους
που αποτελούν τις βασικές επιδιώξεις του οικονομικού σχεδίου της κυβέρνησης. Όπως είπε, ο πρώτος στόχος σχετίζεται με την επίτευξη υψηλών και
διατηρήσιμων ρυθμών μεγέθυνσης την επόμενη
περίοδο, κάτι που αναμένεται ήδη από το 2021. Ο
δεύτερος στόχος αφορά στην έξοδο της χώρας από
το καθεστώς της Ενισχυμένης Εποπτείας, κάτι το
οποίο θα συμβεί εντός του 2022. Ο τρίτος στόχος
σχετίζεται με την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού
μη εξυπηρετούμενων δανείων, κάτι που επίσης
αναμένεται να συμβεί εντός του 2022. Κατά τον
υπουργό, ο τέταρτος στόχος του μεσοπρόθεσμου
έχει να κάνει με την επίτευξη δημοσιονομικής
ισορροπίας και ικανοποιητικών πρωτογενών πλεονασμάτων. Αυτό θα συμβεί με τη δημοσιονομική
βελτίωση ήδη από το 2022 και με την επίτευξη ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023.
Ως πέμπτο στόχο, ο κ. Σταϊκούρας κατονόμασε την
επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους
αξιολόγησης, κάτι το οποίο είπε πως θα συμβεί έως
το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Χ

Δημοσιονομικές επιδόσεις
Δημοσιονομικά επιδιώκεται το πρωτογενές έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης να περιοριστεί από
τα υψηλά επίπεδα του 2021 (7,1% του ΑΕΠ) σε μόλις
0,5% του ΑΕΠ το 2022. Από το 2023 αρχίζει ξανά η
δημοσιονομική προσαρμογή με πρωτογενές πλεόνασμα 2% και συνεχίζεται με 2,8% το 2024 και 3,7%
το 2025. Ωστόσο, τα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη
εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την προσδοκώμενη αύξηση του ΑΕΠ. Τόσο τα έσοδα όσο και οι δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν λιγότερο σε σχέση με
το ονομαστικό ΑΕΠ, με αποτέλεσμα τα έσοδα ως
ποσοστό του ΑΕΠ να περιοριστούν σε 44,9% το
2025, έναντι 46,5% το 2019 και οι δαπάνες σε 43,4%
το 2025, έναντι 45,3% το 2019.

Μεσοπρόθεσμο:
Ανάπτυξη 4,3%
την πενταετία
2021-2025

Μείωση δαπανών, αύξηση εσόδων
Κατά το νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όλες οι γενικές κατηγορίες
εσόδων αναμένεται να περιοριστούν ως ποσοστό
του ΑΕΠ, με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις και τα λοιπά
έσοδα, λόγω των εισπράξεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και των αυξημένων εσόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Είναι ενδεικτικό
πως όλες οι κατηγορίες δαπανών εμφανίζονται μειωμένες ως ποσοστό του ΑΕΠ, εκτός των επενδυτικών δαπανών που θα ανέλθουν στο 5,3% του ΑΕΠ,
έναντι 3,3%. Τέλος, στις προβλέψεις φαίνεται πως
σταδιακά αυξάνονται τα έσοδα από φόρους, καθώς
το σύνολό τους αναμένεται να ανέλθει σε 97,37 δισ.
ευρώ το 2025, από 81,477 δισ. ευρώ φέτος.
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ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνονται οι
αποζημιώσεις Covid στο Ε3
Διευκρινίσεις για τη δήλωση στο έντυπο
Ε3 ενισχύσεων, επιδοτήσεων και αποζημιώσεων έλαβαν επιχειρήσεις και επαγγελματίες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα θα συμπληρώσουν τους κωδικούς 144, 244, 344
και 444 του Πίνακα ΣΤ’, ενώ οι επιχειρήσεις τους κωδικούς 482-493 του εντύπου
Ν. Όσες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα έλαβαν αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές ή λόγω κατάστασης έκτακτης
ανάγκης πρέπει να συμπληρώσουν τους
κωδικούς 196, 296, 396 και 496 στον πίνακα Ζ3, ενώ μεταφέρονται στον πίνακα Ζ1
(«Ασυνήθη έσοδα και κέρδη») στους κωδικούς 170, 270, 370 και 470 αντίστοιχα. Η
Επιστρεπτέα Προκαταβολή για τα φυσικά
πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα είναι προσυμπληρωμένη
στον κωδικό 999 του πίνακα Ζ3, ενώ για τις
επιχειρήσεις θα εμφανίζεται στον πίνακα
Ζ1 και στους κωδικούς 170, 270, 370 και
470 και αντίστοιχα το ποσό μεταφέρεται
στον κωδικό 481 του εντύπου Ν.

Προγράμματα στήριξης
2 δισ. ευρώ σε ΜμΕ
Χρηματοδότηση ύψους 2 δισ. ευρώ θα
διοχετευτεί σε χιλιάδες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις μέσω της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσα από τη δανειακή σύμβαση ύψους 400 εκατ. ευρώ
που υπέγραψε το Ελληνικό Δημόσιο με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τη
νέα δανειακή σύμβαση υπέγραψαν χθες ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Κρίστιαν Κέτελ Τόμσεν,
ενώ παρέστησαν ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο
Θεόδωρος Σκυλακάκης, οι υφυπουργοί
Νίκος Παπαθανάσης και Γιώργος Ζαββός,
καθώς και ο διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Στη συνέχεια, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα
προχωρήσει στη δημιουργία χρηματοδοτικών προγραμμάτων για μικρομεσαίες
αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε ο κ. Σταϊκούρας, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει ενισχύσει την οικονομία με ρευστότητα 7,8 δισ. ευρώ, ενώ,
όπως πρόσθεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σε
δύο χρόνια η τράπεζα έχει χορηγήσει όσα
κεφάλαια χορήγησε το ΤΕΜΠΜΕ από το
2003!

XΡΗΜΑ

Πώς θα εξαγοράσετε
επιπλέον έτη ασφάλισης

Μ

ε βάση την ασφαλιστική
κατηγορία κατά τον χρόνο
αναγνώρισης προϋπηρεσίας θα υπολογίζεται το
κόστος εξαγοράς των ενσήμων από τους
ελεύθερους επαγγελματίες που επιθυμούν να αυξήσουν τα συντάξιμα χρόνια
και να «κλειδώσουν» υψηλότερες αποδοχές.
Ο ΕΦΚΑ με σχετική εγκύκλιο παρέχει
διευκρινίσεις για τη διαδικασία, υπενθυμίζοντας ότι από την 1/1/2020 αποσυνδέθηκε ο υπολογισμός των εισφορών των
ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοτελώς απασχολούμενων και των αγροτών
από το δηλωθέν εισόδημα και εισήχθη
νέο σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών.
Πιο συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις
αυτές προβλέπονται τα εξής:
1. Μη μισθωτοί ασφαλισμένοι με μοναδική ή πολλαπλή μη μισθωτή απασχόληση. Η μηνιαία εισφορά εξαγοράς υπολογίζεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί κατά το έτος
υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. Για
παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας,
ασφαλισμένος του πρώην ΟΑΕΕ, που για
το έτος 2020 έχει επιλέξει την 3η ασφαλιστική κατηγορία, υποβάλλει τον Οκτώβριο 2020 αίτηση για αναγνώριση τριών
ετών ασφάλισης λόγω σπουδών. Το ποσό
της μηνιαίας εισφοράς εξαγοράς ανέρ-

Γράφει ο
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χεται σε: 3 έτη x 12 μήνες x 236 ευρώ (εισφορά 3ης ασφαλιστικής κατηγορίας) =
8.496 ευρώ. Η αναγνώριση, δε, μπορεί
να γίνει σε ασφαλιστική κατηγορία μικρότερη της πρώτης (1ης) κι έτσι οι νέοι
ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι (έως πέντε έτη ασφάλισης),
που κατά το έτος υποβολής της αίτησης
αναγνώρισης χρόνου με εξαγορά έχουν
ενταχθεί στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία, θα πρέπει να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία όπου επιθυμούν να
υπολογιστεί η μηνιαία εισφορά εξαγοράς, με κατώτερη την 1η.
2. Μητέρες ασφαλισμένες. Η μηνιαία
εισφορά εξαγοράς υπολογίζεται με έκπτωση 50% στο σύνολο των εισφορών
κύριας σύνταξης λόγω μητρότητας. Για
παράδειγμα, ελεύθερη επαγγελματίας,
ασφαλισμένη του πρώην ΟΑΕΕ, που για
το έτος 2020 είχε επιλέξει την 1η ασφαλιστική κατηγορία και καταβάλλει μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω μητρότητας που αντιστοιχεί στο μηνιαίο ποσό
των 77,50 ευρώ (155 ευρώ x 50%), υποβάλλει τον Οκτώβριο 2020 αίτηση για

αναγνώριση δύο ετών χρόνου ασφάλισης λόγω σπουδών. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς εξαγοράς ανέρχεται σε 2
έτη x 12 μήνες x 155 ευρώ μηνιαία εισφορά = 3.720 ευρώ.
3. Διακοπή ασφάλισης. Αν κατά το έτος
υποβολής του αιτήματος αναγνώρισης
από τον αυτοαπασχολούμενο είχε ενεργή ασφάλιση και άρα είχαν επιλέξει
ασφαλιστική κατηγορία, η εισφορά αναγνώρισης υπολογίζεται επί της ασφαλιστικής κατηγορίας της επιλογής τους.
Για παράδειγμα, πολιτικός μηχανικός
ασφαλισμένος του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, που για το έτος 2020 έχει επιλέξει
την 1η ασφαλιστική κατηγορία, διακόπτει
την ασφάλιση τον Σεπτέμβριο του 2020
και υποβάλλει τον Νοέμβριο του 2020
αίτηση για αναγνώριση χρόνου σπουδών
ενός έτους. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς εξαγοράς ανέρχεται σε: 12 μήνες x
155 ευρώ, δηλαδή 1.860 ευρώ.

