Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Θα γίνουν και
τα Κατεχόμενα
αλησμόνητη πατρίδα;

ΣΕΛ. 34

POLITICAL

EDITORIAL

Ειδική Μονάδα
Αντιμετώπισης…
Αντιεμβολιαστών

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.political.gr

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 170

ΣΕΛ. 2

TETAΡΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ

ΣΕΛ. 17

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
ΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΛΗ

ΣΕΛ. 30

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΑΝΤΙΕΡΑ... ΡΑΣΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η ψηφιοποίηση θα
αποτελέσει τη λύση στο
πρόβλημα των συντάξεων
ΣΕΛ. 10-11

Από τον Τσακαλώτο και τον Κούλογλου στον Βερναρδάκη και τον Τόσκα

ΠΟΙOI ΧΑΛΑΝΕ

τα... μπάνια του Αλέξη

ΠΟΤΕ... ΑΝΟΙΓΕΙ
Η ΜΥΚΟΝΟΣ
ΣΕΛ. 3

ΣΕ ΜΙΑ ΚΛΩΣΤΗ
ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ

Tα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ που
δεν κάθονται
στην... ξαπλώστρα
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 29

Γράφουν

Ν. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

Εθνικό Σχέδιο
Αγροτοδιατροφής,
το μεγάλο στοίχημα
ΣΕΛ. 8

Ν. ΙΩΣΗΦ

Ψευδοδιχασμός
ΣΕΛ. 8

Εκτός
ΕΜΑΚ
54 πυροσβέστες
που δεν
εμβολιάστηκαν
ΣΕΛ. 16

Ο «Αττίλας 3» εισέβαλε
πάλι στην Αμμόχωστο!
Η διεθνής κοινότητα και
η Ευρώπη σε ρόλο θεατών στις
προκλήσεις του «σουλτάνου»!
• Επανεμφάνιση
ΣΕΛ. 16του Σαμαρά
ΣΕΛ. 4-5

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση κάνει απόψε (10 μ.μ.) ο Ολυμπιακός

ΣΕΛ. 28

P

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 IOYΛIOY 2021

K

2

ΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Editorial

OLITICAL

Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης… Αντιεμβολιαστών

Η

είδηση για την απομάκρυνση συνολικά 54
ανεμβολίαστων πυροσβεστών από τις οκτώ
ΕΜΑΚ με εντολή του αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος δεν πρέπει να ξάφνιασε κανέναν.
Ήταν αναμενόμενη και επιβεβλημένη. Θα ακολουθήσουν και άλλες αποφάσεις και για άλλες κατηγορίες
εργαζομένων. Η σημαντική διαφορά, όμως, είναι ότι
από εδώ και μπρος δεν θα μιλάμε για μετακινήσεις
από μια υπηρεσία σε μια άλλη του προσωπικού το
οποίο αρνείται να εμβολιαστεί, αλλά για αναστολή εργασίας. Ίσως τελικά οι 54 πυροσβέστες να ήταν οι τελευταίοι τυχεροί της υπόθεσης, αφού θα συνεχίσουν
να εργάζονται και να αμείβονται.
Να θυμίσουμε ότι απόφαση για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Ει-

δικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών είχε
εκδοθεί στις 18 Μαΐου. Τότε, κάποιοι υπάλληλοι προσέφυγαν στο ΣτΕ αιτούμενοι να ανασταλεί η διαταγή
του αρχηγείου. Στις 29 Ιουνίου, το Τμήμα Αναστολών
της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
απέρριψε το αίτημά τους. Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν πως επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος
επιβάλλουν τον εμβολιασμό τους. Το περιθώριο ώστε
να εμβολιαστούν οι πυροσβέστες ήταν μέχρι το τέλος
Ιουνίου και είχε δοθεί μια άτυπη παράταση έως το τέλος Ιουλίου, ωστόσο επέλεξαν να μην εμβολιαστούν.
Λοιπόν, αυτή η απόφαση πρέπει να λύσει τα χέρια
της κυβέρνησης. Να την κινητοποιήσει και να την κάνει πιο τολμηρή. Να τρέξει άμεσα τη ρύθμιση για τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό και μάλιστα σε περισσότε-

ρους τομείς επαγγελματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως η εκπαίδευση, το στράτευμα, η
Εκκλησία. Το βάρος πέφτει εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση. Τώρα πρέπει να πάρει τις δύσκολες αποφάσεις, αγνοώντας αντιδράσεις και γκρίνιες. Εξάλλου,
στο ίδιο καζάνι βράζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.
Με τη μετάλλαξη Δέλτα να εξαπλώνεται αλματωδώς,
ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες βλέπουν
ως μονόδρομο την ανάγκη για σκληρά βήματα, προκειμένου να ξεπεράσουν μια πανδημία που σκότωσε
περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους
παγκοσμίως και κατέστρεψε οικονομικά και ψυχολογικά πολλούς περισσότερους.
Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα. Τον Σεπτέμβριο ίσως να
είναι πολύ αργά για μια τέτοια συζήτηση.
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Το... πείραμα της Μυκόνου

Η

κυβέρνηση πέρασε το μήνυμα
στους επαγγελματίες τόσο του
νησιού όσο και των υπόλοιπων περιοχών που βρίσκονται
σε συναγερμό λόγω αύξησης κρουσμάτων. Η Μύκονος έμελλε να είναι αυτή που
πλήρωσε το μάρμαρο της έξαρσης των
κρουσμάτων, όμως αναμένεται να επανέλθει στην κανονικότητα από την ερχόμενη
Δευτέρα, εκτός και αν υπάρξει νέα ολίσθηση σε ό,τι αφορά την πανδημία του κορονοϊού.
Η απόφαση για «σίγαση» στη μουσική
καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας αλλά και η
βραδινή απαγόρευση κυκλοφορίας που
έπληξε τη νυχτερινή διασκέδαση στα Ματογιάννια ήταν... οιωνοί ότι η κυβέρνηση
προτίθεται ακόμη και να «ακουμπήσει» το
«διαμάντι» του τουριστικού στέμματος της
χώρας, ρισκάροντας αρνητική διεθνή δημοσιότητα.
Στην κυβέρνηση επικρατεί η αίσθηση
ότι υπήρξε μια σχετική διόρθωση τις τελευταίες μέρες τόσο στη Μύκονο όσο και
σε άλλους δημοφιλείς προορισμούς,
όπως η Πάρος και η Σαντορίνη, προκειμένου να μην ακολουθήσουν και αυτές τον
δρόμο του «νησιού των ανέμων». Μάλιστα,
και οι επιδημιολογικοί δείκτες δεν προδίδουν αυτήν τη στιγμή… έκρηξη, ενώ και
στην Πάρο, η οποία τις προηγούμενες μέρες ακολουθούσε κατά πόδας τη Μύκονο,
η τάση μοιάζει να έχει φρενάρει. Κάπως

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

έτσι δεν θα πρέπει να αναμένονται τις επόμενες, τουλάχιστον, μέρες έκτακτα μέτρα
και για την Πάρο.
Οι πιέσεις των επιχειρηματιών της Μυκόνου, οι προτάσεις της δημοτικής Αρχής
και η επανεξέταση των επιδημιολογικών
δεδομένων τα επόμενα 24ωρα αναμένεται
να συντελέσουν στο να ανάψει το «πράσινο φως» για άρση των μέτρων, πιθανότατα
από τη Δευτέρα.
Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα προβλέπουν:
• Απαγόρευση κυκλοφορίας από 1 το βράδυ έως 6 το πρωί με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας.
• Απαγόρευση μουσικής καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο.
• Τόσο στη Μύκονο όπως και σε όλη την
επικράτεια απαγορεύεται η διενέργεια
οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεων που
διενεργούνται έναντι οποιασδήποτε μορφής ανταλλάγματος, με φυσική παρουσία
πλήθους άνω των 20 ατόμων σε ιδιωτικό,
μη επαγγελματικό χώρο.
Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το μοντέλο
της Μυκόνου με επιμέρους και κατά τόπους προσαρμοσμένους περιορισμούς,

ειδικά στο σκέλος της διασκέδασης, δεν
μπορεί να εφαρμοστεί ανά πάσα στιγμή,
εφόσον καταστεί απαραίτητο. Και αυτό,
βεβαίως, ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του
καλοκαιριού, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να επιφέρει και αυξημένη επιδημιολογική επιβάρυνση. Βέβαια, η
κυβέρνηση σχεδιάζει να δει πώς μπορούν
να λειτουργήσουν παράλληλα και οι περισσότερες ελευθερίες για τους εμβολιασμένους, ακόμη και στις περιπτώσεις τοπικών περιορισμών.

Αύξηση αφίξεων
Διαβεβαιώσεις για την ομαλή τουριστική κίνηση στη Μύκονο, παρά τα αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα έναντι του κορονοϊού, παρείχε από τη Βουλή ο υπουργός
Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία ξενοδόχων και επιχειρηματιών του τουρισμού από το «νησί
των ανέμων» διαψεύδουν τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για μαζικές ακυρώσεις. «Δεν υπάρχουν ακυρώσεις στη Μύκονο. Ακυρώσεις υπάρχουν μόνο στη
φαντασία όσων τα γράφουν. Μίλησα με
τους ξενοδόχους και με διαβεβαίωσαν ότι
δεν υπάρχουν ακυρώσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Κατά πληροφορίες, δε, από θεσμικούς
φορείς, σε καμία περίπτωση δεν προέκυψε τσουνάμι ακυρώσεων τις προηγούμενες μέρες, όπως διατρανώνουν οι επιχει-

ρηματίες του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», από τα στοιχεία που
έχουν τόσο ο ΣΕΤΕ όσο και αεροπορικές
εταιρείες ή εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων δεν προκύπτει εικόνα ούτε… εκκένωσης του νησιού ούτε μαζικής ακύρωσης
κρατήσεων για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Σημειωτέον, το νησί έκανε χρονιά εφάμιλλη με αυτή του 2019, με τις πληρότητες στα καταλύματα να προσεγγίζουν
ή και να υπερβαίνουν το 90%.
Όσο για τα ξενοδοχεία καραντίνας, ο
σχεδιασμός για τη Μύκονο έχει αναπροσαρμοστεί, σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, προκειμένου να καλυφθεί η επιπλέον ζήτηση που προέκυψε λόγω των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν. Αντίστοιχη αναπροσαρμογή θα γίνει και σε
άλλα νησιά, εφόσον είναι απαραίτητο, με
κυβερνητικά στελέχη να εξηγούν ότι είναι
οι ξενοδόχοι αυτοί που επιλέγουν να μη
διαθέσουν, έναντι της αποζημίωσης που
προσφέρει το κράτος, τα καταλύματά τους
ως δομές καραντίνας, επιδιώκοντας καλύτερο μερίδιο από τη μεγαλύτερη φετινή
πίτα του τουρισμού.

Πώς «μαζεύτηκαν» και τα
άλλα νησιά και γιατί το Νησί
των Ανέμων ξανανοίγει
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Ο «Αττίλας» ξαναχτύπησε στην Κύπρο

Μ

ετά τα παλάτια και τα μέγαρα
που υποσχέθηκε στους
Τουρκοκυπρίους, η Άγκυρα
έκανε το βήμα για οριστική
διχοτόμηση του νησιού, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εν μέσω ενός εμπρηστικού
παραληρήματος, να βάζει «ταφόπλακα» σε
κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης για
επίλυση του Κυπριακού.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Έχοντας στο πλευρό του τον ηγέτη του
ψευδοκράτους, Ερσίν Τατάρ, ο Τούρκος πρόεδρος, με μνημειώδες θράσος, ανακοίνωσε
το άνοιγμα του παραλιακού τμήματος της περίκλειστης Αμμοχώστου, λέγοντας πως «δεν
έχουμε άλλα 50 χρόνια να ξοδέψουμε στην
Κύπρο». Ο Ερντογάν υποστήριξε πως η περιοχή του Αγίου Λουκά θα χαρακτηριστεί
«αποστρατιωτικοποιημένη» και θα επιστραφούν οι περιουσίες στους ιδιοκτήτες τους μέσω της επιτροπής που έχει συσταθεί για τον
σκοπό αυτό. «Στην Αμμόχωστο θα ανοίξουν
οι πύλες για μια νέα εποχή που θα είναι προς
όφελος όλων. Το ότι ξεκινά το άνοιγμα σε μια
περιοχή που αντιστοιχεί στο 3,5% της πόλης,
δείχνει πως οι τουρκοκυπριακές αρχές
ασχολούνται με το θέμα με μεγάλη ευαισθησία», είπε ο Τούρκος πρόεδρος ενώ ο Τατάρ
συμπλήρωσε πως «όσοι θέλουν επιστροφή
των περιουσιών τους θα έχουν τη δυνατότητα
να αιτηθούν στην Επιτροπή Ακινήτων».
Το κρεσέντο προκλητικότητας του Ερντογάν συνεχίστηκε με επιθέσεις εναντίον της
Ευρώπης, των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και
προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη,
τους οποίους χαρακτήρισε «εχθρούς της
Τουρκίας». «Σήμερα, όσοι εχθροί των Τούρκων υπάρχουν, μαζί με τον Μητσοτάκη, θα
έχουν τηλεδιάσκεψη στις ΗΠΑ, ως απάντηση
σε εμάς. Όσοι εχθροί των Τούρκων υπάρχουν, ας το κάνουν. Εμείς το μήνυμά μας το
δώσαμε. Εμείς έχουμε δίκιο και θα το υποστηρίξουμε». Στη συνέχεια χαρακτήρισε
«ψέματα» τις δεσμεύσεις των Βρυξελλών για
οικονομική βοήθεια στα Κατεχόμενα, ενώ
αναφέρθηκε και στις πιέσεις που του ασκήθηκαν από την Κομισιόν και την Ουάσιγκτον.
«Τις προάλλες, με κάλεσαν και μου είπαν:
“Μάθαμε πως θα κάνεις μια ομιλία στις 20 του
μήνα, ευχόμαστε να μην προκαλέσει ενόχληση”. Ε, δεν θα πάρουμε άδεια από εσάς».
Την ώρα που ο Ερντογάν εκτόξευε απειλές

και εθνικιστικές κορόνες, στον αέρα, τουρκικά μαχητικά πετούσαν πάνω από τη νεκρή
ζώνη, σχηματίζοντας την τουρκική σημαία,
σε ένα άνευ προηγουμένου σόου προκλητικότητας.

Διπλωματική αντεπίθεση
Τα ανακλαστικά της Αθήνας λειτούργησαν
άμεσα, με το υπουργείο Εξωτερικών να εκδίδει ανακοίνωση σε σκληρή γλώσσα, με την
οποία καταδικάζει τις τουρκικές ενέργειες
και ζητά την άμεση συμμόρφωση της Άγκυρας με το Διεθνές Δίκαιο.
Για «απόπειρα αλλοίωσης του status quo
της Αμμοχώστου, όπως καθορίζεται από τα
σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ», έκανε λόγο ο
Νίκος Αναστασιάδης, προμηνύοντας την έντονη αντίδραση της Λευκωσίας. Οι δηλώσεις
Ερντογάν - Τατάρ οδήγησαν τον πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας να συγκαλέσει
έκτακτη σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου,
ενώ ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Νίκος
Χριστοδουλίδης, ενημέρωσε τον ύπατο εκπρόσωπο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε.,
Ζοζέπ Μπορέλ, αλλά και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις
εξελίξεις. Ακόμη, ο κ. Χριστοδουλίδης είχε
τηλεφωνική επικοινωνία με τους πρέσβεις
των ευρωπαϊκών κρατών αλλά και τον Ρώσο
υπουργό Εξωτερικών, τους οποίους ενημέρωσε σχετικά με τις προκλητικές εξαγγελίες
του Ερντογάν.
Ηχηρό μήνυμα εξέπεμψε και ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο
οποίος συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕ-

ΘΑ παρέστη στην επιμνημόσυνη δέηση για
τους Έλληνες και Ελληνοκύπριους πεσόντες
της τουρκικής εισβολής, που τελέστηκε στον
Τύμβο της Μακεδονίτισσας. «Κοινός στόχος
μας είναι η εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης και
αποδεκτής λύσης του Κυπριακού». Ο στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος τόνισε: «Η μνήμη
δεν ξεθωριάζει. Ελλαδίτες και Ελληνοκύπριοι ήρωες αναπαύονται στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας. Η ιστορία που κείται θαμμένη κάτω από το χώμα της δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστεί».
Συνάντηση με τον ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη θα έχει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, που μεταβαίνει στην
Κύπρο μετά το σύντομο τετ α τετ με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, Γιαρ Λαπίντ. Ο κ.
Δένδιας θα γίνει δεκτός και από τον Νίκο
Αναστασιάδη.