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την
αναγνώριση χρόνων εργασίας
- «Κλειδί» η ασφαλιστική
κατηγορία στην οποία
υπάγεται ο ενδιαφερόμενος
- Αναλυτικά παραδείγματα
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Συνεργασία Μετσόβειου με ΕΥΔΑΠ
για την υδροδότηση της Πολυτεχνειούπολης

Μ

νημόνιο συναντίληψης και
συνεργασίας, με αντικείμενο
την υδροδότηση της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου από το δίκτυο
της ΕΥΔΑΠ, υπέγραψαν ο διευθύνων
σύμβουλος της Εταιρείας Χάρης Σαχίνης και ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) Ανδρέας
Μπουντουβής. Η υπογραφή του μνημονίου έρχεται σε συνέχεια των συνεννοήσεων και των ενεργειών των δύο μερών
για την υδροδότηση της Πολυτεχνειούπολης με νερό από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δυσχέρειες που ενέχει η υδροδότηση η οποία
σήμερα γίνεται μέσω γεώτρησης. Η
υλοποίηση του σχετικού έργου γίνεται
με γνώμονα την ανάγκη προστασίας της
υγείας των μελών της Πολυτεχνειακής
Κοινότητας αλλά και το γεγονός ότι η
ΕΥΔΑΠ, με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, διαχειρίζεται εδώ και δεκαετίες
τον κύκλο του νερού, το οποίο διαθέτει
καθαρό σε όλους τους πολίτες, χωρίς
διακρίσεις. Το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο μερών περιλαμβάνει τη

δωρεάν μελέτη της υδροδότησης της
Πολυτεχνειούπολης, η οποία θα εκπονηθεί εξ ολοκλήρου από την ΕΥΔΑΠ και
θα ενσωματώνει τον υπολογισμό και την
εγκατάσταση ενός νέου δικτύου ύδρευσης στο οποίο θα συνδεθούν όλα τα κτίρια της Πολυτεχνειούπολης, με όλα τα
συνοδευτικά έργα (δεξαμενές, αντλιοστάσια κ.τ.λ.), καθώς και τον σχεδιασμό
ενός συστήματος κεντρικής διαχείρισης

και ελέγχου της εγκατάστασης. Ως αναγνώριση της προσφοράς αυτής, το Πολυτεχνείο θα δώσει τη δυνατότητα σε
έξι μηχανικούς της ΕΥΔΑΠ να συμμετάσχουν για τα επόμενα 10 έτη σε τρία Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σπουδών σε Επιστήμης και Τεχνολογίας
Υδατικών Πόρων, Τεχνο-οικονομικά Συστήματα καθώς και Περιβάλλον και
Ανάπτυξη.

Πειραιώς: Νέες εκταμιεύσεις 22 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2024
«Το 2021 αποτελεί χρονιά-κλειδί για την Τράπεζα Πειραιώς. Έχουμε δημιουργήσει τις συνθήκες να αλλάξουμε σελίδα, αφήνοντας πίσω μας τις εμπειρίες
του παρελθόντος και ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία», ανέφερε ο πρόεδρος της τράπεζας Γιώργος Χαντζηνικολάου, μιλώντας στην τακτική γενική
συνέλευση. Δεσμεύτηκε ότι το 2021 η Τράπεζα Πειραιώς θα είναι εστιασμένη
100% στην προσπάθειά της να ενδυναμώσει περαιτέρω τον ισολογισμό και να
δημιουργήσει αξία για τους μετόχους της. Η μεγιστοποίηση των αποδόσεων
των μετόχων μας, σε ένα πλαίσιο θετικού κοινωνικού αποτυπώματος μέσω
μιας υπεύθυνης τραπεζικής συμπεριφοράς, αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία
της στρατηγικής μας και συνάδουν τόσο με το επιχειρηματικό μοντέλο μας
όσο και με τις αξίες μας, επισήμανε, προανήγγειλε δε ότι οι εκταμιεύσεις
προς τους πελάτες της θα ξεπεράσουν τα 22 δισ. ευρώ την περίοδο 2021-2024.

Mastercard: Δωρεάν ασύρματα POS σε επιχειρήσεις
Το δικό τους σύγχρονο τερματικό αποδοχής καρτών μπορούν να αποκτήσουν οι
επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, μέσω της νέας προσφοράς της Mastercard.
Για να επωφεληθούν της προσφοράς, θα πρέπει να απευθυνθούν οι πελάτες στην
τράπεζα συνεργασίας. Στη Eurobank η επιχείρηση επιβαρύνεται μόνο με το κόστος συντήρησης του ασύρματου 4G/WiFi POS. Στην Εθνική Τράπεζα η απόκτηση
ασύρματου POS είναι δωρεάν για τον πρώτο χρόνο και από τον δεύτερο χρόνο μόνο με μηνιαίο κόστος συντήρησης ύψους 6,90 ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει από ένα ασύρματο τερματικό (Gprs ή WiFi) με δώρο το εφάπαξ κόστος
ενεργοποίησης ύψους 166 ευρώ, σε 625 επιχειρήσεις-μέλη του Προγράμματος
«Ψωνίζω στη Γειτονιά».

Coca-Cola μαζί με τον Δήμο
Αθηναίων για ανακύκλωση
Η κοινωνική πλατφόρμα Zero Waste Future
που πραγματοποιεί η Coca-Cola στην Ελλάδα
από το 2018 ταξιδεύει σε έναν νέο, συναρπαστικό
προορισμό: το Γκάζι στην Αθήνα. Μέσα από μια
σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών, η πλατφόρμα
στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τη διαχείριση των απορριμμάτων και την
αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης στην περιοχή. Έτσι, ένα κινητό «πράσινο» σημείο και η ομάδα της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης επισκέπτονται 15 γνωστές πλατείες της Αθήνας, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να ζυγίζουν τα
ανακυκλώσιμα υλικά τους και να κερδίσουν εκπτωτικά κουπόνια, που μπορούν να αξιοποιήσουν σε μία από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του προγράμματος.

SKY Εxpress: Το Ηράκλειο
αποκτά το δικό του δίκτυο!
Με τις απευθείας πτήσεις σε 10 εθνικούς και
διεθνείς προορισμούς, το Ηράκλειο αναδεικνύεται σε στρατηγικό κόμβο της ταχύτερα αναπτυσσόμενης ελληνικής αεροπορικής εταιρείας. Από
χθες, τα υπερσύγχρονα Airbus A320neo της SKY
Εxpress πετούν από τον Κρατικό Aερολιμένα
Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» προς Αμβούργο,
δύο φορές την εβδομάδα. Τις επόμενες ημέρες
και συγκεκριμένα στις 9, 10 και 17 Ιουλίου ξεκινούν οι απευθείας πτήσεις αρχικά προς το εμβληματικό «Charles de Gaulle» του Παρισιού και
διαδοχικά σε τρεις γαλλικές πόλεις, τη Νάντη, τη
Λυών και τη Λιλ. Στις 11 Ιουλίου εγκαινιάζεται το
δρομολόγιο Ηράκλειο - Άμστερνταμ και θα ακολουθήσει πτήση προς Ντόρτμουντ. Έτσι, θα
πραγματοποιούνται πλέον δρομολόγια προς
Αθήνα, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Βόλο και επτά προορισμούς του εξωτερικού Παρίσι, Νάντη, Λυών,
Λιλ, Αμβούργο, Ντόρτμουντ, Άμστερνταμ.

Ελαιώνες Σακελλαρόπουλου:
Πρώτη θέση και 14 βραβεύσεις
Μια πρωτοφανής διάκριση για Έλληνα ελαιοπαραγωγό Single Estate πολύ υψηλού κύρους,
με την πρώτη θέση και 14 βραβεύσεις, σημειώθηκε στην Ιταλία για τους βιολογικούς Ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, στον έγκριτο διεθνή
διαγωνισμό ελαιολάδων EVO International Olive
Oil Competition 2021. Η παγκόσμια κατάταξη
EVOO World Ranking, βασιζόμενη σε αυστηρά
διεθνή πρότυπα, έχει κατατάξει τον διαγωνισμό
EVO IOOC με την πολύ υψηλή βαθμολογία 9/10,
ανεβάζοντάς τον σε μία από τις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως για την εγκυρότητα, την ακεραιότητα και την μεθοδολογία του. Ο συγκεκριμένος διεθνής διαγωνισμός θεωρείται παγκοσμίως από τους πιο επαγγελματικούς διαγωνισμούς ελαιολάδων, γιατί εφαρμόζει πολύ αυστηρά στάνταρ αξιολόγησης.
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ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Καλύφθηκε πλήρως
η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Retail Park στο Ελληνικό
στήνει η Fourlis
Enterprise Greece: Πακέτο
2,3 εκατ. ευρώ για προώθηση
κατεψυγμένων αλιευμάτων

Η Lamda Development S.A. ανακοινώνει ότι, στο
πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου της για την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου εμπορικού κέντρου νέας
γενιάς στο Ελληνικό, στην περιοχή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, το οποίο θα ολοκληρωθεί κατά την πρώτη
πενταετή φάση υλοποίησης του εμβληματικού αυτού
έργου, υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας
με την εταιρεία Fourlis S.A. Η εν λόγω συνεργασία αφορά στην υλοποίηση ενός μοναδικού Εμπορικού Πάρκου
Λιανικής («Retail Park»), εντός της ανάπτυξης του εμπορικού κέντρου, αποτελούμενο από καταστήματα μεγάλης επιφάνειας («Big Boxes»). Η συνολική επένδυση για
τη δημιουργία του Retail Park υπολογίζεται σε 55 εκατ.
ευρώ. Η συνεργασία, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό
μνημόνιο μεταξύ των μερών, προβλέπει την απόκτηση
από τη Fourlis S.A. διηρημένων ιδιοκτησιών και του αντίστοιχου ποσοστού συνιδιοκτησίας επιμέρους του οικοδομικού τετραγώνου, εντός του οποίου θα αναπτυχθεί
το εμπορικό κέντρο, με σκοπό τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση του Retail Park, μεγέθους 30.000 τ.μ.

Agrohellas: Επένδυση 5 εκατ. ευρώ
στη μονάδα λιπασμάτων

H Enterprise Greece ανακοινώνει την έγκριση
του προγράμματός της με αντικείμενο την προώθηση κατεψυγμένων αλιευμάτων, ύψους
2.307.800 ευρώ, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020». Το πρόγραμμα
θα διαρκέσει έως το τέλος του 2023 και είναι
100% χρηματοδοτούμενο από ευρωπαϊκούς και
εθνικούς πόρους. Συγκεκριμένα, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα προώθησης κατεψυγμένων αλιευμάτων έρχεται να συμπληρώσει το ευρύτερο
στρατηγικό πρόγραμμα ενίσχυσης των ελληνικών εταιρειών από την Enterprise Greece, το
οποίο απαρτίζεται από τρεις βασικές κατηγορίες
υπηρεσιών: Ενημέρωση & Πληροφόρηση, Προβολή & Δικτύωση και Εκπαίδευση & Προσωποποιημένη Συμβουλευτική. Το σημαντικό αυτό
χρηματοδοτικό πακέτο, το οποίο αφορά κυρίως
σε δράσεις μάρκετινγκ και συμμετοχή σε εκθέσεις, εντάσσεται στις υπηρεσίες «Προβολή & Δικτύωση» του οργανισμού και έρχεται να ενισχύσει τον στόχο αύξησης των εξαγωγών του κλάδου
κατά 19,4%, όπως έχει ορισθεί από το πρόγραμμα.

Νέα ιστοσελίδα για τη
Mytilineos από την Umobit

Επένδυση 5 εκατ. ευρώ υλοποιεί η Agrohellas, που
επεκτείνει τη δυναμικότητα της μονάδας την οποία
διαθέτει για παραγωγή σύνθετων λιπασμάτων. Προ
ημερών εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού της
σχεδίου στο καθεστώς ενίσχυσης της γενικής επιχειρηματικότητας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 4.962.645,00 ευρώ. Η εταιρεία, μεταξύ
άλλων, δραστηριοποιείται στη χονδρική και τη λιανική
πώληση αγροτικών, κτηνοτροφικών προϊόντων, λειτουργεί ξηραντήριο για ίδιο λογαριασμό και λογαριασμό τρίτων, εκμεταλλεύεται εκκοκκιστήρια και προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες σε μια σειρά κλάδων
της πρωτογενούς παραγωγής, για τη βελτίωση των
επιδόσεων των καλλιεργειών.

Η Mytilineos, η κορυφαία ελληνική βιομηχανική
και ενεργειακή εταιρεία, με ισχυρή διεθνή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες και στις πέντε
ηπείρους, εμπιστεύτηκε και πάλι στην Umobit τον
επανασχεδιασμό, την υλοποίηση και την πλήρη
διαχείριση της εταιρικής και IR ιστοσελίδας της,
https://www.mytilineos.gr/. Με πλούσιο περιεχόμενο, σύγχρονη αρχιτεκτονική και προσβάσιμη απ’
όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες (Mobiles/Tablets),
η νέα ιστοσελίδα της Mytilineos λειτουργεί ως ένας
κόμβος πληροφόρησης για όλα τα κοινά ενδιαφέροντος, για το ευρύ κοινό και τους κοινωνικούς
εταίρους της. Με στόχο την ενίσχυση της συνολικής
ψηφιακής εμπειρίας, η νέα ιστοσελίδα στοχεύει
στην ενίσχυση και την περαιτέρω ανάδειξη της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας, σε ένα καλαίσθητο, υπερσύγχρονο, εύχρηστο και φιλικό ψηφιακό
περιβάλλον.

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL
Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ολοκληρώθηκε
με επιτυχία και καλύφθηκε πλήρως με την άντληση
κεφαλαίων συνολικού ποσού 3.048.000 ευρώ, μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και
του δικαιώματος προεγγραφής, από τους παλαιούς
μετόχους και όσους απέκτησαν τα δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης και
εφόσον άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους. Ειδικότερα, η Αύξηση υπερκαλύφθηκε
κατά ποσοστό 9,5%, καθώς η ζήτηση από τους δικαιούχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής ανήλθε σε ευρώ 3.338.468, ήτοι 1.669.234 μετοχές συνολικά.

Πετρόπουλος: Τη διανομή μερίσματος
0,10 ευρώ ενέκρινε η Γ.Σ.
Τη διανομή μερίσματος 0,10 λεπτών του ευρώ,
ανά μετοχή, στους μετόχους της εταιρείας από τα
κέρδη της χρήσης 2020 καθώς και τη διανομή ποσού 153.000 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2020
σε διευθυντικά στελέχη ενέκρινε, μεταξύ άλλων,
η γενική συνέλευση των μετόχων της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση στις 22/6/2021 πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στην οποία παραστάθηκαν ή
αντιπροσωπεύθηκαν 16 μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.761.077 μετοχές και δικαιώματα ψήφου,
ήτοι το 72,77% του συνολικού καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Κατά συνέπεια, υπήρξε απαρτία για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αύξηση κερδών για τη Sunlight
Ισχυρές επιδόσεις επέδειξε η Sunlight, μέλος του
Ομίλου Olympia, στην πρωτόγνωρη γενικότερη
ύφεση του 2020, αναδεικνύοντας ότι η στρατηγική
επανατοποθέτηση της εταιρείας δημιουργεί νέες
προοπτικές. Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για
το 2020 επηρεάστηκαν από τον Covid-19, ωστόσο
κινήθηκαν έντονα θετικά. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 176,9 εκατ. ευρώ για το 2020, έναντι 180,2
εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας οριακή μείωση
1,8%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 18,3 εκατ. ευρώ, έναντι 11,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική άνοδο της τάξης του 56,4%, αποτελώντας τη μοναδική εταιρεία στον κλάδο της σε παγκόσμιο επίπεδο που εμφάνισε αύξηση όγκου πωλήσεων καθώς και αύξηση κερδών μέσα στην πανδημία.