Πολιτικές αντιδράσεις
Η εμπρηστική και διχαστική ρητορική του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε την άμεση
αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης αλλά
και των πολιτικών κομμάτων.
«Τη φετινή θλιβερή επέτειο της 20ής Ιουλίου, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία πρωτοφανώς κλιμακούμενη και διευρυμένη τουρκική επιθετικότητα, η οποία εκδηλώνεται σε
ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», σημείωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία έστειλε με
ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτά-

κης. «Ο χρόνος κυλά, όμως κανείς δεν ξεχνά.
Σαράντα επτά χρόνια απ’ την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τα τετελεσμένα του αίματος
απορρίπτονται από τον πολιτισμένο κόσμο.
Και το μήνυμα μιας δίκαιης λύσης, με το νησί
ενωμένο και χωρίς στρατό κατοχής, παραμένει ισχυρό, ανθεκτικό και απόλυτα ενεργό.
Είναι καιρός η Τουρκία να εγκαταλείψει τον
αδιέξοδο δρόμο των απειλών κατά της Κύπρου, αλλά και των ίδιων των Τουρκοκυπρίων. Είναι άλλωστε απειλές και εναντίον
της διεθνούς νομιμότητας και σταθερότητας
στην περιοχή. Εναντίον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των αξιών του 21ου αιώνα. Γι’ αυτό και δεν θα γίνουν ανεκτές», τονίζει ο κ.
Μητσοτάκης.
«Οι επιθετικές ανακοινώσεις Ερντογάν για
την Αμμόχωστο τορπιλίζουν την ειρήνη και
την προσπάθεια δίκαιης επίλυσης του Κυπριακού που είναι πιο αναγκαία από ποτέ»,
ανέφερε στο μήνυμά του ο Αλέξης Τσίπρας.
Για πρωτοφανή πρόκληση για τον πολιτισμένο κόσμο έκανε λόγο σε ανακοίνωσή του
ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς:
«Η Δύση παρακολουθεί τον εισβολέα, τον καταπατητή, τον ένοχο για εγκλήματα πολέμου,
τον πειρατή του διεθνούς δικαίου, να ανακοινώνει με περισσό θράσος τις “αποφάσεις” του
για το κατεχόμενο τμήμα μιας ανεξάρτητης
χώρας, κράτους-μέλους της Ε.Ε. κι όλων των
διεθνών οργανισμών». Και προσθέτει ότι ο
«Αττίλας» είναι και πάλι εδώ και ότι δεν έχει
νόημα να συνεχιστεί έτσι κανένας διάλογος
μαζί του. Να σεβαστεί τις αποφάσεις των
Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό κάλεσε
τον Ερντογάν η εκπρόσωπος της Κομισιόν,
Ναμπίλα Μασράλι.
Άμεση ήταν και η αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν τη βαθιά ανησυχία τους για τη μονομερή
απόφαση των Τουρκοκυπρίων, με την υποστήριξη της Τουρκίας, να ανοίξει ξανά μέρος
της παραλίας των Βαρωσίων», επισήμανε ο
εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου
Εξωτερικών.

Έχοντας στο πλευρό του
τον ηγέτη του ψευδοκράτους
Ερσίν Τατάρ, ο Τούρκος
πρόεδρος ανακοίνωσε
το άνοιγμα του παραλιακού
τμήματος της περίκλειστης
Αμμοχώστου
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TO ΘΕΜΑ

Λάφυρο η «πόλη-φάντασμα»

Η

Αμμόχωστος μπήκε στο στόχαστρο του «Αττίλα» κατά τη δεύτερη φάση της εισβολής στην Κύπρο. Η πρώτη φάση εκτυλίχθηκε
στις 20 Ιουλίου 1974, όταν περισσότεροι από
40.000 Τούρκοι στρατιώτες, υπό την υποστήριξη της τουρκικής αεροπορίας και του
ναυτικού, εισέβαλαν στις βόρειες ακτές της
Κυπριακής Δημοκρατίας και αφού είχε προηγηθεί το αποτυχημένο πραξικόπημα της
Χούντας εναντίον του Μακάριου.
Η απόβαση των τουρκικών στρατευμάτων
ολοκληρώθηκε σχεδόν έναν μήνα μετά, στις
14 Αυγούστου 1974, με την εισβολή στην Αμμόχωστο. Μέσα σε δύο μόνο ημέρες, οι
Τούρκοι κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος
της πεδιάδας της Μεσαορίας, την Αμμόχωστο, την Καρπασία και το μεγαλύτερο κομμάτι της περιοχής Μόρφου.
Η επέλαση των Τούρκων είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 4.000 νεκρούς και 1.619
αγνοουμένους, ενώ περισσότεροι από
200.000 κάτοικοι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους και έγιναν πρόσφυγες μέσα στην
ίδια τους την πατρίδα. Όπως έγραφε το
«Ποντίκι», η Αμμόχωστος, μετά την κατάληψή της από τα τουρκικά στρατεύματα, λεηλατήθηκε, σφραγίστηκε και μέχρι πριν από
λίγο καιρό η πρόσβαση ήταν απαγορευμένη.
Τον χαρακτηρισμό «πόλη-φάντασμα» έδωσε ο Σουηδός δημοσιογράφος Jan-Olof
Bengtsson, ο οποίος επισκέφθηκε το λιμάνι
της Αμμοχώστου και, αγναντεύοντας τη
σφραγισμένη πόλη, έγραψε: «Ο ασφαλτο-

στρωμένος δρόμος γέμισε ρωγμές και στα
πεζοδρόμια βλάστησαν θάμνοι. Σήμερα –
Σεπτέμβριος 1977– τα τραπεζάκια όπου
σερβίρεται το πρόγευμα είναι εκεί, η μπουγάδα απλωμένη στα σχοινιά και οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες αναμμένοι. Το Βαρώσι είναι
μια πόλη-φάντασμα».
Η πόλη της Αμμοχώστου πριν από την
τουρκική εισβολή αριθμούσε περίπου
40.000 κατοίκους και ήταν η τρίτη μεγαλύτερη στο νησί. Μέχρι την εισβολή του 1974, το
λιμάνι της Αμμοχώστου ήταν το κύριο λιμάνι
της Κύπρου και ο τουρισμός ο τομέας στον
οποίο η πόλη ξεχώριζε. Είναι ενδεικτικό ότι
από τα περίπου 100 ξενοδοχεία που λειτουργούσαν σε ολόκληρο το νησί, τα 45 ήταν
στην Αμμόχωστο.
Το αίτημα για την επιστροφή της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της παραμένει ένα από τα κεντρικά ζητήματα της Κύπρου, καθώς ήταν σύμφωνο με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, με αποτέλεσμα, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Δήμος Αμμοχώστου
στην ιστοσελίδα του: «Η πόλη άδεια, οι δρόμοι γεμάτοι με αγριόχορτα, θάμνους και
δέντρα, ετοιμόρροπα σπίτια να χάσκουν
παντού, αρουραίοι, φίδια και αρπακτικά να
κατοικούν στα ερειπωμένα σπίτια».
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, σε δύο
πολύ σημαντικά ψηφίσματά του για το Κυπριακό, περιέλαβε ρητές πρόνοιες για το ζήτημα της πόλης της Αμμοχώστου.
Το πρώτο ψήφισμα, το 550, εκδόθηκε το
1984 και καταδικάζει ως απαράδεκτες τις

απόπειρες εποικισμού οποιουδήποτε τμήματος των Βαρωσίων από άτομα διαφορετικά από τους νομίμους κατοίκους του και ζητεί τη μεταβίβαση της περίκλειστης περιοχής στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.
Το δεύτερο ψήφισμα, το 789, εκδόθηκε το
1992 και προτείνει ως Μέτρο Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης να τεθούν τα Βαρώσια υπό
τον έλεγχο της Ειρηνευτικής Δύναμης, με
στόχο την εφαρμογή του ψηφίσματος 550
του 1984.
Δύο χρόνια μετά την έκδοση του δεύτερου
ψηφίσματος, ο τότε γενικός γραμματέας των
Ηνωμένων Εθνών Μπούτρος Μπούτρος
Γκάλι απέδωσε ξεκάθαρα ευθύνες στην
Τουρκία για τη μη εφαρμογή του ψηφίσματος 789, επισημαίνοντας ότι η μη πρόοδος
στο θέμα αποδίδεται ρητά στην έλλειψη πολιτικής βούλησης από την τουρκοκυπριακή
πλευρά.
Και τα δύο αυτά σημαντικότατα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας αποσυνδέουν ουσιαστικά το ζήτημα της κλειστής πόλης της Αμμοχώστου από την επίλυση του
Κυπριακού και δίνουν προτεραιότητα στην
επιστροφή της πόλης στους νόμιμους κατοίκους της κάτω από τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει επίσης το έντονο ενδιαφέρον του για την
Αμμόχωστο και έχει υπογραμμίσει σε αρκετές περιπτώσεις την ανάγκη η Τουρκία να
συμμορφωθεί με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η πρώτη προσέγγιση στο θέμα έγινε με
την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών το
2008, στην οποία προτρέπει για την εφαρμογή του ψηφίσματος 550 του ΟΗΕ χωρίς καθυστέρηση και ζητεί από την Τουρκία να
αποσύρει τις κατοχικές στρατιωτικές δυνάμεις της από την Κυπριακή Δημοκρατία, που
αποτελεί επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινώντας με την επιστροφή του περιφραγμένου τμήματος της Αμμοχώστου
στους νόμιμους κατοίκους της.
Τον Φεβρουάριο του 2012 εκδόθηκε ψήφισμα το οποίο καταδεικνύει την ευρωπαϊκή
αλληλεγγύη και συμπαράσταση στο θέμα
της Αμμοχώστου ως ένα ζήτημα προτεραιότητας το οποίο θα διευκόλυνε τις προσπάθειες για μια συνολική επίλυση του κυπριακού προβλήματος.
Τον Μάρτιο του 2012 στο ψήφισμα αναφορικά με την Έκθεση Προόδου για την Τουρκία καλείται επίσης η κατοχική δύναμη να
μεταφέρει τον έλεγχο της Αμμοχώστου στα
Ηνωμένα Έθνη.

Η μέρα που σταμάτησε
ο χρόνος στην Αμμόχωστο,
που αντί να επιστρέψει
στους ιδιοκτήτες της
βιώνει τον νέο «Αττίλα»

P
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Αγώνας δρόμου για
370 δωμάτια καραντίνας
στα νησιά

Ο Χάρης Θεοχάρης δεν θα έλεγα ότι περνάει
και την καλύτερη περίοδο της ζωής του. Το
Υπουργείο Τουρισμού κάνει αγώνα δρόμου
για να βρει και να μισθώσει 130 δωμάτια στην
Πάρο, 40 στην Κέρκυρα, από 30 δωμάτια σε
Μύκονο, Νάξο, Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο
και από 25 δωμάτια σε Σκόπελο και Αλόννησο.
Δεν το λες και εύκολο. Πάμε τώρα στην «ταμπακιέρα»: Το κόστος αποζημίωσης υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 15
ευρώ/ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
όταν τα δωμάτια είναι κενά και προσαυξάνεται κατά 45 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου κόστους σίτισης και ΦΠΑ, όταν γίνεται
χρήση των δωματίων.

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Ο Τόσκας θέλει
εθνικιστές
στον ΣΥΡΙΖΑ

Σας το είχα γράψει από εδώ σε ανύποπτο
χρόνο ότι ο «θείος Σωκράτης» κάνει comeback… Ο Σωκράτης Κόκκαλης ενεργοποίησε
ξανά το παλιό του γραφείο στην Παιανία και
ανέλαβε ουσιαστικά καθήκοντα προέδρου
στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Ο πρόεδρος Σωκράτης εμπλέκεται πλέον όλο και πιο ενεργά στη διαχείριση του ομίλου. Συγκεκριμένα, τέσσερις
φορές την εβδομάδα είναι στα γραφεία της
Ιntralot στην Παιανία, όπου και κάνει όλες τις
συναντήσεις, ενώ έχει διατηρήσει και το
προσωπικό του γραφείο στο Μαρούσι, στο
οποίο πηγαίνει όταν δεν κατεβαίνει στην Παιανία.

OLITICANTIS

Στρατηγική εθνικής
ασφάλειας

Ο

ι άνθρωποι έχουν σοβαρό πρόβλημα
πολιτικής ταυτότητας. Για την
ακρίβεια, δεν ξέρουν ούτε από πού
έρχονται, ούτε πού είναι, ούτε πού πάνε… Ο
πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη και
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με παρέμβασή του
στην εφημερίδα «Αυγή», τονίζει ότι «ο
αριστερός δουλεύει εκεί που είναι η μάζα.
Πρέπει να πείθει τους ταλαντευόμενους,
τους αντίθετους, τους ασταθείς, τους
αβέβαιους, να δουλεύει ανάμεσά τους και
όχι να απομονώνεται με επινοημένα
παιδιάστικα “αριστερά συνθήματα”». Και
αμέσως μετά σκάει και το κερασάκι στην
τούρτα: «Αυτοί θα είναι μαζί μας. Ας είναι
συντηρητικοί, θρησκευόμενοι, εθνικιστές.
Αρκεί να είναι έντιμοι. Κατ’ αρχάς τα
συμφέροντα και οι ανάγκες καθορίζουν τη
στάση τους και όχι οι πεποιθήσεις ή οι
ιδεοληψίες. Φυσικά δεν θα υιοθετήσουμε τις
απόψεις τους, θα υιοθετήσουμε και θα
στηρίξουμε όμως τις ανάγκες τους». Αυτά,
φαντάζομαι δεν τα έχει πει στην Ομπρέλα,
στη ΡΕΝΕ και στις άλλες φράξιες.

Για να ξέρετε: Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος έχει
λάβει το «πράσινο φως» από το ΚΥΣΕΑ για να
προχωρήσει θεσμικά στην απαιτούμενη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους
υπουργούς, ώστε μέσα στο φθινόπωρο και σε
κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του έτους να
έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας και να παραδοθεί
στον πρωθυπουργό. Ένας οδικός, γεωπολιτικός χάρτης δηλαδή, σαν να λέμε «Βίβλος
Εθνικής Ασφαλείας». Αντίστοιχη «βίβλο»
θυμίζω έχει και η Τουρκία, την οποία επικαιροποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα με βάση τις επεκτατικές τις βλέψεις. Στην Τουρκία
βεβαίως το λένε «Κόκκινη Βίβλος» (Πολιτικό
Έγγραφο Εθνικής Ασφάλειας) που αναφέρεται ως «μυστικό Σύνταγμα του Κράτους».

Άρωμα γυναίκας
στην Εθνική…

Μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας αναμένεται να
έχει καταλήξει ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης για το τι πρόκειται να γίνει με τον κατώτατο μισθό. Όλοι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν υποβάλει τις
προτάσεις τους και τώρα το υπουργείο αναμένεται να
αποφασίσει αν θα παραμείνει στα 650 ευρώ ή θα ανέβει λίγο… Μην περιμένετε κάτι συγκλονιστικό. Ακόμα και να αυξηθεί, θα μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 1% με 2%.