P
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

«Συναγερμός» για να αποφευχθούν
νέες σκοπιανές προκλήσεις

υναγερμός έχει σημάνει στην κυβέρνηση, στη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), καθώς και
στις ομοσπονδίες όλης της χώρας μετά την ωμή -και για
πολλούς αναμενόμενη- πρόκληση των Σκοπίων να παρουσιαστούν ως «Μακεδόνες» στο Euro, με τον πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ να το γράφει απροκάλυπτα στο
Twitter! Ένα είναι το βασικό ερώτημα: Τι θα γίνει στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο που αρχίζουν στις 23
Ιουλίου; Πώς θα παρουσιαστούν εκεί οι γείτονες;
Ως Βόρεια Μακεδονία, που είναι η επίσημη ονομασία του κράτους μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών ή
σκέτο «Μακεδονία», όπως έγινε στο Euro, που μας
έπιασαν εξαπίνης και... τρέχαμε και δεν φτάναμε χωρίς να καταφέρουμε τίποτα; Θα σκαρφιστούν και πάλι
κάποιο «τρικ» στις φανέλες των αθλητών τους όπως

Σ

στο Euro; Και αυτός ο συναγερμός δεν αφορά μόνο
στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και σε όλα τα αθλητικά events που θα γίνονται από εδώ και στο εξής.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Political», από το υπουργείο Εξωτερικών μέχρι και την
τελευταία ομοσπονδία βρίσκεται σε εξέλιξη πυρετός
εργασιών ώστε να μην περάσουν οι «κουτοπονηριές»
των γειτόνων, ενώ πλέον προφανής είναι η πεποίθηση
ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στον Ζόραν Ζάεφ,
ο οποίος τη μία μέρα δήλωνε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι θα…
μεριμνήσει ώστε η εθνική ποδοσφαίρου της χώρας να
παίζει ως Βόρεια Μακεδονία και όχι σκέτο «Μακεδονία» στο Euro και τελικά ήταν αυτός που την αποκάλεσε σκέτο «Μακεδονία» στα social media.
Τόσο το υπουργείο Εξωτερικών όσο και το υφυπουργείο Αθλητισμού έθεσαν το ζήτημα στον πρόεδρο της

ΕΟΕ Σπύρο Καπράλο, ο οποίος είναι και πρόεδρος των
Ολυμπιακών Επιτροπών της ΔΟΕ, άρα μπορεί να παίξει
τον πλέον σημαντικό ρόλο στην όλη υπόθεση πέραν
του πολιτικού σκέλους.
Να υπενθυμίσουμε ότι στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο στη Βραζιλία η γειτονική χώρα δεν αναφερόταν ως «FYROM» αλλά ως σκέτο «Μακεδονία» από την τηλεόραση. Την τηλεοπτική παραγωγή είχε αναλάβει η ίδια η ΔΟΕ, ως είθισται. Τότε,
ωστόσο, δεν υπήρχε καμία Συμφωνία των Πρεσπών.
Να το διευκρινίσουμε. Στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή η γειτονική χώρα αναφέρεται κανονικά ως Βόρεια Μακεδονία, όπως και σε όλες τις υπερεθνικές
συνομοσπονδίες. Ωστόσο, αλλαγή ονόματος δεν έγινε
στις ομοσπονδίες εντός της χώρας και, μάλιστα, εξακολουθούν να παραλείπουν τον προσδιορισμό.
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SPORTS
Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Στην Πορτογαλία ο Μαρινάκης για Σεμέδο και Σα

E

χει τη σημειολογική του αξία το
ρεπορτάζ. Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης πήγε ο ίδιος στην Πορτογαλία για να συναντήσει τον μεγαλοατζέντη Πορτογάλο Ζόρζε Μέντες, αντί να έρθει αυτός στον Πειραιά! Και όπως χαρακτηριστικά γράφουν
οι Πορτογάλοι, πιο δύσκολα βρίσκει κάποιος στο τηλέφωνο τον Μέντες (ατζέντης
του Κριστιάνο Ρονάλντο) παρά τον πρωθυπουργό της χώρας! Γιατί πήγε ο Μαρινάκης στον Μέντες; Για να διαπραγματευτεί την πώληση του Ρούμπεν Σεμέδο στην
Πόρτο και του Ζοσέ Σα στη Γουλβς, όπως ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο ΤV124. Για τον Σεμέδο ενδιαφέρεται η
Πόρτο και για τον Σα η Γουλβς. Θα πουληθούν και οι δύο. Ο δε Μέντες, ο οποίος έχει άπειρους ποδοσφαιριστές
πελάτες, είναι σίγουρο ότι θα τροφοδοτήσει με καλό υλικό τον Ολυμπιακό, τον οποίο θεωρεί μέγα «μεταπράτη».
Να του βρίσκει ταλέντα, να τα «μεγαλώνει» στου Ρέντη και να τα… μοσχοπουλάει, όπως έγινε με τον Ντανιέλ
Ποντένσε, τον οποίο έδωσε με 4 εκατ. ευρώ και πουλήθηκε για 10 εκατ. ευρώ στη Γουλβς.

«Άκυρο» της UEFA
για τους ΛΟΑΤΚΙ

Η UEFA απέρριψε αίτημα της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας να φωτίσει το Αλιάνζ
Αρένα με τα χρώματα των ΛΟΑΤΚΙ στο παιχνίδι με
την Ουγγαρία. Όχι διότι η UEFA έχει πρόβλημα με
τους ΛΟΑΤΚΙ, αλλά γιατί φοβήθηκε τις αντιδράσεις των παικτών της Ουγγαρίας, καθότι στη χώρα
τους έχει ψηφιστεί νόμος που στέκεται απέναντι
στην κοινότητα αυτή.

Μυθική πρόταση γάμου

Νοκ άουτ
και ο Σπανούλης
Στη Μύκονο έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Τέιλορ Γουόρντ ο διεθνής Αλγερινός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι Ριάντ Μαχρέζ. Μόλις… μισό εκατομμύριο ευρώ κοστίζει
το δαχτυλίδι, όπως γράφουν τα αγγλικά ταμπλόιντ. Ο Μαχρέζ έχει δύο κόρες από τον πρώτο του γάμο.

Σε καραντίνα στην Ιαπωνία

Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά για την Εθνική μπάσκετ, που προετοιμάζεται
για το προολυμπιακό τουρνουά στον Καναδά. Μετά τους Πρίντεζη και Παπαπέτρου, νοκ άουτ τέθηκε
και ο Βασίλης Σπανούλης. «Μου ραγίζει την καρδιά», η αντίδραση του Αμερικανού κόουτς Ρικ Πιτίνο.
Στο τουρνουά δεν θα πάρουν μέρος τα αδέλφια Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο,
μια και έχουν υποχρεώσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Στον Ατρόμητο ο Κουλούρης
Και άλλη μεγάλη μεταγραφική επιτυχία για τον
Ατρόμητο. Απέκτησε τον διεθνή Έλληνα σέντερ
φορ Ευθύμη Κουλούρη, ο οποίος φόρεσε και στο
παρελθόν τη φανέλα του και είχε άτυχο πέρασμα
από τη γαλλική Τουλούζ τα δύο τελευταία χρόνια.
Ο Ατρόμητος έχει πάρει επίσης τον «εγκέφαλο»
του ΠΑΣ Γιάννινα Αλέξανδρο Καρτάλη και τον Τόμας Μπετινέλι από τον Απόλλωνα.

Σε καραντίνα βρίσκεται από χθες στην ιαπωνική πόλη Κουμισάνο η αποστολή της Ολυμπιακής ομάδας της Ουγκάντα μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος κορονοϊού στην αποστολή της. Η αποστολή έφτασε εκεί για να προετοιμαστεί εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων
που αρχίζουν στις 23 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 8 Αυγούστου.

Πρόστιμο και
απαλλαγή
Μελισσανίδη
Την απαλλαγή του Δημήτρη Μελισσανίδη πρότεινε η Επιτροπή Δεοντολογίας σχετικά με την υπόθεση
εμπλοκής της ΠΑΕ ΑΕΚ στις εκλογές
των ποδοσφαιρικών Ενώσεων. Πρότεινε πρόστιμο 20.000 ευρώ στην ΠΑΕ ΑΕΚ για τον ίδιο
λόγο. Οι αρχικές του εισηγήσεις ήταν απαγόρευση ενασχόλησης διά βίου στον «Τίγρη» και
αφαίρεση δέκα βαθμών από την ΑΕΚ.
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• Ο Αναστάσης Ροϊλός παραδέχτηκε
πως τρώει… παντόφλα από τη σύντροφό του Μαριέττα Μανούρη, επίσης ηθοποιό!
• «Θα πάω να δω τον Λιγνάδη
στη φυλακή», δήλωσε ο Αιμίλιος
Χειλάκης σε συνέντευξή του
στην ΕΡΤ.

Γενέθλια στην Πάρο
για τον Λάιονελ Ρίτσι!
POLITICAL GOSSIP

Φ

αντασμαγορικά γενέθλια για τον διάσημο τραγουδιστή Λάιονελ Ρίτσι στην Ελλάδα! Ο Αμερικανός σταρ βρίσκεται
στην Πάρο και γιόρτασε το γεγονός με
ένα φαντασμαγορικό πάρτι στην πολυτελή ενοικιαζόμενη βίλα ατελείωτων τετραγωνικών μέτρων σε απομονωμένη περιοχή του νησιού παρέα με την πολυπληθή οικογένειά του.
Ο παγκοσμίου φήμης ερμηνευτής με τις πλατινένιες επιτυχίες, όπως το «Hello» και «Say you, say
me», γιόρτασε την περασμένη Κυριακή, Ημέρα της
Γιορτής του Πατέρα, τα 72α γενέθλιά του, σβήνοντας
ένα μόνο κεράκι στην εντυπωσιακή τούρτα, ένα σοκολατένιο ομοίωμά του, παρέα με την κατά πολύ νεότερή του σύντροφο Λίζα Παρίτζι, τις κόρες του Νικόλ
και Σοφία, τον γιο του Μάιλς, τον γαμπρό του Τζόελ
Μάντεν και τους φίλους τους.
«Είστε απολύτως τα πάντα. Σας αγαπώ», έγραψε λίγο αργότερα στο Instagram ποζάροντας αγκαλιά με
την οικογένειά του με την είδηση να κάνει τον γύρο
του κόσμου.
Λευκά καλοσιδερωμένα τραπεζομάντιλα στρώθηκαν στο μοναστηριακό τραπέζι που στήθηκε στον κήπο της έπαυλης λίγο πριν από το ηλιοβασίλεμα, με τον
Έλληνα σεφ που επιμελείται το καθημερινό μενού
των διάσημων φιλοξενούμενων να ξεπερνά τον εαυτό
του.
Σερβιρίστηκαν παραδοσιακά νησιώτικα πιάτα
όπως κρητικός ντάκος, ολόφρεσκα ψάρια, κρεατικά,
χειροποίητες πίτες και άφθονο κόκκινο και λευκό τοπικό κρασί, το οποίο τίμησαν δεόντως! Με κλαδιά
ελιάς στις πετσέτες και φρέσκα λευκά λουλούδια κατά μήκος, όλες οι καρέκλες «ντύθηκαν» με γαλάζια
καλύμματα με την επιγραφή «All night long» από τη
μεγάλη του επιτυχία!
Η ιδιωτική παραλία ήταν ένα «όνειρο», στολισμένη
με εκατοντάδες αναμμένα ρεσό και λευκά κεράκια με
τον εορτάζοντα να τρίβει τα μάτια του για το εντυπωσιακό δώρο του προσωπικού που εργάστηκε αρκετές
ώρες για την ξεχωριστή μέρα. Η βραδιά έκλεισε με
δεκάδες βεγγαλικά που εκτοξεύτηκαν στον έναστρο

• Στην ίδια εκπομπή αποκάλυψε ότι
νεαρός εργαζόταν γκαρσόνι σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας σερβίροντας το Υπουργικό Συμβούλιο του
ΠΑΣΟΚ! «Ο Ανδρέας Παπανδρέου
άφηνε το μηνιάτικό μου σε πουρμπουάρ», αποκάλυψε!
• Η Παρασκευή Κερασιώτη, το
μοντέλο που γνωρίσαμε στο
«GNTM», εργάζεται σε κατάστημα εστίασης στη Μύκονο, βοηθώντας οικονομικά την οικογένειά της.

• Οι φήμες θέλουν τη φρεσκοχωρισμένη Ιωάννα Τούνη ζευγάρι με τον
Δημήτρη Αλεξάνδρου.
• Η Ανθή Σαλαγκούδη έχασε 7
κιλά στον Άγιο Δομίνικο και
«έβαλε» 12 μόλις επέστρεψε
στην Ελλάδα!
ουρανό, με τον διεθνούς φήμης ερμηνευτή και τηλεοπτική παρουσιαστή να τραβά συνεχώς βίντεο με το κινητό του.
Η ενοικιαζόμενη πέτρινη έπαυλη αρχαιοελληνικού
στιλ με κίονες και ελαιόδεντρα, κόστους αρκετών χιλιάδων ευρώ ημερησίως, διαθέτει περισσότερα από
15 δωμάτια και ιδιωτικές πισίνες στις κρεβατοκάμαρες, πέρα από τη μεγάλη που δεσπόζει μπροστά στο
οίκημα, ενώ η ιδιωτική παραλία με τη μαλακή άμμο
προσφέρεται για βουτιές όλη την ημέρα αλλά και το
βράδυ!
Ο Λάιονελ Ρίτσι επέλεξε ειδυλλιακές ήσυχες διακοπές στην Ελλάδα λίγο μετά την ακύρωση συναυλίας
του στην Ελβετία. Ήταν η πρεμιέρα της παγκόσμιας
περιοδείας του, που θα ξεκινήσει τελικά στα τέλη Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2022!

• Ο MasterChef Λεωνίδας Κουτσόπουλος είναι καλεσμένος στην εκπομπή «Προσωπικά» της Έλενας
Κατρίτση την Παρασκευή 25 Ιουνίου.
• Όλα καλά με την υγεία της Σοφίας Βόσσου. Η τραγουδίστρια
υποβλήθηκε σε ορθοπεδική
επέμβαση ύστερα από ατύχημα.
• «Παγόβουνο» χαρακτήρισε τον
«Survivor» Σάκη Κατσούλη ο παππούς του!
• Ο Τούρκος γόης ηθοποιός
Μπουράκ Χακί ευχήθηκε καλό
καλοκαίρι στην πρώην σύντροφό του Χαρά Παππά!
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Ζουν τον έρωτά τους
Δεύτερος μήνας του μέλιτος για
τον ερωτευμένο Στράτο Τζώρτζογλου και τη Σοφία Μαριόλα
στη Σαντορίνη. Το λαμπερό ζευγάρι της σόουμπιζ απολαμβάνει
τον ήλιο και τη θάλασσα των
Κυκλάδων, ενώ τα βράδια δεν
χάνει το υπέροχο ηλιοβασίλεμα
στην Οία, ανταλλάσσοντας παθιασμένα φιλιά. «Φάρμα, φάρμα, η Σοφία είναι... φάρμα
οφθαλμών», έγραψε για την
καλλονή σύντροφό του ο γνωστός ηθοποιός, εξυμνώντας τα
κάλλη της!

Ξ

εκούραση για τη Μιμή Ντενίση έπειτα από πολυήμερα
εξαντλητικά κινηματογραφικά γυρίσματα της ταινίαςυπερπαραγωγή «Σμύρνη μου αγαπημένη». Η μεγάλη κυρία του θεάτρου βρίσκεται με τους συντελεστές του καστ,
τηλεοπτικά συνεργεία, τεχνικούς και παραγωγή στη Μυτιλήνη για
μια σειρά σκηνών στο νησί του Βορειανατολικού Αιγαίου και πόζαρε αποκαμωμένη, μα άψογα μακιγιαρισμένη, αποκαλύπτοντας.
«Ρεπό! Έπειτα από μια πολύ έντονη εβδομάδα! Όλα τα γυρίσματα
τελείωναν ξημέρωμα! Ξεκούραση σήμερα και βόλτα στην πανέμορφη Μυτιλήνη!», έγραψε στα προσωπικά της social media. Η πρωταγωνίστρια διαμένει σε πολυτελή μονοκατοικία με μεγάλο κήπο δέντρα και υπέροχα λουλούδια στην πιο όμορφη πλευρά της Λέσβου,
απολαμβάνοντας την ηρεμία που χρειάζεται για το διάβασμα και την
προετοιμασία του ρόλου της. Άλλωστε, αυτά που τη διακρίνουν όλα
τα χρόνια της μεγάλης καριέρας της είναι η συνέπεια, ο επαγγελματισμός αλλά και η φινέτσα!

GOSSIP

Φωτογραφία-ντοκουμέντο!
Φωτογραφία-ντοκουμέντο της αξέχαστης Χριστίνας Ωνάση με τον καπετάνιο της «Χριστίνας» και την καλύτερή της φίλη Μαρίνα Τσολμεκτσόγλου ανήρτησε η Έλενα Λυμπέρη, συνοδεύοντας το ενσταντανέ με απόσπασμα συνέντευξης της ζάπλουτης Τσολμεκτσόγλου: «Κάναμε πράγματα που ο κόσμος δεν μπορούσε να
φανταστεί. Πού και πού μας άρεσε να γινόμαστε άτακτα κορίτσια. Ζούσαμε σε ένα αεροπλάνο! Τρώγαμε μεσημεριανό στο “Μαξίμ” στο Παρίσι και βραδινό στην Ελλάδα. Ήμασταν στο
Άσκοτ και μόλις βαριόμασταν φεύγαμε επιτόπου για την Αργεντινή».

Περνά και μόνη της καλά
Ξεσηκώθηκε το Διαδίκτυο με την πίσω
όψη της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Η οικοδέσποινα του «Pop up» στον Alpha μετά
τον χωρισμό της από τον Snik φαίνεται
να… περνά και μόνη της καλά, αναστατώνοντας το Instagram με καυτές πόζες.
Πρόσφατα βρέθηκε στα Κουφονήσια παρέα με την Έλενα Χριστοπούλου και τον
Αποστόλη Κώτση και φωτογραφήθηκε τόπλες να ανεβαίνει με χάρη τα σκαλιά του
δωματίου της.