Ο Σωκράτης ξαναμπαίνει
στο παιχνίδι…

P

Μια μικρή Folli Follie
γεννιέται
Δεν έχουν τέλος οι περιπέτειες για την MLS, που
δείχνει να εξελίσσεται σε μια νέα Folli Follie. Μετά
τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της
ετοιμάζονται μαζικά αγωγές από ομολογιούχους.
Τον μεγαλύτερο, όμως, πονοκέφαλο προκαλεί το
γεγονός πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
αναμένεται να ελέγξει αν υπάρχει παραπλάνηση
του επενδυτικού κοινού. Με το πάγιο ενεργητικό
της εταιρείας να έχει μειωθεί σε τέτοιο βαθμό στο
δωδεκάμηνο και τα ίδια κεφάλαια από εκεί που
ήταν στο +25 εκατ. ευρώ να βρίσκονται στο -12,2
εκατ. ευρώ, μιλάμε πλέον για μαύρες τρύπες του
σύμπαντος. Άντε να τις κλείσεις…

Τις τελευταίες
ημέρες ένα
όνομα έχει
αρχίσει να
συζητείται
εντόνως στα
media. Αυτό της
κας Αργυρώς
Μπανίλα, η
οποία φαίνεται
να συνδέεται με
σημαντικά deals
στο κομμάτι της ενέργειας και όχι μόνο. Το
corporate finance της Εθνικής Τράπεζας
πάει τρένο όπως λέμε επί το λαϊκότερο και
πέρα από τη δουλειά που κάνουν οι
επικεφαλής, υπάρχει και μια σειρά από
στελέχη που κάνουν τη διαφορά. Ανάμεσά
τους η Αργυρώ Μπανίλα, η οποία
ειδικεύεται στο structured finance και έχει
παίξει καθοριστικό ρόλο στο να
υλοποιηθούν χρηματοδοτήσεις
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ειδικά
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Μάλιστα, όπως πληροφορείται η
στήλη, οι επιδόσεις της δεν έχουν περάσει
απαρατήρητες, τόσο από τον ανταγωνισμό
όσο και από τους προϊσταμένους της.
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Ο Καλλιάνος θα γίνει πατέρας

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Περί
απολύσεων…
Το θέμα με τις απολύσεις των ανεμβολίαστων στο Δημόσιο φαίνεται να
διχάζει την κυβέρνηση. Για να είμαι
ακριβής, βάζει το Μέγαρο Μαξίμου
σε δεύτερες σκέψεις. Δεν είναι περίοδος για κοινωνικές εκρήξεις,
διαμαρτυρίες και εντάσεις. Τα αρμόδια υπουργεία όπως μαθαίνω επεξεργάζονται διάφορες διατάξεις, οι
οποίες θα ορίζουν ότι η αναστολή εργασίας δεν θα ενεργοποιεί τα Πειθαρχικά Συμβούλια του Δημοσίου
και επομένως δεν θα υπάρχει καμία
περίπτωση απόλυσης για όποιον εργαζόμενο δεν εμβολιαστεί. Επίσης
δεν θα έχει και ανώτατο χρονικό
πλαφόν, κατά το οποίο κάποιος θα
πρέπει να έχει εμβολιαστεί. Οι εργαζόμενοι που παραμένουν ανεμβολίαστοι, ενώ γι’ αυτούς έχει καταστεί
υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, δεν
θα χάνουν μόνο τον μισθό τους αλλά
και τις ασφαλιστικές εισφορές τους.
Αυτά μαθαίνω. Αν αλλάξουν τα δεδομένα, ο Θεός να βάλει το χέρι Του…

POLITICANTIS

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Γιάννης Καλλιάνος, αφού περίπου σε είκοσι μέρες αναμένεται να γεννήσει
η σύζυγός του. Ο πολιτικός και μετεωρολόγος ανάρτησε φωτογραφία στην οποία ποζάρει τρισευτυχισμένος με τη γυναίκα του, η οποία ήταν χαμογελαστή και η κοιλίτσα της πρόδιδε ότι εντός των επόμενων ημερών θα γεννηθεί το παιδί τους. Ο βουλευτής Νότιου Τομέα Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας μοιράστηκε
ένα συγκινητικό στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media και απέσπασε αμέτρητες ευχές. «Πρώτα ο Θεός, σε περίπου 20 μέρες θα είμαστε και οι τρεις μας στο κρεβάτι μας», σημείωσε
χαρακτηριστικά ο «γαλάζιος» βουλευτής και προανήγγειλε τα ευχάριστα για τον Αύγουστο. Στη συνέχεια,
τα σχόλια έπεσαν βροχή και ο κ. Καλλιάνος έγραψε: «Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τις όμορφες ευχές
σας και τα υπέροχα λόγια σας! Με συγκινείτε».

Ρήγμα από αριστερά για τον Αλέξη…
Σιγά σιγά μαζεύονται πολλοί. Πρώην Συριζαίοι της πρώτη φορά Αριστεράς και
μέλη της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς θέλουν να δημιουργήσουν έναν νέο
πολιτικό-αντιμνημονιακό φορέα, ο οποίος θα δημιουργήσει ρήγμα στα αριστερά
του Αλέξη Τσίπρα και θα καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
τώρα πουλάει το αφήγημα του κόμματος εξουσίας. Με αναφορές κυρίως στην αντιμνημονιακή περίοδο, πρόσωπα όπως ο Στρατούλης, ο Χουντής, ο Λεουτσάκος, η
Βαλαβάνη, ο Ήσυχος, ο Σκαμνάκης, ο Αλέκος Χαλβατζής, η Αμανατίδου, ο Νταβανέλος, η Μπόλαρη και η Γαϊτάνη επιδιώκουν να συγκροτήσουν έναν χώρο διαλόγου και δράσης. Βεβαίως όλοι τους έχουν απομακρυνθεί πλέον από την Κουμουνδούρου, αφού θεωρούν ότι το κόμμα υπέκυψε στις λυκοσυμμαχίες του καπιταλισμού κ.λπ. κ.λπ.

Μαίρη Χατζάκου και
Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Μ

ε τη μετοχική συνεργασία τους στη ΜΕΒΓΑΛ και την απόκτηση του 43% της
εταιρείας που κατέχει το CVC μέσω της Vivartia, οι δύο επιχειρηματικές οικογένειες βγαίνουν ξανά μπροστά στο επιχειρείν. Αυτό που δεν είναι ευρέως
γνωστό είναι ότι η Χατζάκου και ο Θεοδωρόπουλος έχουν πολύ παλιές επιχειρηματικές
σχέσεις και έχουν συνεργαστεί άψογα στο παρελθόν, όταν η οικογένεια Χατζάκου εξαγόρασε τη Recor, επιχείρηση της οικογένειας Θεοδωρόπουλου που παρήγε γαλακτοκομικά προϊόντα και από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του το 1976 ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος. Άλλωστε, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μετά τη συγχώνευση της Δέλτα με την
Chipita το 2006 και τη δημιουργία της Vivartia, η οποία εξαγοράστηκε στη συνέχεια από
τη ΜIG, διατέλεσε διευθύνων σύμβουλος της Vivartia μέχρι τον Απρίλιο του 2010. Το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, όταν ο κ. Θεοδωρόπουλος μαζί με τον όμιλο Olayan και
Έλληνες επενδυτές αγόρασαν ξανά την Chipita, η Μαίρη Χατζάκου συμμετείχε στο
επενδυτικό σχήμα.

Το βρόμικο σχέδιο
Ερντογάν
για διχοτόμηση
Στο πλαίσιο των ομιλιών για την επέτειο
της τουρκικής εισβολής, ο πρόεδρος Ερντογάν αλλά και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης
Eρσίν Τατάρ ανακοίνωσαν το νέο στάδιο του
ανοίγματος της κλειστής πόλης της Αμμοχώστου υπό την τουρκοκυπριακή διοίκηση.
Ειδικότερα, o Tατάρ ανακοίνωσε ότι ακολουθεί η άρση του στρατιωτικού καθεστώτος στο 3,5% της πόλης. Κατά συνέπεια,
ανοίγει ο δρόμος για την ενεργή εμπλοκή
της «Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας» στο
όλο εγχείρημα. Προσέξτε την παγίδα: Ανοίγει μεν ο δρόμος για την επιστροφή περιουσιών ή την καταβολή αποζημιώσεων, αλλά προϋπόθεση θα είναι η προσφυγή στην
Επιτροπή, κάτι που όμως ισοδυναμεί με
έμμεση... αναγνώριση της τουρκοκυπριακής διοίκησης. Θα νομιμοποιήσει, δηλαδή,
τη διχοτόμηση του νησιού!

LOCK
Το λες και καθίζηση. Στις 237.534
ευρώ ανά ημέρα ή 2.083 ευρώ ανά
κατάστημα, από 816.986 ευρώ ανά
ημέρα το 2019, περιορίστηκαν πέρσι
τα έσοδα των Καταστημάτων
Αφορολογήτων Ειδών λόγω της
πανδημίας και των απόνερων που
προκάλεσε στην αεροπορική
επιβατική κίνηση που μειώθηκε σε
9,6 εκατ. επιβάτες έναντι 32,1 εκατ.
το 2019. Πτώση 70,2%.
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Εθνικό Σχέδιο Αγροτοδιατροφής, το μεγάλο στοίχημα

Ε
του

Νίκου
Ροδόπουλου
Πρόεδρος
και διευθύνων
σύμβουλος OnLine Data A.E.,
μέλος Γενικού
Συμβουλίου ΣΕΒ,
επιστημονικός
σύμβουλος
ΕΒΕΠ

ίναι απαραίτητο η Πολιτεία να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό
μοντέλο (βλέπε εθνικό σχέδιο) αναλυτικών εργαλείων οικονομικής σκοπιμότητας για
μια αυτοσυντηρούμενη μεσαίας κλίμακας συγκέντρωση και διανομή –ένα κέντρο αγροτοδιατροφικής αλυσίδας με ύπαρξη λειτουργιών επεξεργασίας– σχετικά με την εξυπηρέτηση περιφερειακών παραγωγών και καλλιεργειών και με
επίκεντρο αυτούς που στερούνται την ικανότητα
πρόσβασης στις επιχειρηματικές και θεσμικές
αγορές. Ένα τέτοιο σχέδιο θα αποτελέσει, επιπλέον, κεντρικό άξονα για τους επιχειρηματίες
επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς φορείς (αλλά και τις τράπεζες) όσον
αφορά την οργάνωση και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.
Η ύπαρξη ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου
θα δημιουργήσει νέους διαύλους στις αγορές –
εθνικές και διεθνείς– συμβάλλοντας στην παροχή ποιοτικών προϊόντων και όγκων, ώστε να
επιτευχθεί σημαντική οικονομία κλίμακας, προς
όφελος των καλλιεργητών. Ταυτόχρονα θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ικανότητας εξυπηρέτησης μεγαλύτερων –σε μέγεθος πελατών, με
ανταγωνιστικές τιμές και αξιοπιστία στην αλυσίδα εφοδιασμού, δημιουργώντας μια σταθερή
βάση για τις τοπικές καλλιέργειες και τα (εθνι-

κά) προϊόντα προστιθέμενης αξίας.
Τέτοια δίκτυα –κεντρικής ή λιανικής διάθεσης– επωάζουν και δημιουργούν νέες δραστηριότητες ή/και παρέχουν νέες πιστοποιημένες
υπηρεσίες. Μακροπρόθεσμα, μια οικονομικά
βιώσιμη οργάνωση-επιχείρηση θα είναι ο καλύτερος τρόπος, ώστε να δοθούν ευκαιρίες στην
αγορά για τους μικρομεσαίους καλλιεργητές,
που θα συνεργάζονται με ένα ευρύ φάσμα εταίρων για την αντιμετώπιση και υλοποίηση πρόσθετων αναπτυξιακών στόχων.
Η επέκταση και ανάπτυξη διάφορων τύπων
γεωργικών υποδομών θα βοηθήσει την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή να επωφεληθεί από τις
αναδυόμενες αγορές –εξωστρέφεια– και ευκαιρίες, που συνδέονται με την αναπτυσσόμενη
οικονομία των τροφίμων και να αντιμετωπίσει
σημαντικές προκλήσεις, όπως η:
G διατήρηση περισσότερων κεφαλαίων για την
παραγωγή τροφίμων στην τοπική οικονομία
G βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας
G μείωση των απορριμμάτων τροφίμων
G παροχή εναλλακτικών ευκαιριών για παλιούς
και νέους γεωργούς
G διατήρηση πολύτιμων γεωργικών εκτάσεων
στην παραγωγή.
Με αυτό τον τρόπο θα αρχίσει να ανοικοδομείται η μεσαίας και μικρής κλίμακας γεωργική

υποδομή που υπήρχε στο παρελθόν σε ολόκληρη την επικράτεια αλλά χάθηκε με την πάροδο
του χρόνου λόγω των μεταβαλλόμενων αγορών,
της αποβιομηχανοποίησης, των κανονιστικών
παρεμβάσεων, της αστικοποίησης και κυρίαρχα
της αλλοίωσης του παραγωγικού μοντέλου της
χώρας.
Μια τέτοια εθνική προσπάθεια έρχεται με τη
μορφή εστιασμένων συνεργασιών με τους διανομείς, τους χονδρεμπόρους και τις τράπεζες,
όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες (Ολλανδία και
Ισραήλ) και όχι παραμένοντας στο κλασικό, αναποτελεσματικό μοντέλο του σήμερα. Η επικέντρωση σε νέου τύπου αναπτυξιακό μοντέλο επιτυγχάνεται με τη διασύνδεση των τοπικών καλλιεργητών κυρίως με τον τουρισμό και την
κρουαζιέρα αλλά και μια σειρά επιχειρήσεων,
όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία και παντοπωλεία,
καταστήματα και ιδρύματα (σχολεία, νοσοκομεία) που έχουν ήδη συμβατικές σχέσεις με
υφιστάμενους διανομείς και χονδρεμπόρους
ή/και προμηθευτές τροφίμων, οι οποίοι όμως
αναζητούν ένα πιο ευέλικτο και αξιόπιστο κανάλι αγοράς για φρέσκα προϊόντα τοπικής προέλευσης και επώνυμα προϊόντα υψηλής ποιότητας, που προσδίδουν και αποτελούν προστιθέμενη αξία στη δραστηριότητά τους.

Ψευδοδιχασμός

Τ

α δεδομένα διαψεύδουν τα λεγόμενα που με
τη σειρά τους δυναμιτίζουν την κοινωνική
συνοχή. Η εικόνα που πρέπει να εξετάζουμε
για τα πανδημικά μας συμπεράσματα είναι παγκόσμια και όχι εθνική.
«Το πρόβλημα είναι οι παραλλαγές που δεν γνωρίζουμε από πού θα δημιουργηθούν», δηλώνει ο
Jerome Kim, διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Εμβολίων. «Ο κίνδυνος είναι, αν συνεχίσουμε
να επιτρέπουμε να μην εμβολιαστούν σημαντικά
τμήματα του πλανήτη, να θέσουμε σε κίνδυνο τον
εαυτό μας και όλες τις επενδύσεις και τον χρόνο
μας, υπονομεύοντας ουσιαστικά μια πραγματικά
έντονη προσπάθεια δύο ετών», δηλώνει ο καθηγητής, θέλοντας να επιχειρηματολογήσει κατά της
παράδοσης τρίτων δόσεων, καθώς αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε πληθυσμούς που
δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη.
Την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ δηλώνει: «Η αποτελεσματικότητα
του εμβολίου Pfizer έναντι της παραλλαγής Δέλτα
είναι “ασθενέστερη” απ’ ό,τι ήλπιζαν οι αξιωματούχοι της υγείας. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε ποιον
βαθμό βοηθά το εμβόλιο της Pfizer, αλλά είναι σημαντικά μικρότερος από ό,τι περιμέναμε και θα θέλαμε. Μεταξύ των σημερινών φορέων του ιού, πε-

ρίπου 2.000 είναι μαθητές σχολείου και οι μισοί
από αυτούς έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Αν και είναι απίθανο να νοσήσουν σοβαρά οι εμβολιασμένοι, περιστασιακά συμβαίνει – αυτήν τη στιγμή,
περίπου το 60% των βαρέως νοσούντων είναι εμβολιασμένοι». Συμπερασματικά, δεν αποτελεί λύση του προβλήματος ο εμβολιασμός του 80% μόνο
των δυτικών κοινωνιών, ακόμα κι αν αυτό κάποτε
επιτευχθεί, διότι ο ιός θα συνεχίσει να παράγει κάπου αλλού μεταλλάξεις που εντέλει, νομοτελειακά, θα προκύψει και αυτή που θα υπερβεί την
αποτελεσματικότητα των εμβολίων και φτου κι
από την αρχή. Σήμερα, με εμβολιασμένο το 12% του
παγκόσμιου πληθυσμού και καμία δυτική χώρα να
μην έχει ξεπεράσει το 65%, το να συζητάμε για τρίτη δόση αποτελεί τουλάχιστον πράξη πολιτικού
πανικού και επιστημονικό παράδοξο.
Επίσης, έχουμε παραδείγματα, και όχι εικασίες,
χωρών που προηγούνται σε εμβολιαστικά ποσοστά, που αποδεικνύουν ότι οι εμβολιασμένοι και
κολλούν και μεταδίδουν τη μετάλλαξη Δέλτα, με
κάποιους εξ αυτών επίσης να νοσούν!
Άρα οι τρέχουσες κυρίαρχες αντιλήψεις στη χώρα ότι ο εμβολιασμένος κινδυνεύει από τον ανεμβολίαστο και ότι με την επίτευξη ενός υψηλού ποσοστού εμβολιασμού ουσιαστικά θα λύσουμε το

πρόβλημα, αφενός δυναμιτίζουν αναίτια την κοινωνική συνοχή και αφετέρου δημιουργούν νέες
πλασματικές προσδοκίες.
Ο εμβολιασμένος πρέπει να παραμείνει υποψιασμένος. Δεν κινδυνεύει από τον ανεμβολίαστο αλλά κινδυνεύει από όλους. Ευτυχώς, με αυξημένες
πιθανότητες να μη νοσήσει σοβαρά. Ο ανεμβολίατου
στος πρέπει να ενημερωθεί καλύτερα, διότι το
Νίκου
πρόβλημα δεν είναι ότι αποτελεί απειλή για τους
Ιωσήφ
εμβολιασμένους αλλά για τον ίδιο του τον εαυτό,
αφού επίσης κινδυνεύει από όλους, απλώς σε μεΜέλος Γραμματείας
γαλύτερο βαθμό αναφορικά με την επικινδυνότητα
Επικοινωνίας
βαριάς νόσησης. Άρα, απεταξάμην τον ψευδοδιΚινήματος Αλλαγής,
χασμό!
Μέλος Διοικητικού
Συμβουλίου,
Τέλος, ακόμη και αν όλοι εμβολιαστούμε με δέκα
Insocial
ενισχυτικές δόσεις που θα μας κάνουν υπερήρωες,
Αν. Αντιπρόεδρος,
ο κίνδυνος θα συνεχίσει να είναι υπαρκτός με το μεΈνωσης
γάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού ανεμβο- Δημοκρατικής Εθνικής
λίαστο και το μόνο που θα μας χωρίζει από μια νέα
Μεταρρύθμισης
(ΕΔΕΜ)
καταστροφή είναι ο χρόνος επώασης μιας καινούργιας μετάλλαξης. Εκτός αν αποφασίσουμε το καθ’
όλα ανθρωπιστικά ανήθικο: Να χτίσουμε νέα Σινικά
Τείχη απομόνωσης από την Αφρική, τη Λατινική
Αμερική και κάποιες περιοχές της Ασίας και βλέπουμε τι θα τους έχει συμβεί σε καμιά δεκαριά χρόνια. Δεν τους ξέρουμε και καλά, άλλωστε. Ε;
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Χαλάνε τα μπάνια του Αλέξη
Γράφει ο
Γιάννης Σπ. Παργινός

parginos@paraskhnio.gr

Τ

ο καλοκαίρι δεν δείχνει να είναι
για... ήρεμα μπάνια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, μια και οι
προσπάθειές του να συσπειρωθούν όλες
οι τάσεις πέριξ της ηγεσίας με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών που επισείει δεν
έφεραν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.
Αντίθετα, η αρνητική δημοσκοπική εικόνα και η μονίμως υψηλά διατηρούμενη
διαφορά από τη Ν.Δ., παρά την όποια κυβερνητική της φθορά, προκαλούν «βαθύ
και έντονο προβληματισμό» στους «σοφούς και νουνεχείς» της πλατείας Κουμουνδούρου, φουντώνοντας την «γκρίνια
και την εσωκομματική μουρμούρα» ανάμεσα στις πολλές και εν πολλοίς «αντίπαλες τάσεις» της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Μετά τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο οποίος είχε ζητήσει επί της ουσίας συλλογική
ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ, ακολούθησαν και
άλλα στελέχη που στοχοποίησαν την αντιπολιτευτική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο πρώην υπουργός και βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Α’ Αθήνας Χριστόφορος Βερναρδάκης με άρθρο του στο politicalbank.gr υποστήριξε ότι «η αντίφαση τείνει
να γίνει εκρηκτική και πλήττει την αξιοπιστία της αντιπολίτευσης, καθόσον η πολιτική “ώριμου φρούτου” είναι μια παθητική
πολιτική που σπέρνει απογοήτευση και
δίνει χώρο και χρόνο στην κυβέρνηση να
σταθεροποιεί τις θέσεις της».
Ακολούθησε ο ευρωβουλευτής Στέλιος
Κούλογλου, ο οποίος υποστήριξε ότι «το
σκάφος δεν έχει σταθερή πορεία». Στο
ίδιο κείμενό του στον ιστότοπο tvxs.gr
χτύπησε καμπάνα κινδύνου προς την ηγεσία. Χαρακτήρισε, μάλιστα, την κατάσταση
«εξαιρετικά κρίσιμη», τονίζοντας ότι «ο
ΣΥΡΙΖΑ μπορεί σταδιακά να απολέσει τη
θέση του ως εναλλακτική λύση» και συμπεραίνει ότι «είτε θα προχωρήσει (το κόμμα) σε ριζική επανεκκίνηση είτε αναπόφευκτα κάποιος άλλος σχηματισμός θα
καλύψει το κενό». Ο ευρωβουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δεν παραλείπει να επισημάνει ότι «η Ν.Δ. προηγείται και σήμερα στις
μετρήσεις για την ικανότητα στην επίλυση
προβλημάτων, που ευνοούσαν πάντα την

Ευκλείδης Τσακαλώτος

Χριστόφορος Βερναρδάκης

Στέλιος Κούλογλου

Νίκος Τόσκας

Αριστερά: υγεία, εκπαίδευση, κοινωνική
ασφάλιση». Τονίζει παράλληλα ότι αυτό
«το φαινόμενο εντάθηκε τα τελευταία
χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», για
την οποία, επιρρίπτοντας ευθύνες στην
ηγεσία, υπογραμμίζει «δεν έχει γίνει ουσιαστικός απολογισμός».

Ο Τόσκας
Ο πρώην υπουργός στις κυβερνήσεις
ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Τόσκας με άρθρο του στην
«Αυγή» προτείνει άνοιγμα του κόμματος
σε δεξιούς που βρίσκουν κοινά σημεία ως
προς τα συμφέροντά τους στις εξαγγελίες
της Αριστεράς ή ακόμη και σε «έντιμους
εθνικιστές» και θρησκευόμενους. «Το
40% των πολιτών ψήφισε Ν.Δ. Μπορούμε
να νικήσουμε χωρίς να πάρουμε ένα μέρος από αυτούς τους πολίτες; Φυσικά όχι.
Ο αριστερός δουλεύει εκεί που είναι η μάζα. Πρέπει να πείθει τους ταλαντευόμενους, τους αντίθετους, τους ασταθείς,
τους αβέβαιους, να δουλεύει ανάμεσά
τους και όχι να απομονώνεται με επινοημένα παιδιάστικα “αριστερά συνθήματα”.
Οι δεξιοί που πλησιάζουν είναι όσοι ανήκουν στα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Όσοι βρουν κοινά σημεία

στις εξαγγελίες της Αριστεράς με τα συμφέροντά τους. Όσοι κοροϊδεύτηκαν ή
απογοητεύτηκαν από τη Δεξιά», σημείωσε ο πρώην υπουργός.

Η «Εφημερίδα των Συντακτών»
Σε περίοδο κατά την οποία η ηγεσία του
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. λανσάρει την προοδευτική
διακυβέρνηση «έστω και με μία ψήφο
διαφορά», η εταιρεία Prorata στην «Εφημερίδα των Συντακτών» μετράει τον
«σφυγμό της κοινωνίας», ο οποίος διαψεύδει το αφήγημα της Κουμουνδούρου.
Στο ερώτημα για τις κυβερνήσεις συνεργασίας στην περίπτωση που δεν υπάρξει
αυτοδύναμη κυβέρνηση προηγείται το
σχήμα Ν.Δ. - ΚΙΝ.ΑΛ. με ποσοστό 31%.
Ακολουθεί με διαφορά το σχήμα ΣΥΡΙΖΑ ΜέΡΑ25 με 16%, ενώ το 14% θα επιθυμούσε μια συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - KIN.ΑΛ. ΜέΡΑ25 και το 7% ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝ.ΑΛ.

Ο Ηλιόπουλος
Πέραν των όποιων εσωκομματικών αντιπαραθέσεων, ο εκπρόσωπος Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νάσος Ηλιόπουλος προσπάθησε να δώσει το αποτύπωμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας «ναι»

στους εμβολιασμούς, αλλά «όχι» στην
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού γενικά στον πληθυσμό. Ταυτόχρονα, ο κ. Ηλιόπουλος κατήγγειλε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «ανέμελα τριήμερα και διακοπές»,
έκανε λόγο για «επικίνδυνη προχειρότητα» και για «κυβέρνηση εκτός τόπου και
χρόνου» όσον αφορά στους χειρισμούς
στον τουρισμό. Στο μέτωπο του εμβολιασμού, επανέλαβε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. καλεί
όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν με
αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης, γιατί
όταν μιλάμε για πανδημία, δεν είναι ο καθένας μόνος του, είμαστε όλοι μαζί».

ΣΥΡΙΖΑ: Οι συνιστώσες
με τις παρεμβάσεις τους
προκαλούν πονοκέφαλο
στην Κουμουνδούρου
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σ

τα ψηφιακά εργαλεία που ενεργοποιήθηκαν κατά τους δύσκολους
μήνες της πανδημίας για τη διευκόλυνση της ζωής των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία του κράτους αναφέρεται
στη συνέντευξή του στην «Political» o
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης. Μιλά για τις νέες
εφαρμογές που έρχονται με στόχο την
απλούστευση των διαδικασιών στις συναλλαγές μας με υπηρεσίες του Δημοσίου,
τον ψηφιακό μετασχηματισμό μετά την πανδημία και τη μετάβαση στην εποχή του 5G.

«Η ψηφιοποίηση θα
αποτελέσει τη λύση στο
πρόβλημα των συντάξεων»
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Το υπουργείο σας έπαιξε καταλυτικό ρόλο τους δύσκολους μήνες της πανδημίας,
καθώς είχε άμεση σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών. Πόσες εφαρμογές
καταφέρατε να ρίξετε στη «μάχη»; Ποια
θεωρείτε τη σημαντικότερη, την πιο αποτελεσματική;
Ξεκινήσαμε το gov.gr συγκεντρώνοντας
501 ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου
και αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν 1.200. Από
την πρώτη στιγμή, επιλέξαμε να εντάξουμε
στις ψηφιακές υπηρεσίες την έκδοση εξουσιοδότησης και την υπογραφή υπεύθυνης
δήλωσης, που ήταν οι πιο συχνές υπηρεσίες
που εξυπηρετούσαν τα ΚΕΠ. Προσπαθώντας
να περιορίσουμε τις μετακινήσεις των πολιτών λόγω των μέτρων για την πανδημία, είχαμε χρέος να διατηρούμε το κράτος σε λειτουργία. Το gov.gr είχε σχεδιαστεί να υλοποιηθεί λίγους μήνες αργότερα, ωστόσο
βγήκε «στον αέρα» ταυτόχρονα με την ανακοίνωση του πρώτου lockdown.
Από τις περίπου 700 νέες υπηρεσίες, σίγουρα η σημαντικότερη ήταν το
emvolio.gov.gr. Είμαστε περήφανοι, γιατί
καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα από τα
πιο λειτουργικά συστήματα οργάνωσης εμβολιασμών. Πρόκειται για μια εφαρμογή από
το «ψηφιακό μέλλον» που θέλουμε να φέρουμε στην Ελλάδα: είναι αμιγώς ψηφιακή,
από το κλείσιμο των ραντεβού μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών. Ταυτόχρονα, για
τους πολίτες οι οποίοι επιλέγουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία έχουμε δώσει τη δυνατότητα αυτό να γίνεται στα φαρμακεία και στα ΚΕΠ. Το emvolio.gov.gr έχει
και μια προστιθέμενη αξία πέρα από την άρτια οργάνωση των εμβολιασμών: έδειξε ότι η
Ελλάδα μπορεί να σχεδιάζει και να υλοποιεί
μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ψηφιακά εργαλεία που αναβαθμίζουν καθοριστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών. Την
Παρασκευή, ο επίτροπος αρμόδιος για την
Εσωτερική Αγορά Thierry Breton έκανε λόγο για «παραδείγματα που δίνει η Ελλάδα και
εμείς ακολουθούμε», τονίζοντας ότι η χώρα
μας ήταν η πρώτη που παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να διακριθεί.
Ποια είναι τα ψηφιακά εργαλεία που θα
τεθούν στη διάθεση των πολιτών για την
απλούστευση των διαδικασιών στις συναλλαγές με το Δημόσιο;
Η επόμενη σημαντική παρέμβασή μας
έχει νομοθετικό χαρακτήρα και θα επιλύσει
μια πολύ σοβαρή εκκρεμότητα της χώρας.
Πρόκειται για το σχέδιο νόμου σχετικά με το
Κτηματολόγιο που θέσαμε σε διαβούλευση
και σύντομα θα καταθέσουμε για ψήφιση
στη Βουλή. Με αυτό το σχέδιο νόμου φιλοδοξούμε να επιταχύνουμε και να κάνουμε
πιο απλές τόσο τη δήλωση των δικαιωμάτων

στην
Ντόρα Κουτροκόη

dorakoi@hotmail.com

πάνω σε ακίνητα όσο και τη διόρθωση τυχόν
σφαλμάτων.
Ουσιαστικά, με τον νέο νόμο πρόκειται να
επιταχύνουμε κατά περίπου δύο χρόνια τη
λειτουργία του Κτηματολογίου, ώστε αυτό να
μετατραπεί από παράγοντας καθυστερήσεων σε μοχλό ανάπτυξης.
Ισχύει το ότι υπηρεσίες του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης «μετακομίζουν» στο Υπουργείο Εργασίας, προκειμένου το επιτυχημένο μοντέλο των εμβολιασμών στη χώρα μας να εφαρμοστεί
στη διαδικασία επεξεργασίας και τελικώς
ταχύτερης απονομής των συντάξεων;
Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τον
Κωστή Χατζηδάκη και την ομάδα του. Σύντομα θα ανακοινώσουμε πώς ακριβώς η ψηφιοποίηση θα αποτελέσει κομμάτι της λύσης
στο πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων.
Μάλιστα, μόλις παρουσιάζουμε από κοινού
τη νέα υπηρεσία myEFKAlive.
Υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα αναφορικά με την απονομή των συντάξεων.
Πρώτον, ενώ διαθέτουμε τα χρήματα για τις
συντάξεις, δεν διαθέτουμε συγκεντρωμένη
και επεξεργάσιμη την πληροφορία για την
έκδοσή τους – αυτό επιβαρύνει όλους τους
πολίτες και ιδίως τους πιο αδύναμους, άρα
πρέπει να αλλάξει. Δεύτερον, κάποιοι ασφαλιστικοί φορείς δεν έχουν καν ψηφιοποιημέ-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

να αρχεία. Τρίτον, μέσα από το Ταμείο Ανάπτυξης έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε άμεσα το σύνολο του σχεδιασμού μας για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας –που περιλαμβάνει και τα ψηφιακά εργαλεία για την έκδοση των συντάξεων.
Τι σημαίνει πρακτικά η μετάβαση στην
εποχή του 5G;
Σημαίνει μετάβαση σε μια νέα εποχή, με
πολύ πιο γρήγορη και πολύ πιο αξιόπιστη
σύνδεση με το ίντερνετ, η οποία με τη σειρά
της παράγει νέες δυνατότητες σε όλους τους
τομείς της ζωής μας. Σημαίνει αξιοποίηση
μικροδορυφόρων στη γεωργία, μη επανδρωμένα οχήματα στις μετακινήσεις, αποτελεσματική τηλεϊατρική και ρομποτικές επεμβάσεις ακριβείας σε απομακρυσμένες περιοχές, αναβαθμισμένες δυνατότητες τηλεργασίας από όπου και αν βρισκόμαστε. Σημαίνει νέες δυνατότητες και για το κράτος, που
θα μεταφραστούν σε καλύτερες υπηρεσίες.
Και θα σημαίνει πολλά περισσότερα στο μέλλον, όταν θα διαπιστώσουμε όλες τις δυνατότητες που θα αναπτύξουν οι εφαρμογές γύρω από τα δίκτυα πέμπτης γενιάς.
Για όλους αυτούς τους λόγους δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη τόσο των δικτύων 5G όσο και των εφαρμογών γύρω από
αυτό. Ολοκληρώσαμε τη δημοπρασία των
συχνοτήτων για το 5G ανάμεσα στους πρώτους στην Ευρώπη. Εξασφαλίσαμε από τη
μία υψηλό τίμημα υπέρ του Δημοσίου και
από την άλλη αναπτυξιακές προοπτικές για
τα δίκτυα. Και πρωτίστως προσεγγίσαμε τις
προοπτικές του 5G με καινοτόμα οπτική,
ιδρύοντας το Ταμείο Φαιστός, με στόχο την
ενθάρρυνση της δημιουργίας οικοσυστημά-

των καινοτομίας γύρω από τα δίκτυα πέμπτης γενιάς.
Τι να περιμένουμε από τον ψηφιακό μετασχηματισμό μετά την πανδημία;
Όταν ξέσπασε η πανδημία και φάνηκε η
ανάγκη για νέα ψηφιακά εργαλεία που θα
διασφαλίσουν τη συνέχεια του κράτους και
την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, ξέραμε
ότι οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές που θα
σχεδιάζαμε τότε θα έμεναν και για το μέλλον.
Επιλέξαμε να σχεδιάσουμε υπηρεσίες με
γνώμονα την ενδυνάμωση των πολιτών, υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να εξελίσσονται
και να παρέχουν ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Ως παράδειγμα, θα αναφέρω την
άυλη συνταγογράφηση, που βασίστηκε στην
ηλεκτρονική συνταγογράφηση που προϋπήρχε. Από εκεί προέκυψε ο σχεδιασμός
της εκστρατείας εμβολιασμού. Ως συνέχεια
των ψηφιακών υπηρεσιών στον χώρο της
υγείας, έρχεται η εφαρμογή MyHealth, με
την οποία ο πολίτης για πρώτη φορά θα μπορεί να έχει την «ιδιοκτησία» των ιατρικών του
δεδομένων και πρόσβαση σε αυτά. Η εφαρμογή θα είναι πρόπλασμα για τον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο.
Τελικά, ποιος πιστεύετε ήταν ο λόγος που
όσα έγιναν στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση
μέσα σε 24 μήνες δεν κατάφερε να υλοποιήσει καμία κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια;
Ήταν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Σίγουρα όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι διαχρονικά η Ελλάδα δεν προσπάθησε: δαπανήσαμε σημαντικά κονδύλια και ανθρώπινους πόρους, αλλά θα έλεγα χωρίς μια ενιαία
φιλοσοφία. Η προσέγγιση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήταν η δυνατότητα του υπουργείου για οριζόντιες παρεμβάσεις σε όλες τις δομές του κράτους, ώστε το
κράτος να έχει ενιαία φιλοσοφία και ένα και
μόνο πρόσωπο προς τον πολίτη.