Τιμή σε έναν Πόντιο αγωνιστή

Γλυκιά και σέξι μαμά!
Στιλάτη και κουκλάρα η Όλγα Φαρμάκη! Πέντε μήνες μετά τη γέννηση
της κορούλας της, η σιλουέτα της εντυπωσιακής influencer έχει επανέλθει στις σέξι αναλογίες που την έκαναν περιζήτητο μοντέλο στις πασαρέλες των σχεδιαστών μόδας. Η γλυκιά μαμά πόζαρε με λευκό ολόσωμο μαγιό σε πανάκριβο γιοτ, κάνοντας τον γύρο των αιγαιοπελαγίτικων νησιών παρέα με τον σύζυγό της Σταύρο Μαντόπουλο.

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου τίμησε τον Εθνομάρτυρα του Πόντου Νίκο Καπετανίδη. Με αφορμή τη
συμπλήρωση 100 χρόνων από την εκτέλεσή του
στην κεμαλική αγχόνη, η σημαντική ερμηνεύτρια
ηχογράφησε ένα τραγούδι «Λαϊκή τραγωδία»
που θα ακουστεί στη μεγάλη συναυλία προς τιμήν του Πόντιου αγωνιστή τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Στην εκδήλωση
που επιμελείται ο Γιώργος Γεωργιάδης θα εμφανιστούν γνωστοί καλλιτέχνες, όπως οι Γιάννης Κότσιρας, Χρήστος Παπαδόπουλος, Τάσος
Νούσιας αλλά και η Βερόνικα Αργέντζη.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

Γιώργος Κακαβάς, φυσικοθεραπευτής
- χειροθεραπευτής

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Αυχενικό λόγω... κινητού

Η

πανδημία και η τηλεργασία μάς έφεραν αντιμέτωπους με μια νέα πραγματικότητα και οδήγησαν σε σημαντική
αύξηση των ασθενών που βασανίζονται από έντονους πόνους στον αυχένα. Πρόσφατη
βρετανική έρευνα έδειξε ότι τρεις στις δέκα γυναίκες υποφέρουν από πόνο στον αυχένα (αυχεναλγία), εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης των κινητών τους τηλεφώνων και λοιπών φορητών ηλεκτρονικών συσκευών.
Περισσότερες από τις μισές γυναίκες που ερωτήθηκαν παραδέχτηκαν ότι ελέγχουν τις συσκευές
αυτές κατά μέσο όρο 13 φορές την ώρα. Το 42% εξ
αυτών είπαν ακόμα ότι, από τότε που άρχισε η πανδημία, έχουν αυξήσει και τον χρόνο ενασχόλησης
με τα ψηφιακά μέσα. Σε μία άλλη έρευνα, το 30,8%
των συμμετεχόντων είπε ότι αφιέρωνε 6-8 ώρες
την ημέρα σε φορητούς υπολογιστές ή στην τηλεόραση στη διάρκεια της καραντίνας, ενώ το 3,5% ξοδεύει ακόμα περισσότερες από 8 ώρες την ημέρα
στον φορητό υπολογιστή. Η ίδια μελέτη έδειξε επίσης ότι το 34,2% των συμμετεχόντων έχει πόνο
στον αυχένα, με σχεδόν τέσσερις στους δέκα να
παρουσιάζουν και πόνο στη μέση. Βασική αιτία του
πόνου στον αυχένα είναι η στάση που έχει το κεφάλι και τα χέρια μας, όταν χειριζόμαστε φορητές
ηλεκτρονικές συσκευές.
«Το κεφάλι ζυγίζει κατά μέσο όρο 5-6 κιλά. Οι
μύες, οι τένοντες και οι σύνδεσμοι του αυχένα

συγκρατούν άνετα αυτό το βάρος, αρκεί να το δέχονται σε ευθυγράμμιση με τη σπονδυλική στήλη
και όχι υπό γωνία, αλλιώς η καταπόνηση που δέχονται πολλαπλασιάζεται», λέει ο φυσικοθεραπευτής - χειροθεραπευτής Γιώργος Κακαβάς. Και
συμπληρώνει: «Για να διαβάσουμε στο κινητό ή να
γράψουμε στο λάπτοπ, το κεφάλι μας κάνει κλίση
45-60 μοίρες. Σε αυτήν την περίπτωση το βάρος
που καλείται να σηκώσει ο αυχένας ανέρχεται στα
25-30 κιλά. Επειδή, εξάλλου, η ενασχόληση με το
κινητό ή το τάμπλετ έχει καθημερινά πολύωρη

Ένα σύνθετο πρόβλημα
Η αυχεναλγία, όμως, δεν είναι απλό πρόβλημα. Οι μύες και οι σύνδεσμοι του αυχένα
χρειάζονται χρόνο για να επιδιορθωθούν σωστά. Οι περισσότεροι ασθενείς που θα αναζητήσουν νωρίς θεραπεία βλέπουν βελτίωση
στην κατάστασή τους εντός εβδομάδων ή μηνών. Όσοι καθυστερήσουν να απευθυνθούν
στον ειδικό, μπορεί να ταλαιπωρηθούν επί
μήνες ή και χρόνια ακόμα. Στην πραγματικότητα, όταν τα συμπτώματα της αυχεναλγίας
επιμένουν ή υποτροπιάζουν τακτικά για τουλάχιστον τρεις μήνες, το πρόβλημα θεωρείται πλέον ότι έχει γίνει χρόνιο και οι συνέπειές του μπορεί να είναι σοβαρές.

διάρκεια, ο αυχένας καταπονείται υπερβολικά».
Έτσι προκαλούνται ορισμένα συμπτώματα που
όχι μόνο δυσκολεύουν τη ζωή μας, αλλά μπορεί να
εξελιχθούν σε σοβαρά προβλήματα, αν αφεθούν
χωρίς θεραπεία.
Πόνος στον αυχένα και τις ωμοπλάτες, μειωμένη
κινητικότητα (δυσκαμψία), πονοκέφαλοι, μυϊκή
αδυναμία, μούδιασμα, αυχενική ριζοπάθεια, προβλήματα ισορροπίας, ακόμα και πόνος στη γνάθο
είναι τα πιο συχνά προβλήματα από την κακή στάση του αυχένα εξαιτίας της χρήσης φορητών ηλεκτρονικών συσκευών. Αν η υποκείμενη αιτία για
όλα αυτά τα συμπτώματα δεν αντιμετωπιστεί σωστά και έγκαιρα, ο πόνος και η δυσκαμψία επιδεινώνονται και η τελική κατάληξη είναι η ανεπάρκεια των σπονδυλικών δομών. Τότε θα πρέπει να
καταρτιστεί ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας με
ασκήσεις ειδικά για τον αυχένα και τους γύρω μυς.
Μερικές φορές γίνεται συνδυαστικά, με ασκήσεις
σε άλλα τμήματα του σώματος.

Έρευνα έδειξε ότι τρεις
στις δέκα γυναίκες υποφέρουν από
αυχεναλγία, εξαιτίας της υπερβολικής
χρήσης των τηλεφώνων!
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Χρόνια πολλά, Καρκίνοι

κύκλος των φετινών σας γενεθλίων, στην ανανέωσή του, ορίζει έναν καινούργιο ορίζοντα εξελίξεων, με έμφαση στα αισθηματικά και στα οικονομικά. Τα φετινά σας γενέθλια βρίσκουν τον Άρη να συνυπάρχει με την Αφροδίτη, διερχόμενοι
από το ζώδιο του Λέοντα και τον Δία να έχει κάνει μια δοκιμαστική είσοδο στους Ιχθύς και να επιστρέφει πίσω στον Υδροχόο, εκεί που βρίσκεται και ο Κρόνος.

Πώς θα είναι τα επαγγελματικά σας
αυτήν τη γενέθλια χρονιά σας

ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

Ζυγός

(21/3-20/4)
Η μέρα προκαλεί μια αντιφατική
κατάσταση, παρότι δεν είναι πολύ
ζόρικη για σας. Απλώς δεν είστε
ακριβώς ο εαυτός σας, δεν ξέρετε πώς να εκφράζεστε χωρίς να
παρεξηγείστε και δυσκολεύεστε
στην επικοινωνία σας με τους
άλλους.

(23/9-23/10)
Σήμερα ίσως έχετε σχέσεις
αγάπης - μίσους με κάποια αγαπημένα σας πρόσωπα. Δεν είναι
ώρα για δημόσιες σχέσεις. Βασιστείτε στον εαυτό σας και μην
προκαλείτε. Αποφύγετε σκάνδαλα και προσέξτε τη δημόσια
εικόνα σας.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Φροντίστε την υγεία σας, γιατί ο
Άρης σάς… χτυπάει. Να τρώτε σωστά, να κοιμάστε αρκετά και να κάνετε ήπια γυμναστική. Εννοείται
πως πρέπει να φυλάγεστε από πισώπλατα χτυπήματα και από εχθρούς ή ανταγωνιστές. Θα έχετε
έξοδα.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Η σημερινή μέρα μπορεί εύκολα να
φέρει παρεξηγήσεις στη δουλειά ή
στο σπίτι σας. Καλό είναι λοιπόν να
μην πολυμιλάτε χωρίς να σκέφτεστε. Ο Άρης σάς προτρέπει να κατασταλάξετε στις απόψεις σας και
να τελειώνετε με ερωτικά ζητήματα.

Καρκίνος

Ε

νας τομέας ο οποίος θέλει υποστήριξη
αλλά και ανασυγκρότηση είναι ο επαγγελματικός. Ο κυβερνήτης πλανήτης
του αντίστοιχου τομέα, που είναι ο Άρης, φαίνεται ότι έχει καλές προθέσεις να σας βοηθήσει, άσχετα αν εναλλάσσεται κάθε δύο μήνες
το κλίμα, υπό τη δική του επιρροή.
Μερικοί από εσάς είτε θα ανακαλύψετε
έναν καινούργιο σκοπό είτε θα αλλάξετε αντικείμενο εργασίας. Και στις δύο αυτές εκδοχές, είναι σκόπιμο κάτι να συμβεί, καθώς το
πεπρωμένο φαίνεται ότι έχει σκοπό να σας
αποκαταστήσει για όλα αυτά που έχετε περάσει στο παρελθόν.
Θα πρέπει να φανείτε προσεκτικοί στην
επαγγελματική σας καθημερινότητα και κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με την εξέλιξη των εργασιακών σας συμφερόντων. Θα
πρέπει επίσης να φανείτε συνεπείς στις
υπάρχουσες υποχρεώσεις σας, να μην αναλάβετε καινούργιες και, αν χρειαστεί, να δι-

πλασιάσετε τον κόπο που ενδεχομένως καταβάλλει ένας υπάλληλος ή ένας συνεργάτης
σας.
Ακόμα, πρέπει να αποφύγετε πάση θυσία
κάθε είδους επαγγελματικό ρίσκο σε όλη την
γκάμα των δραστηριοτήτων σας και να μην
κάνετε κανένα καινούργιο ξεκίνημα σε περίοδο εκλείψεων και αναστατώσεων. Οι εργαζόμενοι στις κατασκευές θα ταλαιπωρηθείτε από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά θα
μπορέσετε να ανασυγκροτήσετε τις δυνάμεις
σας ξανά την επόμενη άνοιξη. Προσπαθήστε
να είστε συνειδητοί στη διαχείριση των υποχρεώσεών σας και στην ασφάλεια των κεκτημένων της δουλειάς σας.
Κάποιοι εργαζόμενοι ίσως αντιμετωπίσετε
σκληρή συμπεριφορά από την εργοδοσία ή
τύχετε μιας ρήξης στο εργασιακό περιβάλλον
ή και αρκετοί άλλοι να συνειδητοποιήσετε την
ανάγκη να αλλάξετε αντικείμενο ή εργοδότη
στο εγγύς μέλλον.

Οι προβλέψεις της ημέρας

(22/6-22/7)
Ο Άρης σάς φέρνει νεύρα, ξαφνικές εντάσεις και ίσως εμπόδια
της τελευταίας στιγμής. Δυσκολεύεστε πολύ να επικοινωνήσετε σωστά είτε με ανωτέρους είτε
με συνεργάτες σας. Προσέξτε τα
οικονομικά σας. Το χρήμα αργεί
να έρθει, αντίθετα από τα έξοδα.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Παρότι τα επαγγελματικά σας θα
πάνε καλύτερα απ’ ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν, προσέξτε σήμερα και τις επόμενες μέρες ανταγωνισμούς και από άτομα με
τα οποία είστε στην ίδια θέση
αλλά από ανωτέρους.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Θα έχετε καθυστερήσεις και προβλήματα, αν κάνετε ταξίδια, ενώ
πρέπει να οδηγείτε πάρα πολύ
προσεκτικά. Μη μοιράζεστε γνώσεις, αντιλήψεις και ιδέες με φανατικά ή ανόητα άτομα. Τσάμπα ο
κόπος σας!

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Στα οικονομικά σας ο Άρης ίσως
περιπλέξει τα πράγματα. Κάποιοι
κάνετε πολλά έξοδα χωρίς να το
έχετε ανάγκη. Η υγεία σας είναι
ευαίσθητη, αλλά με λίγη προσοχή
και αρκετή φροντίδα μπορείτε να
είστε καλά.

Λέων

Υδροχόος

Παρθένος

Ιχθύες

(23/7-22/8)
Δεν είστε ιδιαίτερα ανθεκτικοί στη
μιζέρια, οπότε αποφύγετε σήμερα
να σκέφτεστε αρνητικά ή να κάνετε παρέα με άτομα που σας ρίχνουν και τα βλέπουν όλα δύσκολα! Προσέξτε δήθεν ευκαιρίες στα
οικονομικά. Το επιπόλαιο σεξ
απαγορεύεται!
(23/8-22/9)
Η σημερινή μέρα για το ζώδιό σας
μπορεί να σας φέρει εχθρούς ή ανταγωνιστές. Πολλά πράγματα μεταβάλλονται στις συνεργασίες και τις
σχέσεις σας. Αποφύγετε παλιές,
τοξικές αγάπες. Μην τσακώνεστε
με συνεργάτες ή το ταίρι σας.

(20/1-18/2)
Βασιστείτε στον εαυτό σας και
μην προκαλείτε το ταίρι ή τους
συνεργάτες σας. Μη δείχνετε
αδύναμοι και μη ζητάτε εξυπηρετήσεις. Η σημερινή μέρα έχει βάλει… στο μάτι τις σχέσεις και τις
συνεργασίες σας.
(19/2-20/3)
Έχετε καλές ιδέες και γρήγορη
σκέψη, αλλά δυσκολεύεστε στην
επικοινωνία και οι άλλοι δεν σας
βοηθούν, ιδίως στην εργασία.
Αντίθετα, σας ζηλεύουν και σας
σαμποτάρουν και αυτές τις μέρες
ίσως το νιώσετε αυτό.
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Ανώμαλη προσγείωση στα Γλυκά Νερά
Η
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

δολοφονία της εικοσάχρονης Καρολάιν στα
Γλυκά Νερά ήταν επόμενο να συνταράξει την
κοινή γνώμη. Πράξη απεχθής, με θύμα τη νεαρή μητέρα, δίπλα στην οποία βρέθηκε των λίγων μηνών κοριτσάκι της. Σύζυγος που για τριάντα τόσες
ημέρες έπαιζε διάφορους ρόλους (του συντετριμμένου, του πατέρα, του «έχω εμπιστοσύνη ότι ο ένοχος
θα βρεθεί» κ.ά.). Και μυστήριο, πολύ μυστήριο. Σασπένς, «τρίτα πρόσωπα», έρευνες στο εξωτερικό,
συλλήψεις στο εσωτερικό, εξομολογήσεις, ημερολόγια… Όλα όσα χαρακτηρίζουν τα λεγόμενα εγκλήματα
«πάθους». Τα εγκλήματα «τιμής». Ή τα εγκλήματα
«αμάρτησα για το παιδί μου», σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου. Και
από κοντά ολίγη από πολιτική για τις ευθύνες (πραγματικές ή υποθετικές) της Αστυνομίας. Ανασφάλεια
για την αύξηση της εγκληματικότητας και το ασύλληπτο των δραστών. Θεωρίες για την ταυτότητα και την
υπηκοότητά τους. Τι άλλο είχε ή, μάλλον, εξακολουθεί
να έχει η υπόθεση αυτή; Πλήθος επαϊόντων και μη που
διαδέχθηκαν τους λοιμωξιολόγους στα τηλεοπτικά
παράθυρα. Και «ψιθύρους». Πολλούς «ψιθύρους».
Για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, τον «Μπάμπη» της
διπλανής πόρτας, τον πιλότο, το καλό παιδί και τ’ άξιο
παλικάρι, για το οποίο όλοι «έπεσαν από τα σύννεφα»,
μόλις το κουβάρι των αποκαλύψεων άρχισε να ξετυλίγεται. Γιατί «ποιος ήταν», για «ποιους δούλευε», τι
«μετέφερε» ο «Μπάμπης»;
Έως ότου απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά, μέχρι
άλλες υποθέσεις να σβήσουν το ενδιαφέρον για τη δολοφονία της Καρολάιν και το σχέδιο του καθ’ ομολο-