«

Με νέο νόμο επιταχύνουμε
κατά περίπου δύο χρόνια
τη λειτουργία
του Κτηματολογίου, ώστε
αυτό να μετατραπεί
από παράγοντας
καθυστερήσεων
σε μοχλό ανάπτυξης
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Το φθινόπωρο
η συνέχεια

Ψάχνουν τον Πτωχευτικό
Τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών βρίσκονται στην Αθήνα και
έχουν ξεκινήσει επαφές με το οικονομικό επιτελείο. Μεγάλο
ήταν το ενδιαφέρον τους για το πώς κινείται η διαδικασία του νέου Πτωχευτικού Νόμου, καθώς έχει περάσει ένας μήνας από την
πλήρη εφαρμογή του, δηλαδή και για τα φυσικά πρόσωπα. Βλέπουν και θετικά και αρνητικά…

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταγγέλλει την απόλυση εργαζόμενης
μητέρας δύο παιδιών από εταιρεία λίγες βδομάδες μετά την επιστροφή
της από την άδεια μητρότητας, ενώ
προηγήθηκε η αλλαγή θέσης της στο
τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής.
Σύμφωνα με τις καταγγελίες της Σωματειακής Επιτροπής του Συνδικάτου
Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών
- Πληροφορικής Αττικής, «στο τμήμα
ΙΤ η εντατικοποίηση και οι απλήρωτες
υπερωρίες χτυπάνε κόκκινο».

Η νόσος είναι σε μεγάλη έξαρση

Υ

ποχρεωτικό είναι να γίνουν οι εμβολιασμοί και
στην εστίαση, υπογράμμισε ο καθηγητής Παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος της Επιτροπής Ειδικών Χαράλαμπος Γώγος. Αναλύοντας περαιτέρω το ζήτημα της υποχρεωτικότητας
του εμβολίου, ο καθηγητής τόνισε πως, για να συντελεστεί κάτι τέτοιο, η έγκριση των εμβολίων θα έπρεπε
να είναι επείγουσας χρήσης. Από εκεί και πέρα, «σε
κάποιους χώρους είναι αναγκαίο», συνόψισε, δίνον-
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τας ως παράδειγμα τον κλάδο των υγειονομικών αλλά
και την εστίαση. «Είναι προφανές ότι πρέπει να είναι
εμβολιασμένοι. Δεν μπορεί να πηγαίνει κάποιος εμβολιασμένος σε έναν τέτοιο χώρο και να μην είναι εμβολιασμένος αυτός που τον σερβίρει», είπε. Μάλιστα,
ο κ. Γώγος υπογράμμισε πως, εάν ο εμβολιασμός ήταν
υποχρεωτικός προκειμένου να μπει κανείς σε κέντρα
διασκέδασης, δεν θα είχαμε κρούσματα ή εάν υπήρχαν, θα ήταν μηδαμινά.

Με πειθώ

Σωτήρη, βάλε πλάτη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να έχει παράπονο σε
σχέση με την «πειθαρχία» των βουλευτών του. Ωστόσο, όποιος μπορεί να διαβάσει πίσω από τις γραμμές των δηλώσεων
ορισμένων πολιτικών στελεχών, καταλαβαίνει ότι υπάρχουν… διαφωνίες. Για παράδειγμα, ο αντιπρόεδρος της
Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε σε δηλώσεις του
την ανάγκη «ενότητας» και «πειθούς», αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν έχει νόημα να «απειλούνται» και να «εκβιάζονται» οι ανεμβολίαστοι.

Καίτοι ο Σωτήρης Τσιόδρας έχει ξεκαθαρίσει
πολλές φορές μετά το δεύτερο κύμα της πανδημίας ότι δεν θα βγει επικοινωνιακά στην
πρώτη γραμμή, τα πράγματα είναι σοβαρά και
οι πιέσεις προς τον επικεφαλής λοιμωξιολόγο
του Υπουργείου Υγείας έχουν ενταθεί. Μάλιστα, κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν η απόφαση
του Μεγάρου Μαξίμου να τον καλούν συνεχώς
σε όλες τις συσκέψεις.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Ενδιαφέρουσες
νέες μέθοδοι
ια πρωτότυπη σύμπραξη δημόσιου τομέα
και ιδιωτών προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να περιορίσει από
τη νέα χρονιά το «κενό του ΦΠΑ» και να τονώσει τα
δημόσια έσοδα.
Η λογική που θα διαπνέει το φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί το φθινόπωρο, ώστε να ενεργοποιηθεί από το νέο έτος, είναι η εξής: Δεν μπορεί
να υπάρχει ένας ελεγκτής της εφορίας για καθέναν
από τους ένα εκατομμύριο και πλέον επαγγελματίες. Τα αποτελέσματα θα είναι σαφώς καλύτερα αν
και οι ίδιοι οι πολίτες αποφασίσουν να συνδράμουν.
Και αυτό θα γίνει με σχέδιο. Όποιος ζητά απόδειξη
και πληρώνει με κάρτα επαγγελματικές ομάδες
που θεωρούνται ύποπτες για φοροδιαφυγή, θα διασφαλίζει έκπτωση φόρου 30% επί της αξίας της συναλλαγής. Και όποιος σκανάρει με το κινητό του την
απόδειξη της ταμειακής μηχανής στέλνοντας τα
στοιχεία της συναλλαγής στην ΑΑΔΕ, θα παίρνει
μέρος σε κληρώσεις με πλούσια δώρα, καθώς με
την κίνησή του αυτή θα βοηθάει τις φορολογικές
αρχές να εντοπίσουν τις ταμειακές μηχανές που θα
είναι συνδεδεμένες online με το Taxis.
Είναι προφανές ότι το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στηρίζεται πολύ στη συμμετοχή των πολιτών. Με έκπτωση φόρου η οποία είναι μεγαλύτερη
από τον ΦΠΑ, ο φορολογούμενος έχει κίνητρο να
ζητήσει απόδειξη (και να πληρώσει με κάρτα) από
επαγγέλματα που παραδοσιακά φοροδιαφεύγουν,
με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα εξής προκλητικά στις φορολογικές δηλώσεις: επαγγελματίες με
εμπειρία 30 ετών να δηλώνουν ότι κερδίζουν 5.000
και 6.000 ευρώ ετησίως. Αυτός είναι και ο λόγος για
τον οποίο το ποσοστό της έκπτωσης επιλέγεται να
φτάνει στο 30%. Για να μην υπάρχει το επιχείρημα
του επαγγελματία ότι «αν ζητήσεις απόδειξη, θα
σου φορτώσω τον ΦΠΑ».
Από την άλλη, ο καταναλωτής που θα πειστεί να
«αποτυπώσει» και να στείλει τα στοιχεία της χάρτινης απόδειξης στην ΑΑΔΕ, θα γίνει ο «ανώνυμος
συνεργάτης» των φορολογικών αρχών. Ουσιαστικά, με τα στοιχεία θα δίνει τη δυνατότητα της διασταύρωσης: διασταυρώνεται ο αριθμός της απόδειξης που έλαβε ο φορολογούμενος με τα στοιχεία
που έστειλε ηλεκτρονικά η ταμειακή μηχανή; Αν
ναι, όλα καλά, αν όχι, ο ελεγκτής της εφορίας θα
βγάζει εντολή ελέγχου για να τσεκάρει ότι η μηχανή που εκδίδει την απόδειξη είναι κανονικά δηλωμένη. Καλές σαν σκέψεις, αλλά όλα θα κριθούν
στην πράξη.

Μ
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Γράφει η Σοφία Στεφάνου

Επί διακυβέρνησής του έμπαιναν με βαθμό
ένα, δύο τρία, τέσσερα. Ξέρετε πόσοι παραμένουν φοιτητές; Το 40% δεν αποφοιτούν
ποτέ. Το μόνο εύκολο για εμάς ήταν να παραμείνει ως έχει το σύστημα. Όμως εμάς
δεν μας ενδιαφέρει να εγκλωβίζουμε τους
μαθητές, να τους δημιουργούμε φρούδες
ελπίδες. Αυτό που μας νοιάζει είναι να τους
δημιουργούμε προοπτικές».

Ε

υκαιρία βρήκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει για μια ακόμη φορά εντυπώσεις, ασκώντας κριτική σχεδόν εφ’
όλης της ύλης στην κυβέρνηση, αν και έλαβε
τον λόγο χθες στην Ολομέλεια της Βουλής
για το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος περί αποβλήτων, ανακύκλωσης και
προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος,
κ.λπ. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε
την κυβέρνηση για το νομοσχέδιο του
υπουργείου Παιδείας, τη διαχείριση της
πανδημίας και την κατάθεση τροπολογιών,
ενώ απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό και την υπουργό Παιδείας έκανε λόγο για
«έγκλημα εκ προμελέτης», υποστηρίζοντας
ότι σκοπίμως άλλαξαν το σύστημα των εξετάσεων. «Αποκλείσατε τουλάχιστον 30.000
μαθητές από τα ΑΕΙ, για να τους σπρώξετε
ως πελατάκια στα κολέγια που χωρίς αιδώ
διαφημίζουν κιόλας οι υπουργοί σας. Γιατί
στα κολέγια δεν υπάρχει βάση εισαγωγής.
Υπάρχει μόνο βάση εισοδήματος. Όποιος
έχει να πληρώσει μπαίνει... Και θα σας το πω
ευθέως: Είστε οι μεγαλύτεροι ντίλερ συμφερόντων που πέρασαν ποτέ από τη χώρα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας. «Δεν έχω πρόβλημα
με τα κολέγια, ούτε με τα παιδιά που οι γονείς τους έχουν την οικονομική δυνατότητα,
έχω πρόβλημα με την αθλιότητα του κ. Μητσοτάκη και της κυρίας Κεραμέως να οδηγήσει με το έτσι θέλω χιλιάδες μαθητές εκεί,
ενώ θα μπορούσαν να σπουδάσουν σε δημόσια πανεπιστήμια», πρόσθεσε.
«Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα επέλεξαν
τον αριθμό εισακτέων και όχι το υπουργείο
Παιδείας», τόνισε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, απαντώντας στην αίθουσα της
Ολομέλειας, αν και λίγο νωρίτερα είχε δεχθεί την ίδια κριτική από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, όπου εσυζητείτο το νομοσχέδιό της. Μάλιστα, εν μέσω συνεχών διακοπών εκ μέρους του πρώην αναπληρωτή υπουργού
Υγείας Παύλου Πολάκη, που προκάλεσε και
την έντονη αντίδραση της προεδρεύουσας
Σοφίας Σακοράφα, η υπουργός κατάφερε να
απαντήσει στην κατηγορία ότι με το νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια μένουν
απέξω ακόμα και αριστούχοι μαθητές. Αναφερόμενη και ειδικότερα στην περίπτωση
μαθητή, που αν και είχε 1.838 μόρια πάνω
από την περσινή βάση έμεινε εκτός της Αρχιτεκτονικής, λόγω της ελάχιστης βάσης στο
ειδικό μάθημα του σχεδίου, η κα Κεραμέως
τόνισε: «Προφανώς ο μαθητής δεν θα έμπαινε ούτε πέρσι στην Αρχιτεκτονική Σχολή.
Η εισαγωγή του προκύπτει επί του συντελεστή που επιλέγει το κάθε πανεπιστημιακό
ίδρυμα. Η επιλογή του αριθμού των εισακτέων έγινε από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Τόσα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ φωνάζει ότι δεν είναι
δυνατόν τα πανεπιστήμια να μην έχουν λόγο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H απάντηση του Ευκλείδη

Τα παιδιά
(του ΣΥΡΙΖΑ)
παίζουν με τα ΑΕΙ

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε
στην υπουργό λέγοντας: «Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι μετά από αυτήν την απάντηση,
η δημόσια παιδεία δεν είναι ασφαλής στα
χέρια μιας τέτοιας υπουργού. Κανονικά θα
έπρεπε να είχατε φύγει». Το θέμα δεν είναι
μόνο πόσοι κόβονται αλλά και πόσοι κόβονται από τις σχολές της πρώτης επιλογής
τους, είπε προσθέτοντας ότι υπάρχουν τμήματα που πέρσι έμπαινες με 11.000 μόρια και
τώρα με 13.000 και 14.000 μόρια δεν μπορείς
να κάνεις αίτηση. «Πραγματικά ντρέπομαι
για εσάς», είπε στην υπουργό. «Είσαστε η
χειρότερη υπουργός Παιδείας στα 200 χρόνια του ελληνισμού. Είσαστε η μόνη υπουργός Παιδείας που ξέρω που αδιαφορείτε για
τον μεγάλο κορμό και των μαθητών και των
φοιτητών».
«Αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Τσακαλώτος έχει
σπουδάσει σε πανεπιστήμιο στην Αγγλία.
Εκεί, κύριε Τσακαλώτο, για πείτε μας, μπαίνει κανείς με 0,6 στα 20; Μπαίνει με 1 στα 20;
Έχει ρυθμό αποφοίτησης 9%, όπως έχει η
χώρα μας; Γιατί είμαστε οι πρώτοι σε αριθμό
φοιτητών που εισάγονται και οι τελευταίοι σε
αυτούς που αποφοιτούν», αντέτεινε η
υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και
πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θέλει τα παιδιά
να αποφοιτούν. «Ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι η
διεθνής τάση δεν είναι για την κατάρτιση. Η
τάση είναι μόνο στα πανεπιστήμια. Σας ερωτώ, πόση απαξίωση για τη δημόσια κατάρτιση; Σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου
υπάρχει ο δρόμος της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, και υπάρχουν δημόσια ΙΕΚ τα οποία προσφέρουν εξαιρετικές
ειδικότητες στα παιδιά και οι προοπτικές
απασχόλησης είναι εξαιρετικές και οφείλουμε να υπογραμμίσουμε αυτές τις εναλλακτικές για τους νέους μας», τόνισε η κυρία
Κεραμέως.

Εμφάνιση κάτω από
τη… βάση για Τσίπρα,
Τσακαλώτο και
αντιπαράθεση
με Κεραμέως
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Ελληνικό Rafale και με τη... βούλα

Σ

την Πολεμική Αεροπορία ανήκει
από χθες το πρώτο διθέσιο αεροσκάφος Rafale, ενώ σε λίγες ώρες
θα το παραλάβει και τυπικά η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων
Δυνάμεων.
Στην ιστορική αεροπορική βάση του Μερινιάκ, στο Μπορντό της Γαλλίας, θα πραγματοποιηθεί σήμερα η επίσημη τελετή παραλαβής του μαχητικού αεροσκάφους, το
οποίο ανοίγει μια νέα σελίδα στην ιστορία
της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς ξεκινά η
συγκρότηση της πρώτης ελληνικής Πολεμικής Μοίρας Rafale.
Η τεχνική διαδικασία αποδοχής του αεροσκάφους ολοκληρώθηκε χθες, με τους τεχνικούς της κατασκευάστριας εταιρείας
Dassault να το παραδίδουν στο κλιμάκιο της
Πολεμικής Αεροπορίας που βρίσκεται τις
τελευταίες μέρες στη Γαλλία. Πρόκειται για
το πρώτο από τα έξι μεταχειρισμένα μαχητικά που θα παραλάβει φέτος η Ελλάδα, με
ρυθμό ένα κάθε μήνα. Το συγκεκριμένο
Rafale B, που έφερε τον σειριακό αριθμό
«401», αναβαθμίστηκε στην έκδοση F3R
ώστε να καλύπτει τις ελληνικές απαιτήσεις
και πλέον είναι έτοιμο να ενταχθεί σε υπηρεσία.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, συνοδευόμενος από τον αρ-

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

χηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο,
μεταβαίνει σήμερα στο Μπορντό, ενώ στη
βάση του Μερινιάκ βρίσκεται από χθες ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας,
αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης. Στην
τελετή θα παραστεί και η Γαλλίδα υπουργός
Άμυνας Φλοράνς Παρλί, η οποία διατηρεί
συχνή επικοινωνία με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ενώ το «παρών» θα δώσουν αξιωματούχοι της γαλλικής Πολεμικής Αεροπορίας
αλλά και οι Έλληνες χειριστές και τεχνικοί
που βρίσκονται στη Γαλλία για να εκπαιδευτούν στο νέο απόκτημα της Πολεμικής Αεροπορίας.
Το πρώτο Rafale, όπως και κάθε ένα που
θα παραλαμβάνει το ελληνικό Επιτελείο, θα
φέρει πλήρες φορτίο οπλισμού, δηλαδή θα
είναι εφοδιασμένο και με πυραύλους Meteor, ενώ από τη μέρα παραλαβής ξεκινάει και
το πρόγραμμα της εν συνεχεία υποστήριξής
του. Με άλλα λόγια, κάθε Rafale θα είναι
ετοιμοπόλεμο και κατά συνέπεια μέχρι το
τέλος του χρόνου η Ελλάδα θα διαθέτει έξι
αεροσκάφη, τα οποία, αν απαιτηθεί, θα μπο-

ρούν να αναλαμβάνουν κάθε είδους αποστολή που περιλαμβάνει η φαρέτρα τους.
Σύμφωνα, βέβαια, με τον σχεδιασμό του
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το αεροσκάφος θα παραμείνει σε μεταστάθμευση
στο Μπορντό μέχρι το τέλος του χρόνου,
ώστε να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό
για τους Έλληνες πιλότους. Το «401» ολοκλήρωσε την υπηρεσία του με τη γαλλική
Αεροπορία, συμμετέχοντας στους εορτασμούς για την Ημέρα της Βαστίλης και πλέον
στο πιλοτήριό του θα κάθονται μόνο Έλληνες χειριστές.
Η συμφωνία που υπέγραψε η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων με την Dassault προβλέπει ότι το
2022 η χώρα θα παραλάβει τα έξι ολοκαίνουργια Rafale, ενώ τα τελευταία έξι, ελαφρώς μεταχειρισμένα, θα παραδοθούν την
άνοιξη του 2023. Στο ελληνικό Επιτελείο,
πάντως, υπάρχουν σκέψεις για επέκταση
της συμφωνίας ώστε να δημιουργηθεί και
δεύτερη Μοίρα Rafale, όταν το επιτρέψουν
τα δημοσιονομικά δεδομένα. Η «φωλιά» των
ελληνικών «ριπών» θα είναι η 114 Πτέρυγα
Μάχης στην Τανάγρα και θα ενταχθούν στην
332 Μοίρα «Γεράκι» δίπλα στα Mirage 20005 της 331 Μοίρας «Θησέας».
Η ένταξη των Rafale στο ελληνικό οπλοστάσιο αναμένεται να αλλάξει δραματικά τις

ισορροπίες στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο, προσφέροντας στην Ελλάδα την
απόλυτη αεροπορική υπεροχή. Είναι ικανό
να εντοπίζει στόχους σε αποστάσεις που
εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 200 χιλιόμετρα,
ενώ μπορεί να επεξεργάζεται και να εγκλωβίζει έως και 40 απειλές ταυτόχρονα. Δεν
θεωρείται άδικα ένα από τα ικανότερα αεροσκάφη στον τομέα της αεροπορικής υπεροχής, ενώ οι πύραυλοι Meteor, σε συνδυασμό με το ραντάρ AESA που διαθέτει, το καθιστούν «θανατηφόρο» για κάθε εχθρικό
στόχο.

Στην ιστορική αεροπορική
βάση του Μερινιάκ, στο
Μπορντό της Γαλλίας, θα
πραγματοποιηθεί σήμερα η
επίσημη τελετή παραλαβής
του μαχητικού αεροσκάφους,
το οποίο ανοίγει μια νέα
σελίδα στην ιστορία
της Πολεμικής Αεροπορίας
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Στο κυνήγι «αμαρτωλών» ΜΚΟ

Ε

κατοντάδες παράνομοι μετανάστες έφτασαν τον τελευταίο έναν
χρόνο στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου (Σάμος, Χίος, Λέσβος) χάρη στη βοήθεια που προσέφεραν
στα κυκλώματα διακινητών με έδρα τα
τουρκικά παράλια τέσσερα μέλη ΜΚΟ, που
έχουν βρει πρόσφορο πεδίο δράσης στη
χώρα μας.
Πρόκειται για ένα πολυπλόκαμο κύκλωμα που άρχισε να ξετυλίγει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Μυτιλήνης, ωστόσο, καθώς
προέκυπταν νέα «καυτά» στοιχεία, χρειάστηκε να εμπλακούν η Αντιτρομοκρατική
Υπηρεσία και η ΕΥΠ, οι οποίες συνεχίζουν
την έρευνα καθώς εκτιμάται ότι εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα - μέλη «αμαρτωλών» ΜΚΟ που με πρόσχημα τον ανθρωπισμό δρουν ενάντια στα εθνικά συμφέροντα. Οι κατηγορούμενοι είναι υπήκοοι Νορβηγίας, ΗΠΑ (2 γυναίκες) και Βρετανίας,
ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά ακόμη έξι πρόσωπα (4 διακινητές και 2
παράνομους μετανάστες). Για την ολοκλήρωση της επιχείρησης χρειάστηκε η συμβολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ασφάλειας Αττικής, καθώς φέρεται να αναλύθηκαν όλα τα
διαθέσιμα στοιχεία από την ιστοσελίδα
«Aegean Boat Report».

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα δημοσιοποιούνται πληροφορίες και φωτογραφίες
από κινήσεις μεταναστών, που από τα παράλια της Τουρκίας επιχειρούν να προσεγγίσουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι
Αρχές εκτιμούν ότι χάρη στα στοιχεία που
παρέχει σε διακινητές και διακινούμενους,
έχουν μπει στη χώρα τον τελευταίο έναν
χρόνο (σ.σ. από τον Ιούνιο του 2020) περισσότεροι από 2.500 παράνομοι μετανάστες.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η δικογραφία
που σχηματίστηκε είναι κακουργηματικού
χαρακτήρα για τα αδικήματα της διευκόλυνσης παράνομης εισόδου αλλοδαπών
στην ελληνική επικράτεια, της κατασκοπείας, της δυσχέρανσης ερευνών των ελληνικών Αρχών, καθώς και για λοιπές παραβάσεις του Κώδικα Μετανάστευσης.
Η έρευνα δεν έχει κλείσει ούτε για την
ΕΛ.ΑΣ. ούτε για την ΕΥΠ, καθώς στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται τα κινητά τηλέφωνα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων,
που βρέθηκαν στην κατοχή των εμπλεκο-

μένων. Επίσης, δεν έχει αποσαφηνιστεί
εάν τα μέλη των τεσσάρων αυτών ΜΚΟ λειτουργούσαν ανεξάρτητα ή όχι από τις ΜΚΟ
στις οποίες ανήκαν, με αστυνομικές πηγές
να επισημαίνουν ότι η έρευνα συνεχίζεται.

Το modus operandi
Με βάση τη δικογραφία, τα τέσσερα εμπλεκόμενα μέλη των ΜΚΟ, λειτουργώντας
κατ’ επίφαση ανθρωπιστικά, μέσω κλειστών ομάδων και εφαρμογών στο διαδίκτυο, αλλά και με τη χρήση συγκεκριμένης
εφαρμογής τηλεφωνικών συνδέσεων, παρείχαν σε προερχόμενες από την Τουρκία
μεταναστευτικές ροές, αλλά και λάμβαναν
από αυτές, πληροφορίες και στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα, που αφορούσαν:
τους χώρους συγκέντρωσης στα τουρκικά παράλια και τον χρόνο εκκίνησης
συγκεκριμένων μεταναστευτικών ροών
προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος και Σάμος),
τις συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος
και πλάτος) συγκεκριμένων μεταναστευτικών ροών και της κατεύθυνσης αυτών σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο,
τον αριθμό των επιβαινόντων αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών σε
λέμβους, καθώς και την επικρατούσα
κατάσταση κατά τη διάρκεια της πλεύ-

1

2

3

σης των λέμβων,
τον τελικό προορισμό τους (χώρος
προσαιγιάλωσης),
φωτογραφικό υλικό από τους επιβαίνοντες σε λέμβους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών τόσο κατά τη διάρκεια
της πλεύσης των λέμβων όσο και μετά την
προσαιγιάλωσή τους σε περιοχές των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου,
λεπτομέρειες για το επιχειρησιακό έργο των σκαφών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής,
τις θέσεις στρατιωτικών εγκαταστάσεων και φωτογραφίες στρατιωτικών
οχημάτων,
λεπτομέρειες για τους χώρους δομών
διαμονής αλλοδαπών στα νησιά του
Βορειοανατολικού Αιγαίου.

4
5
6
7
8

Μη Κερδοσκοπικές
Οργανώσεις σε απευθείας
γραμμή με Τούρκους
διακινητές - Εμπλοκή της ΕΥΠ
και της Αντιτρομοκρατικής
στις έρευνες
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Φολέγανδρος:
Νέα προθεσμία
έλαβε ο 30χρονος
Η οργή και ο αποτροπιασμός, που έχει προκαλέσει στην ήδη λαβωμένη κοινωνία από πρόσφατες γυναικοκτονίες η δολοφονία της 26χρονης Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, αποτυπώθηκαν και χθες έξω από τα δικαστήρια της Νάξου,
όπου ο 30χρονος δράστης αποδοκιμάστηκε
φραστικά και έντονα
από πολίτες, οι οποίοι
μάλιστα εκπροσωπούν
το ισχυρό φύλο!
«Ντροπή σου, αλήτη», «δεν τιμάς τα παντελόνια που φοράς»
φώναξαν στον κατηγορούμενο συγκεντρωμένοι κάτοικοι,
άνδρες στην πλειονότητά τους, την ώρα που
οι αστυνομικοί τον οδηγούσαν στο περιπολικό για να τον μεταφέρουν πίσω στα κρατητήρια του Τ.Α. Νάξου, όπου κρατείται από την
περασμένη Κυριακή.
Λίγο νωρίτερα, αυτήν τη φορά συνοδευόμενος από τον συνήγορο του Γιάννη Βλάχο, είχε
βρεθεί ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο
εξασφάλισε και νέα 48ωρη προθεσμία για να
απολογηθεί αύριο, προκειμένου να προετοιμάσει την υπερασπιστική του γραμμή για το φρικτό
έγκλημά του. «Συλλυπητήρια και καλή δύναμη
στην οικογένεια της Γαρυφαλλιάς» ήταν το μόνο
που δήλωσε με σκυμμένο το κεφάλι απαντώντας στο πιεστικό πρεσάρισμα των δημοσιογράφων που τον περίμεναν έξω από το Πρωτοδικείο
του νησιού.
Ωστόσο, οι δηλώσεις του συνηγόρου του (ο
οποίος γνωστοποίησε ότι στο νησί βρίσκονται
και οι γονείς του δράστη, που, όπως είπε, είναι
συντετριμμένοι και ποτέ δεν περίμεναν ότι το
παιδί τους να φτάσει σε αυτή την πράξη) περί
«ψυχοπαθητικού υπόβαθρου», εκτός από την
άμεση αντίδραση του δικηγόρου της οικογένειας του θύματος Αλέξη Κούγια, άφησαν να διαφανεί πού θα στηριχτεί η υπερασπιστική του
γραμμή. «Ο δικηγόρος του 30χρονου ψυχρού
εκτελεστή… προσπαθεί να παραπλανήσει εισαγγελείς, δικαστές και ενόρκους εμφανίζοντάς τον ως ψυχοπαθητική προσωπικότητα προκειμένου να έχει ευμενή ποινική μεταχείριση»,
σημείωσε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Κούγιας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος, αφού
έριξε στο κενό την κοπέλα, έφτασε κολυμπώντας σε μία άλλη παραλία. Εκεί κρύφτηκε για περίπου 28 ώρες μέχρι να εντοπιστεί από τους
αστυνομικούς. Όταν το βράδυ του Σαββάτου συνελήφθη, μπαίνοντας στο περιπολικό το μοναδικό πράγμα που είπε είναι ότι κατέστρεψε τη ζωή
του, ενώ δεν αναφέρθηκε καθόλου στην 26χρονη κοπέλα…

Εκτός ΕΜΑΚ 54 στελέχη
που δεν εμβολιάστηκαν

Φ

ύλλο πορείας για άλλες
υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος πήραν
συνολικά 54 στελέχη των
8 ΕΜΑΚ της χώρας, καθώς για δικούς
τους λόγους (κάποιοι δεν ήθελαν, κάποιοι το σκέφτονται, κάποιοι δεν πρόλαβαν) δεν εμβολιάστηκαν ενάντια
στον κορονοϊό.
Η μετακίνησή τους γίνεται με διαταγή
του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Στεφάνου Κολοκούρη, καθώς έληξε και η άτυπη παράταση που είχε δοθεί μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Η αρχή έγινε με τους άνδρες της
ΕΜΑΚ Κρήτης, με τον αρχηγό του Π.Σ.
να δηλώνει ότι «επτά πυροσβέστες της
ΕΜΑΚ Κρήτης, που δεν εμβολιάστηκαν
κατά του κορονοϊού, μετακινούνται
απλώς σε άλλη υπηρεσία εντός του νομού τους, χωρίς να υπάρχει καμία άλλη
επίπτωση σε βάρος τους. Όπως έχουμε
τονίσει, όλοι όσοι υπηρετούν στην
ΕΜΑΚ πρέπει να είναι εμβολιασμένοι».
Την ίδια ώρα, στην ΕΜΑΚ Αττικής, όπου
υπηρετούν συνολικά 54 πυροσβέστες,
οι 19 από αυτούς αναμένεται να μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες.
Κάποιοι από αυτούς είχαν προσφύγει κατά του υποχρεωτικού εμβολια-

Ρεπορτάζ:
Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

σμού στο Συμβούλιο της Επικρατείας,
ωστόσο η αίτησή τους είχε απορριφθεί.
Σχολιάζοντας το γενικότερο πλαίσιο, ο
αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης
ξεκαθάρισε ότι «εφαρμόστηκε απλώς
η σχετική διαταγή. Είχαμε δώσει ένα
μεγάλο χρονικό περιθώριο σε όσους
υπηρετούν στην υπηρεσία για να εμβολιαστούν. Η ΕΜΑΚ παρέχει συνδρομή
όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όποιο
μέρος του κόσμου, αν κριθεί αναγκαίο.
Δεν είναι δυνατόν, λοιπόν, να είναι
ανεμβολίαστοι». Πηγές, πάντως, του
Πυροσβεστικού Σώματος σχολίαζαν
στην «Political» ότι η μετακίνηση δεν
σημαίνει ότι κλείνει οριστικά η πόρτα
της ΕΜΑΚ, αρκεί βέβαια να θελήσουν
να εμβολιαστούν ενάντια στον κορονοϊό, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους.
Όσον αφορά στη διαδικασία της αντικατάστασής τους, αυτή έχει ξεκινήσει
ήδη με πυροσβέστες από όλη τη χώρα
που δηλώνουν έτοιμοι να περάσουν το

ειδικό σχολείο που απαιτείται (εκπαίδευση δύο μηνών) για να ενταχθούν
στην ΕΜΑΚ. Την ίδια ώρα, φουντώνει η
συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο
υποχρεωτικού εμβολιασμού στελεχών
των Σωμάτων Ασφαλείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και σε άμεση με
τους πολίτες τόσο στο Πυροσβεστικό
Σώμα όσο και στην ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό. Για την ώρα δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση, ωστόσο πρόκειται για συζήτηση που έχει γίνει με γνώμονα την
προστασία της δημόσιας υγείας. Άλλωστε, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος
Γεραπετρίτης δήλωσε για το θέμα ότι
«σε δεύτερο στάδιο θα ξεκινήσει η συζήτηση για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων στα Σώματα
Ασφαλείας».

Φουντώνει η συζήτηση
γύρω από το ενδεχόμενο
υποχρεωτικού εμβολιασμού
στελεχών των Σωμάτων
Ασφαλείας που βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή
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Εγκύκλιος Ιεράς Συνόδου: Ακούστε τη φωνή της επιστήμης και των ειδικών
Εγκύκλιο απέστειλε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος προς όλους τους ναούς προκειμένου να διαβασθεί την προσεχή Κυριακή,
κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.
Μέσω της εγκυκλίου, η ΔΙΣ καλεί τους πιστούς να ακούν τη φωνή της επιστήμης
και των ειδικών, οι οποίοι ενημερώνουν
τους πολίτες προτείνοντας τις ενδεδειγμένες λύσεις.
Η ΔΙΣ ξεκαθαρίζει ότι το εμβόλιο δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την Αγιογραφική, Κανονική και Πατερική Διδασκαλία της Εκκλησίας. Τονίζεται μάλιστα ότι η Εκκλησία εμπιστεύεται την κοινότητα των ιατρών, η οποία αγωνίζεται

νυχθημερόν για την απαλλαγή από την
πανδημία. Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι ο
Δημιουργός για να απαλύνει τον πόνο των
ανθρώπων από τις ασθένειες μας χάρισε
την ιατρική επιστήμη και τα φάρμακα, επισημαίνοντας ότι στην Καινή Διαθήκη ο
ίδιος ο Κύριος τονίζει την αναγκαιότητα
της ιατρικής επιστήμης.
«Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, γνωρίζοντας πως ο εμβολιασμός αποτελεί μέγιστη
πράξη ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο, συνιστά σε
όλους, σε συνεννόηση με τον ιατρό τους, να αξιοποιήσουν το
δώρο αυτό που μας χάρισε ο Θεός, προκειμένου να προστα-

τεύσουμε τους εαυτούς μας, αλλά και κάθε άνθρωπο “υπέρ
ου Χριστός απέθανε” (Ρωμ. 14, 15). Και θέλει αυθεντικώς να
διαβεβαιώσει πως αυτό το εμβόλιο δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την Αγιογραφική, Πατερική και Κανονική διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας», αναφέρεται μεταξύ άλλων
στην εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου.
Σε ειδική έκδοση με τίτλο «Οι χριστιανοί μάς ρωτούν για το
εμβόλιο και οι γιατροί μά17ς απαντούν», η Εκκλησία γνωστοποιεί τις ερωτήσεις που έθεσαν ιεράρχες στη Σύνοδο της
13ης Ιουλίου στον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, και τον
καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, εκφράζοντας προβληματισμούς
και απορίες κληρικών και λαϊκών χριστιανών μελών της Εκκλησίας της Ελλάδας.