γίαν (πάντα) δολοφόνου να καλύψει τα ίχνη του, ο
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος πήρε την άγουσα για τον
Κορυδαλλό. Όχι, όμως, όπου - όπου. Σε κελί με άλλους δύο που βαρύνονται για ασήμαντα σε σχέση με το
δικό του κακουργήματα. Στην πτέρυγα αυξημένης
προστασίας, την πρώην VIP, δίπλα σε εξέχοντες προφυλακισμένους, για τους οποίους έως και στη Βουλή
ερωτήματα υποβλήθηκαν, απαντήσεις όμως δεν δόθηκαν. Το ρεπορτάζ ήταν κατατοπιστικό. Θα μείνει εκεί
έως ότου ετοιμαστεί ένα άλλο κελί, στο οποίο θα συστεγαστεί με άλλον κρατούμενο. Έως ότου έλθει, όποτε έλθει, η ώρα της Δικαιοσύνης.
Εκτός Κορυδαλλού, η μισή «κοινή γνώμη» θα συνεχίσει να αυτοεπιβεβαιώνεται και μαζί με την άλλη μισή
θα καταναλώνει: ημερολόγια, αναλύσεις τύπου «το
προφίλ του δολοφόνου», στοχευμένες «διαρροές». Οι
«από την πρώτη στιγμή το έλεγα εγώ» έως τους «τα
στοιχεία για την έρευνα δεν μπορούν να περιμένουν»
θα είναι απολύτως ικανοποιημένοι. Ποιοι δεν θα είναι;
Υποθέτω τα Μedia εκείνα που κατανάλωσαν, με τη δη-

Η δολοφονία στα Γλυκά Νερά,
εκτός από τη νεαρή μητέρα, είχε κι άλλα
θύματα: την αξιοπιστία πολλών
Μedia, τους επαγγελματικούς
κώδικες δικηγόρων και δημοσιογράφων
και τη σοβαρότητα αναλυτών
και συνδικαλιστών αστυνομικών...

μοσιοποίηση ημερολογίων της νεκρής, ακόμη λίγο
από το κεφάλαιο της αξιοπιστίας τους. Και από κοντά η
δημοσιογραφία της κλειδαρότρυπας. Ποιοι άλλοι; Μα
το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, το οποίο όλο ακούμε,
αλλά δεν βλέπουμε. Έπονται οι δικηγόροι οι οποίοι
κάνουν τη δουλειά τους με τρόπο που να εξυπηρετεί
τον πελάτη τους, ελάχιστα, όμως, την επαγγελματική
τους δεοντολογία. Και, φυσικά, οι συνδικαλιστές. Οι
συνδικαλιστές αστυνομικοί, τύπου Μπαλάσκα, οι
οποίοι ως Κλουζώ ή Σαΐνηδες περιφέρουν γνώσεις,
εικασίες αλλά και συμβουλές σε υποψήφιους δολοφόνους.
Τελευταίοι, αλλά όχι έσχατοι σε αυτήν την κατρακύλα, έρχονται οι «Ελληναράδες». Είτε οι κατ’ επάγγελμα
-αυτοί οι οποίοι, μοστράροντας ακροδεξιό λόγο και
ρατσιστικά φορέματα, διεκδικούν μια θέση σε ψηφοδέλτιο των επόμενων εκλογών- είτε οι καθ’ έξιν. Οι
αφελείς οι οποίοι πίσω από όλα τα εγκλήματα και τα
αδικήματα βλέπουν, σώνει και καλά, κάποιον Αλβανό,
Πακιστανό ή γενικώς κάποιον «μαυρούλη» - ακόμη
καλύτερα. Μόνο που το πράγμα σοβαρεύει όταν, ενώ
όλα προχωρούν «κατά το πρόγραμμα» και η υπόθεση
είναι από την πρώτη στιγμή «δεμένη», όλο και κάποιον
«αλλοδαπό» τουλουμιάζουν στα υπόγεια για να ομολογήσει κάτι που δεν έκανε. Όλοι αυτοί είναι οι παράπλευρες απώλειες της δολοφονίας που καθ’ ομολογίαν (πάντα) διέπραξε ο Αναγνωστόπουλος, ο «Μπάμπης» των Γλυκών Νερών. Στην επιφάνεια των οποίων
ανωμάλως προσγειώθηκαν, αν δεν συνετρίβησαν
όλες ανεξαιρέτως οι εικασίες, οι εκτιμήσεις, οι αναλύσεις και η συνωμοσιολογία των ημερών.

Ο Ζάεφ, η Συμφωνία των Πρεσπών και εμείς

O

πως πολλές φορές έχουμε επισημάνει, η
εξωτερική πολιτική δεν γίνεται, δυστυχώς,
με συναισθηματικούς όρους. Είναι ένα
σύμπλεγμα επίδειξης ισχύος και συμφερόντων.
Εάν κάποιος δεν το κατανοεί αυτό, τότε δεν μιλά
για εξωτερική πολιτική, αλλά για κάτι άλλο. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι σε πολλά σημεία της μια
κακή συμφωνία, καθώς, εκτός των άλλων, δεν
υπάρχει καμία κύρωση, εάν κάποιο εκ των δύο
μερών δεν την τηρήσει ή δεν υλοποιήσει τα συμφωνημένα. Είναι και κακή συμφωνία διότι δίνει
γλώσσα, ταυτότητα και εθνότητα και λίγο από…
όνομα σε μια χώρα που δημιούργησαν συμφέροντα στην περιοχή αλλά και που για μας είναι καλό να
υπάρχει. Είναι μια κακή συμφωνία, που σε βάθος
χρόνου ενδέχεται να προκαλέσει περισσότερα
προβλήματα στη χώρα μας από αυτά που υποτίθεται ότι θα έλυνε. Κυρίως είναι, βέβαια, κακή γιατί
ποντάρει σε ένα κακό της φυλής μας. Και αυτό δεν
είναι άλλο από την έλλειψη ιστορικής μνήμης. Η
λήθη στα εθνικά μας θέματα είναι ό,τι χειρότερο και το έχουμε διαπιστώσει σε μια σειρά από ιστορικά γεγονότα, τα οποία πλέον θεωρούμε φυσιολογικά. Η συμφωνία, όμως, έκλεισε και αυτό που

πρέπει είναι να δώσουμε στη γειτονική χώρα να
καταλάβει ότι μόνο προς το συμφέρον της είναι να
την εφαρμόσει. Εάν αυτό δεν γίνει κατανοητό στον
κ. Ζάεφ, τότε θα έχουμε αποτύχει για άλλη μία φορά στην εξωτερική μας πολιτική.
Παράλληλα, οφείλουν οι πολιτικές δυνάμεις
στην πατρίδα μας να καταλάβουν ότι, αντί να ρίχνει
η μία βέλη στην άλλη, είναι καλό από κοινού να
πείσουν τη Βόρεια Μακεδονία ότι στην Ελλάδα η
γραμμή είναι μία. Ώστε και αυτοί να πάψουν να
παίζουν με τις διχόνοιες και τα μικροκομματικά
συμφέροντά μας. Γι’ αυτό καλό θα είναι οι κύριοι
Μητσοτάκης και Τσίπρας να συνεννοηθούν και να
χαράξουν πλέον κοινή γραμμή. Να δουν τι μπορεί
να διορθωθεί και τι μπορεί να αλλάξει και να επικοινωνηθεί προς όλες τις πλευρές. Να βρούνε αμ-

Εάν κάποια στιγμή επικρατήσουν
άλλες πολιτικές δυνάμεις στη
Βόρεια Μακεδονία, είναι πιθανόν
αυτά που είδαμε να συμβαίνουν
στο Euro να είναι… παρωνυχίδα

φότεροι τη γενναιότητα και να τραβήξουν μια διαχωριστική γραμμή με το χθες. Δεν υπάρχουν ούτε
προδότες ούτε μειοδότες ούτε… Μακεδονομάχοι.
Δεν είναι θέμα κάποιοι να είναι χαιρέκακοι, εάν η
Ν.Δ. ψηφίσει τα Μνημόνια Συνεργασίας. Ό,τι έγινε
έγινε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ας κοιτάξουμε μπροστά και ας χαράξουμε μια εθνική στρατηγική, που θα θωρακίσει την Ελλάδα από μελλοντικές κινήσεις των γειτόνων μας.
Διότι, εάν κάποια στιγμή επικρατήσουν άλλες
πολιτικές δυνάμεις στη Βόρεια Μακεδονία, είναι
πιθανόν αυτά που είδαμε να συμβαίνουν στο Euro
να είναι… παρωνυχίδα. Θέλει δουλειά, σοβαρότητα και λιγότερη καχυποψία, προς όλες τις πλευρές. Να απομονωθούν οι ακραίοι όλων των πτερύγων και να βρούμε τρόπους να γίνουμε στα Βαλκάνια ηγέτιδα δύναμη, που δεν απειλεί κανέναν,
δεν φοβάται κανέναν και εργάζεται για το κοινό
καλό των λαών της περιοχής.
Αυτό απαιτεί υπερβάσεις και στρατηγικές. Ας
τολμήσουν λοιπόν οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας να τις κάνουν… Όπως είδαν, με το που τράβηξαν το... αυτί του κ. Ζάεφ, εκείνος παραδέχθηκε
το «λάθος» του...
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