Άνοιξαν οι πλατφόρμες
Freedom Pass και κατ’
οίκον εμβολιασμών

Νέα εκτόξευση κρουσμάτων
- «Βράζουν» τα λύματα

Ρ

αγδαία αύξηση παρουσίασαν για
άλλη μια φορά χθες τα ημερήσια
κρούσματα στη χώρα μας, ενώ
καθόλου αισιόδοξα δεν είναι τα
στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα σχετικά με το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα, με
την Αττική και τη Θεσσαλονίκη να βρίσκονται
στο «κόκκινο».
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν
τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.565, εκ των
οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας. Με βάση τα
επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων
7 ημερών, 123 θεωρούνται σχετιζόμενα με
ταξίδι από το εξωτερικό και 1.318 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 9, ενώ από
την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί
συνολικά 12.867 θάνατοι. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμέ-

νοι είναι 121, ενώ οι εισαγωγές νέων ασθενών στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι
136. Την ίδια στιγμή η Αττική «βράζει», καθώς βρίσκεται για μια ακόμη φορά στην
πρώτη θέση σε ό,τι αφορά τον αριθμό των
κρουσμάτων. Συγκεκριμένα, οι μολύνσεις
στο Λεκανοπέδιο φτάνουν τις 1.607, με 6 περιοχές της Αττικής να καταγράφουν τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Αρνητική πρωτιά
για την Αττική καταγράφει ο Κεντρικός Τομέας με 375 μολύνσεις, ενώ ακολουθούν ο
Πειραιάς με 277 και ο Νότιος Τομέας με 246.
Πάνω από 200 κρούσματα εντοπίζονται και
στον Δυτικό και στον Βόρειο Τομέα Αττικής.
Παράλληλα, αυξητικές τάσεις παρατηρήθηκαν στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων
σε 9 από τις 12 περιοχές που ελέγχθηκαν
από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ την εβδομάδα από 12 έως 18
Ιουλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Περιφέρεια της Αττικής το ιικό φορτίο των αστι-

κών λυμάτων παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση 219% του εβδομαδιαίου μέσου όρου σε σχέση με την προηγούμενη
εβδομάδα, από 5 έως 11 Ιουλίου, με το ιικό
φορτίο στα λύματα να βρίσκεται πλέον σε
υψηλά επίπεδα. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι στη Θεσσαλονίκη η αύξηση στο ιικό
φορτίο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα έφτασε στο 260%, γεγονός που επίσης
προκαλεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.565
νέες μολύνσεις το τελευταίο
24ωρο - Ανησυχία για το ιικό
φορτίο σε Αττική
και Θεσσαλονίκη

Σε λειτουργία έχει τεθεί από χθες το
freedompass.gov.gr δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων για
το Freedom Pass στους νέους 18-25
ετών που έχουν εμβολιαστεί. Έτσι,
όσες και όσοι γεννήθηκαν από
1/1/1996 έως 31/12/2003 και έχουν
ολοκληρώσει την πρώτη δόση του
εμβολιασμού τους κατά της Covid-19
δικαιούνται να αποκτήσουν και να
χρησιμοποιήσουν την κάρτα.
Κάλεσμα στους νέους απηύθυνε
χθες o πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, μέσω ανάρτησής του
στο facebook. «Η πλατφόρμα για το
#FreedomPass άνοιξε! Αν είστε 1825 ετών και έχετε κάνει έστω την
πρώτη δόση του εμβολίου, μπορείτε
από σήμερα να υποβάλετε την αίτησή
σας εύκολα και γρήγορα στο
https://freedompass.gov.gr», αναφέρει συγκεκριμένα.
Υπενθυμίζεται πως από χθες είναι
ανοιχτή και η πλατφόρμα έτσι ώστε οι
γιατροί να μπορούν να δηλώσουν
τους ασθενείς-πολίτες, οι οποίοι
έχουν δυσκολίες μετάβασης στα εμβολιαστικά κέντρα και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για κατ’ οίκον
εμβολιασμό.
Η πιστοποίηση για την ένταξη στο
πρόγραμμα εμβολιασμού των ατόμων με δυσκολία μετάβασης στα εμβολιαστικά κέντρα μπορεί να γίνει
από οποιονδήποτε γιατρό του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αθήνα

Ξεκινά η πράσινη ανάπλαση
της κάτω πλατείας Συντάγματος
Ξεκινά η ανάπλαση της κάτω πλευράς της πλατείας Συντάγματος, μετά την κατά πλειοψηφία ψήφιση της
σχετικής αρχιτεκτονικής μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, προχθές, Δευτέρα. Η
ψηφισθείσα μελέτη προβλέπει τη ριζική ανάπλαση του κάτω τμήματος της πλατείας με γενναία διαπλάτυνση
των πεζοδρομίων μπροστά στον πεζόδρομο της Ερμού, δημιουργία νέου και ποιοτικού δημόσιου χώρου που
θα λειτουργήσει ως πύλη στον εμπορικό και ιστορικό πυρήνα, φύτευση συνολικά 28 ψηλών δέντρων,
μονιμοποίηση των λωρίδων κυκλοφορίας σε τέσσερις όπως είναι σήμερα, διατηρώντας τη χαρακτηριστική
καμπύλη της οδικής χάραξης. Παράλληλα, προβλέπει δημιουργία έξυπνης, ασφαλούς και ορατής διάβασης
πεζών, φροντίδα για ΑμεΑ σε όλο το φάσμα και τις λεπτομέρειες του έργου, εξοπλισμό με πέργκολες για
πυκνή σκίαση και μορφολογική οργάνωση του νέου χώρου, σύγχρονο φωτισμό και κατάλληλα υλικά
επίστρωσης μαρμάρινων πλακών σε απόλυτη μορφολογική συνάφεια με τον πεζόδρομο της Ερμού και το
κυρίως σώμα της πλατείας.

Μύκονος

«Άδικη απόφαση το μίνι lockdown.
Αναθεωρήστε την απόφαση»
Άδικη θεωρεί την
απόφαση της κυβέρνησης για επιβολή
μίνι lockdown δέκα
ημερών «στο νησί
των ανέμων» η Δημοτική Αρχή. «Νομίζω ότι η Πολιτεία
πρέπει να αναθεωρήσει την άδικη αυτή απόφαση και
να μην είναι οι Μυκονιάτες και οι επισκέπτες μας οι
μόνοι σε όλη την Ελλάδα που δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν το βράδυ και η Μύκονος το μόνο νησί που
δεν θα ακούγεται μουσική. Γιατί εάν δεν τα αναθεωρήσει, το μόνο που θα πετύχει είναι απλώς οι επισκέπτες να αποκτήσουν ένα κίνητρο να πάνε σε άλλα νησιά», τονίζει ο δήμαρχος Μυκόνου Κώστας Κουκάς,
με αφορμή το δεκαήμερο μίνι lockdown στο νησί. Ο
κ. Κουκάς τονίζει ότι «λειτουργήσαμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πάντα με σεβασμό στην εθνική
προσπάθεια. Εδώ όμως υπάρχουν και αστοχία και
αδικία. Και πρέπει να διορθωθεί άμεσα».

Σέρρες

Πρόγραμμα εμβολιασμού
πολιτών κατ’ οίκον
Ακολουθώντας κατά γράμμα τα πρωτόκολλα του
Υπουργείου Υγείας, η Δημοτική Αρχή Σερρών εγκαινιάζει το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον εμβολιασμός των
δημοτών», με το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson &
Johnson. Οι μη δυνάμενοι να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα δημότες επικοινωνούν με τις κοινωνικές δομές του δήμου και απλώς ορίζουν ραντεβού
εμβολιασμού στο σπίτι τους…

!

Ιόνια Νησιά
ΕΟΑΝ

Τρία εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ
για το Νοσοκομείο Κέρκυρας

Νέος διευθύνων
σύμβουλος
ο Νίκος Χιωτάκης

Ορίστηκε η νέα διοίκηση του Ελληνικού
Οργανισμού Ανακύκλωσης με απόφαση του
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα. Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου παίρνει ο μέχρι σήμερα πρόεδρος
του Δ.Σ. Νίκος Χιωτάκης (πρώην δήμαρχος
Κηφισιάς), ενώ πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου αναλαμβάνει ο Γεώργιος Βρεττάκος, μηχανολόγος μηχανικός. Με την ίδια
απόφαση ορίστηκε ως τακτικό μέλος του Δ.Σ.
ο Νικόλαος Ασλάνογλου, μέλος της επταμελούς γραμματείας του ΠΑΝΔΟΙΚΟ. «Είναι
ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη ο ορισμός μου στη
θέση του διευθύνοντος συμβούλου του
ΕΟΑΝ. Ευχαριστώ τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σκρέκα, καθώς και τον
πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη, για την εμπιστοσύνη τους. Σε συνεργασία με το Δ.Σ. και
τα στελέχη του ΕΟΑΝ, τους δήμους, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τα Συστήματα
Εναλλακτικής Διαχείρισης και βεβαίως με
τους πολίτες, θα καταφέρουμε να κάνουμε
την ανακύκλωση στάση ζωής», δήλωσε ο κ.
Χιωτάκης.

Με 3.000.000 ευρώ ενισχύει τις υποδομές του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Προς τούτο, εντάσσει τον εν λόγω προϋπολογισμό στο πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά
2014-2020» του ΕΣΠΑ. «Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στηρίζει τα
νοσοκομεία των νησιών, την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, τον σύγχρονο εξοπλισμό, το προσωπικό τους», τόνισε η
περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

ΕΣΠΑ 2021-2027

Στις περιφέρειες 8,1 δισ. ευρώ
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα στην Κομισιόν το τελικό σχέδιο του νέου
ΕΣΠΑ 2021-2027, το ύψος του οποίου φτάνει τα 26,1 δισ. ευρώ.
Εξ αυτών, θα διατεθούν στα ΠΕΠ τα 8,1 δισ., ποσό κατά πολύ
αυξημένο από τα 5,9 δισ. της προηγούμενης προγραμματικής
περιόδου. Σημειώνεται πως, εκτός από τα 13 ΠΕΠ, σημαντικές
επενδύσεις με κοινοτική χρηματοδότηση προβλέπονται και
σε τομεακά προγράμματα, ως εξής: Ανθρώπινο Δυναμικό και
Κοινωνική Συνοχή: 4,1 δισ. ευρώ. / Ανταγωνιστικότητα: 3,8
δισ. / Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή: 3,6 δισ. / Μεταφορές:
2,2 δισ. / Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση: 1,6 δισ. / Ψηφιακός
Μετασχηματισμός: 943 εκατ. / Πολιτική Προστασία: 714 εκατ. /
Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα: 455 εκατ.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚHΣ
Ποιος δήμαρχος και επικεφαλής παράταξης στο διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ,
το μοναδικό θέμα που έθεσε
στην πρώτη τοποθέτησή του
στην πρόσφατη συνεδρίαση,
ήταν το… παράπονο γιατί
τους κόβουν το κινητό τηλέφωνο που τους είχε δώσει η
Ένωση; Πάντως, απ’ ό,τι φάνηκε, δεν είναι ο μόνος που
έχει ενοχληθεί, καθώς και ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου εξέφρασε την απορία του, συμπληρώνοντας πως δεν είχε παρατηρηθεί καμία σπατάλη…

Εμβολιασμός
κατ’ οίκον
στον Δήμο Ιλίου

Τον προγραμματισμό για τον εμβολιασμό κατ’ οίκον ξεκινά ο Δήμος Ιλίου,
σε συνεργασία με τη 2η Υγειονομική
Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου (2η
ΔΥΠΕ), συμμετέχοντας ενεργά στην
εθνική εκστρατεία εμβολιασμού των
πολιτών της χώρας κατά της Covid-19.
Ήδη μετά από προτροπή του δημάρχου Νίκου Ζενέτου η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας του
δήμου προχωρά στην καταγραφή των
ατόμων που παραμένουν περιορισμένοι στην οικία τους λόγω προβλημάτων υγείας ή αδυναμίας μετακίνησης
και επιθυμούν να εμβολιαστούν, προκειμένου να λάβει τη σχετική έγκριση
και να προγραμματίσει τον εμβολιασμό τους. Για τον λόγο αυτό καλείται
κάθε ενδιαφερόμενος για κατ’ οίκον
εμβολιασμό να δηλώσει συμμετοχή
στην υπηρεσία.

Σύμφωνο Συνεργασίας με ΕΑΔ
και Υπουργείο Εσωτερικών

Μ

ε στόχο την αποτελεσματικότερη
λειτουργία του μηχανισμού εσωτερικών ελέγχων της Περιφέρειας
αλλά και τη διασφάλιση της νομιμότητας στις
παρεχόμενες υπηρεσίες, ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο υπουργός
Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και ο διοικητής
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) Άγγελος Μπίνης συνυπέγραψαν σχετικό Σύμφωνο Συνεργασίας.
Το Σύμφωνο Συνεργασίας προβλέπει την
παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών
υπηρεσιών από την ΕΑΔ για την ενίσχυση
της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου της
Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα η ΕΑΔ, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας
και Λογοδοσίας, και η Περιφέρεια Αττικής,
μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού
Ελέγχου, θα συνεργαστούν για τη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου στην Περιφέρεια Αττικής. Για να το πετύχουν, θα ακολουθήσουν μια σειρά από ενέρ-

γειες, όπως η παροχή τεχνογνωσίας για την
κατάρτιση μεθοδολογικών εργαλείων για το
έργο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η
διοργάνωση δράσεων εκπαίδευσης και
ευαισθητοποίησης για θέματα εσωτερικού
ελέγχου και η συμβουλευτική υποστήριξη
και αξιολόγηση από την ΕΑΔ του έργου, της
δράσης και της λειτουργίας του Αυτοτελούς
Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής. Ο περιφερειάρχης Αττικής
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας, επισημαίνοντας: «Επενδύουμε στον προληπτικό
έλεγχο, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και
της νομιμότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, κάτι που είναι διαχρονικό ζητούμενό μας. Για εμάς η τήρηση των αρχών νομιμότητας και αξιοπιστίας των υπηρεσιών μας
είναι προτεραιότητα με στόχο την καλύτερη
θωράκιση της διοίκησής μας και των εργαζομένων μας, αλλά και τον δραστικό περιορισμό της ανασφάλειας δικαίου».

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της ΚΕΔΕ για το 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ ψήφισε ομόφωνα τον νέο προϋπολογισμό της
ΚΕΔΕ για το 2022. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ,
Δημήτρης Παπαστεργίου, τόνισε ότι οι αποφάσεις για έγκαιρη σύνταξη οικονομικού
προϋπολογισμού έως τις 27 Ιουλίου είναι
απολύτως σεβαστές από την ΚΕΔΕ που συνέταξε έναν προϋπολογισμό εναρμονισμένο στην εποχή και τις ειδικές ανάγκες που
επικρατούν σε όλη την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επισήμανε ότι «είναι πολύ σημαντικό για τους δήμους να καταβληθούν από το κεντρικό
κράτος οι πόροι που οφείλονται στην Αυτοδιοίκηση αλλά και να διασφαλιστεί ότι οι δήμοι
θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, προκειμένου να μπορούν να ασκούν
αποτελεσματικά τον ρόλο και τις αρμοδιότητες που τους έχουν δοθεί».

Συνάντηση εργασίας
Οι προτάσεις έργων που έχουν κατατεθεί από τον Δήμο Αμαρουσίου για
χρηματοδότηση από προγράμματα
όπως το «Αντώνης Τρίτσης» και το
«Φιλόδημος ΙΙ» και οι ανάγκες που
έχει ο δήμος σε μόνιμο προσωπικό
για συγκεκριμένες ειδικότητες ήταν
τα βασικά θέματα της συνάντησης που
είχε ο δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου με τον υπουργό
Εσωτερικών Μάκη Βορίδη. Ακόμη ο
κ. Αμπατζόγλου παρουσίασε στον κ.
Βορίδη πρωτοβουλίες που λαμβάνει η
δημοτική αρχή, προκειμένου να προχωρήσουν μεγάλα εμβληματικά έργα
που θα βελτιώσουν το κυκλοφοριακό
όχι μόνο στο Μαρούσι αλλά στον ευρύτερο βόρειο τομέα των Αθηνών,
ενώ συζητήθηκαν και ευρύτερα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά
και ειδικότερα, όπως η περαιτέρω
στήριξη των δήμων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Έργο πνοής
στην Παλλήνη
Το «πράσινο φως» για την έναρξη της
κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης
στην περιοχή της Παλλήνης, συνολικού
μήκους 172 χιλιομέτρων, δόθηκε μετά
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
κατασκευής του έργου, σε ειδική τελετή
που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο
Παλλήνης, παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη. Πρόκειται
για ένα έργο που επιδίωκε εδώ και πολλά χρόνια ο δήμαρχος Παλλήνης Αθανάσιος Ζούτσος. Είναι προϋπολογισμού
58.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται
από την Περιφέρεια Αττικής, μέσω του
ΕΣΠΑ 2014-2020. Είναι ένα έργο που
αναμένεται να βάλει οριστικό τέλος
στην, επί δεκαετίες, υποβάθμιση της
υγείας, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων ενός εκ των
μεγαλύτερων δήμων της Ανατολικής
Αττικής, δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές δυνατότητες για την περιοχή.
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Ποινές για
τους αρνητές
της αξιολόγησης
Πρόστιμο, ίσο με τις αποδοχές
ενός μήνα, και οκταετής αποκλεισμός από τις θέσεις στελεχών θα
επιβάλλoνται στους εκπαιδευτικούς
και στα στελέχη εκπαίδευσης που
αρνούνται να αξιολογηθούν, σύμφωνα με διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας.
Όπως επισημαίνεται, «η παράλειψη
στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού́ να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί́, ατομικώς ή
συλλογικώς, ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ή ομάδων δράσεων σχολικών μονάδων και λοιπών
εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών
δομών, σε επιβαλλομένη ή απλώς
προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή ενέργεια που
αφορά στον προγραμματισμό, στην
αυτοαξιολόγηση ή εσωτερική και
εξωτερική αξιολόγηση του έργου
των σχολικών μονάδων και των ως
άνω δομών ή σε οποιοδήποτε στάδιο
της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού (…) συνιστά ειδικό πειθαρχικό
παράπτωμα». Διευκρινίζεται, ακόμα, ότι εκπαιδευτικοί ή στελέχη εκπαίδευσης που παραβιάζουν τις
διατάξεις και τις υποχρεώσεις τους,
για διάστημα μεγαλύτερο των 15
ημερών, χωρίς να υπάρχουν «ανυπέρβλητα κωλύματα συνιστάμενα
σε προβλήματα υγείας», θα οδηγούνται σε αναστολή οποιασδήποτε
διαδικασίας εξέλιξής τους, συμπεριλαμβανομένης και της αυτόματης
μισθολογικής εξέλιξης. Επιπλέον,
θα στερούνται του δικαιώματος να
είναι υποψήφιοι ή να τοποθετηθούν
σε θέση στελέχους εκπαίδευσης ή
να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων για τα οκτώ επόμενα έτη από την
άρνηση αξιολόγησής τους.

Οι δέκα κορυφαίες
σχολές με τις
υψηλότερες ΕΒΕ

Η

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Πατρών, και όχι η Ιατρική όπως μπορεί κανείς να φανταζόταν, βρίσκεται στην κορυφή των
σχολών με τις υψηλότερες ΕΒΕ (Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής), όπως προκύπτει από τους οριστικούς πίνακες που ανακοίνωσε το υπουργείο
Παιδείας. Συμπερασματικά, οι σχολές του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου κατέχουν την πρωτιά
στις υψηλές ΕΒΕ, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει
να έχουν κατά νου ότι όσο υψηλότερη η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε ένα τμήμα αναλόγως
υψηλή θα είναι και η βάση εισαγωγής του.
Η υψηλότερη ΕΒΕ (15,76) στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του δεύτερου Επιστημονικού Πεδίου προκύπτει λόγω των ειδικών μαθημάτων που απαιτούνται για την εισαγωγή των
υποψηφίων σε αυτήν (Ελεύθερο Σχέδιο και
Γραμμικό Σχέδιο), ενώ αμέσως μετά έρχονται τα
τμήματα Ιατρικής του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου με ΕΒΕ 14,54. Με την ίδια ΕΒΕ, θα βρει κανείς τα τμήματα του τρίτου Επιστημονικού Πεδίου Βιοϊατρικών Επιστημών Θεσσαλονίκης, Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης
και Καρδίτσας, Νοσηλευτικής Αθήνας και
Οδοντιατρικής Αθήνας.
Έκπληξη αποτελούν, στο ίδιο Επιστημονικό
Πεδίο, οι Σχολές Εργοθεραπείας στην Αθήνα
και Φυσικοθεραπείας σε Αθήνα και Λαμία που
τοποθετούνται στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά την
ΕΒΕ τους (14,54) με τις περιζήτητες Ιατρικές αλλά και τμήματα όπως το Ιατρικό, Οδοντιατρικό
και Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης, η
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής και οι Φαρμακευτικές Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας.
Στο πρώτο Επιστημονικό Πεδίο, η ΕΒΕ της περιζήτητης Νομικής έχει προσγειωθεί λίγο χαμηλότερα και συγκεκριμένα στο 13,41.
Στον αντίποδα, τη χαμηλότερη ΕΒΕ έχουν τα
τμήματα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού

Γράφει η

Εύη Πανταζοπούλου
στη Χίο με 8,2 και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηρακλείου με 8,27, τα οποία ανήκουν
στο τέταρτο Επιστημονικό Πεδίο. Σε χαμηλά
επίπεδα (8,48) βρίσκεται και η Ανώτερη Σχολή
Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης και Ρόδου,
στις οποίες έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι του
πρώτου και του τέταρτου Επιστημονικού Πεδίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων
των υποψηφίων σε συνδυασμό με τις ΕΒΕ των
πανεπιστημιακών τμημάτων, στο πρώτο Επιστημονικό Πεδίο σχεδόν 1 στους 3 υποψήφιους δεν
έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα μόρια για να
συμπληρώσει μηχανογραφικό δελτίο. Στο δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο το αντίστοιχο ποσοστό
υπολογίζεται σε 28,63% και στο τρίτο σε 29% του
συνόλου του εν λόγω επιστημονικού πεδίου.
Στο τέταρτο Επιστημονικό Πεδίο όπου καταγράφηκαν οι χαμηλότερες βαθμολογίες, το 37,1%
των υποψηφίων δεν θα έχει πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Την πρωτιά κατέχουν
τα τμήματα του τρίτου
Επιστημονικού Πεδίου –
Πόσοι υποψήφιοι δεν
μπορούν να έχουν
πρόσβαση στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

EΛΛΑΔΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

«Τρέχουν» τα δύο
μηχανογραφικά
Έως τις 28 Ιουλίου θα παραμείνει
ανοιχτή
η
πλατφόρμα
michanografiko.it.minedu.gov.gr για
την υποβολή του μηχανογραφικού
δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού. Στο διάστημα αυτό, οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώνουν
κάποιες προσωρινές προτιμήσεις και
στη συνέχεια να οριστικοποιήσουν το
μηχανογραφικό τους. Φέτος, για πρώτη φορά, λόγω της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), κατά
τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού,
θα μπορούν να επιλέξουν μόνο τα τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος
των βαθμολογικών επιδόσεών τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ
κάθε τμήματος. Θα συνυπολογίζονται,
όπου απαιτείται, η ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών.
Εφόσον οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους, πριν την καταληκτική
προθεσμία, οι υποψήφιοι μπορούν να
προχωρήσουν σε τροποποιήσεις μόνο,
όμως, με τη μεσολάβηση της σχολικής
τους μονάδας. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα υποβολής μηχανογραφικού
έχουν όσοι συμμετείχαν στις φετινές
πανελλαδικές εξετάσεις γενικών και
επαγγελματικών λυκείων και όσοι
απόφοιτοι των ετών 2019 και 2020
διεκδικούν φέτος το 10% των θέσεων
των εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση. Για
την κατηγορία αυτή επισημαίνεται ότι
δεν εφαρμόζεται η ΕΒΕ και θα εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με
τα μόρια που είχαν επιτύχει στην τελευταία τους εξέταση.
Η υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού για την εισαγωγή στα δημόσια ΙΕΚ θα γίνει εντός της ίδιας προθεσμίας, ενώ αν κάποιος υποψήφιος
οριστικοποιήσει το παράλληλο μηχανογραφικό του και θελήσει να κάνει
οποιαδήποτε τροποποίηση, μπορεί να
επιλέξει «Αναίρεση Οριστικοποίησης»
μέσα από την εφαρμογή, χωρίς να
προσέλθει στο σχολείο του. Οι δικαιούχοι θα διεκδικήσουν περισσότερες από 8.000 θέσεις σε 52 ειδικότητες με τον βαθμό απολυτηρίου τους,
ασχέτως αν συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο παράλληλο μηχανογραφικό, οι υποψήφιοι μπορούν
να δηλώσουν όσες ειδικότητες ανά
δημόσιο ΙΕΚ επιθυμούν με οποιαδήποτε σειρά.
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Μάνα και κόρη πήγαν για
ανάληψη με πλαστή ταυτότητα
Κύκλωμα απατεώνων που συντονίζει τις κινήσεις των
μελών του μέσα από τις φυλακές διερευνούν οι αρχές
ασφαλείας Θεσσαλονίκης, μετά τη σύλληψη δύο γυναικών, μάνας και κόρης, οι οποίες κατηγορούνται ότι προσπάθησαν να κάνουν ανάληψη ποσού 40.400 ευρώ με
πλαστή ταυτότητα. Οι δύο γυναίκες, 60 και 25 χρόνων,
εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν από υπαλλήλους
τράπεζας. Έδειξαν για την ανάληψη μια πλαστή ταυτότητα, που είχε επικολλημένη τη φωτογραφία της 60χρονης, η οποία είναι κωφάλαλη, και ένα εκκαθαριστικό σημείωμα. Μαζί της ήταν η 25χρονη κόρη της, που βοηθούσε στη συνεννόηση, όμως φαίνεται πως ήταν αυτή

που έλαβε τις εντολές για την ανάληψη των χρημάτων
μέσα από τις φυλακές.
Μέλη της ασφάλειας βρήκαν τις επαφές της νεαρής
στις αγροτικές φυλακές της Κασσάνδρας και ύστερα
από έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο κρατουμένων, όπως και ενός τρίτου προσώπου που παρέδωσε την
πλαστή ταυτότητα και το εκκαθαριστικό στις δύο γυναίκες που έφτασαν στη Θεσσαλονίκη από την Ξάνθη με λεωφορείο της γραμμής. Η εισαγγελέας Θεσσαλονίκης
ζήτησε να διενεργηθεί περαιτέρω έρευνα με προκαταρκτική εξέταση για να εξεταστεί ο ρόλος του καθενός,
ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από τους υπολογιστές που κατασχέθηκαν από το σπίτι του ενός κατηγορούμενου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και το όνομα αυτού…
My Thessaloniki

Στο επίκεντρο
η ανάπτυξη

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής έγινε «νονός» στο σύγχρονο airbus A320neo
της εταιρείας Sky Express, καθώς το
«βάφτισε» με το όνομα My Thessaloniki, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο
τη θέση προτεραιότητας που έχει η
Θεσσαλονίκη για την κυβέρνηση, για
το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αλλά και για την εταιρεία αερομεταφορών που αναβαθμίζει την παρουσία της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».
Ο κ. Καραμανλής μαζί με τη σύζυγο
του ιδιοκτήτη της Sky Express, Χαρά
Γρύλου, εγκαινίασε το νέο lounge της
εταιρείας στον τερματικό σταθμό 2 του
αεροδρομίου «Μακεδονία».

Με τον υφυπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Νικόλα Γιατρομανωλάκη
συναντήθηκε ο
υφυπουργός Εσωτερικών
(Μακεδονίας - Θράκης)
Σταύρος Καλαφάτης. Κατά
τη διάρκεια της συζήτησης
αναπτύχθηκαν σχεδιασμοί
για την πολιτιστική
ανάπτυξη στη Μακεδονία
και τη Θράκη.

Στους αιθέρες
το airbus!
Το επιβλητικό airbus My Thessaloniki θα
κάνει παγκοσμίως γνωστή τη Θεσσαλονίκη, αφού προορίζεται, μαζί με τα άλλα αεροσκάφη της Sky Express, για όλα τα διεθνή αεροδρόμια. Με τα νέα airbus τύπου
Α320neo, η εταιρεία θα ξεκινήσει πτήσεις
εξωτερικού από την Αθήνα για συνολικά
δέκα προορισμούς, διατηρώντας παράλληλα το δίκτυο των 34 προορισμών του εσωτερικού. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, η Sky
Express προσφέρει απευθείας συνδέσεις
με Ηράκλειο και Αθήνα και από εκεί παντού στο εσωτερικό, αλλά και πτήσεις τσάρτερ για διάφορους προορισμούς.

ΕΛΒΟ: Συνάντηση με τον δήμαρχο Δέλτα είχε η Ορλί Κατσάβ
Συνάντηση με την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΒΟ 2020 Α.Ε. Ορλί Κατσάβ και τον εκπρόσωπο των Ισραηλινών επενδυτών στην Ελλάδα
Βασίλη Καραγιάννη είχε ο δήμαρχος Δέλτα Γιάννης
Ιωαννίδης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε ο μα-

κροχρόνιος επενδυτικός ορίζοντας των Ισραηλινών
επενδυτών καθώς και η πρόθεσή τους να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας με εργατικό δυναμικό που θα
προέρχεται από την τοπική κοινωνία, αίτημα που έθεσε ο κ. Γιάννης Ιωαννίδης και βρήκε απολύτως θετική
ανταπόκριση από την κα Κατσάβ.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Σύσκεψη για το
νομοσχέδιο της Παιδείας
Συνάντηση εργασίας είχε ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Θεόδωρος Καράογλου με τη
διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Ζωή Βαζούρα, τον
πρόεδρο της Β’ ΕΛΜΕ
Θεσσαλονίκης Γιώργο
Τόδα και τον πρόεδρο
της Δ’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης Αναστάσιο Σαρδέλη.
Κύριο θέμα, το νομοσχέδιο
του υπουργείου Παιδείας που συζητείται σήμερα
στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Έκλεισε για
μία μέρα το Σέιχ Σου
Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου, λόγω
αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, τέθηκε σε ισχύ
από τις 7.30 το πρωί της Τετάρτης και για 24 ώρες,
χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο παράτασης
του μέτρου. Το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης
έκλεισε κατόπιν απόφασης της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη Βούλας Πατουλίδου, καθώς -σύμφωνα
με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας- η πόλη περιλαμβάνεται στις περιοχές για τις οποίες
προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Έφυγε με ιδιωτικό τζετ
Όπως ήρθε, έτσι κι έφυγε… Με ιδιωτικό τζετ
αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη για το σπίτι του
στη Μάλαγα ο Αντόνιο Μπαντέρας. Ο χολιγουντιανός σταρ που έβαλε «φωτιά» στην πόλη με τους
δημοσιογράφους να ακολουθούν κάθε του βήμα,
ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της ταινίας. Πλέον, όλοι
περιμένουν με αγωνία το όνομα του επόμενου ή
της επόμενης σταρ που θα πατήσει το πόδι του στη
Θεσσαλονίκη για νέα γυρίσματα!

«Πλώρη» για ΚΙΝ.ΑΛ.
ο Χρυσόγονος
Άλλοι βλέπουν εκλογές, άλλοι τις αποκλείουν.
Ωστόσο πολιτικές ζυμώσεις γίνονται, αλλά και έμμεσες μεταγραφές, όπως ο Θεσσαλονικιός συνταγματολόγος και πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Χρυσόγονος, αφού πρωτίστως εξέφραζε τις απόψεις του ανεξαρτήτως πολιτικής
γραμμής, στη συνέχεια διαχώρισε θέση και στάση
και ανεξαρτητοποιήθηκε. Όπως ακούγεται έντονα,
ο κ. Χρυσόγονος έβαλε «πλώρη» για ΚΙΝ.ΑΛ. εξάλλου πάντα ήταν κοντά στο πάλαι ποτέ ΠΑΣΟΚώστε να είναι ένας από τους υποψήφιους βουλευτές του κόμματος στην Α’ Θεσσαλονίκης, όταν γίνουν εθνικές εκλογές.
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ΟΣΜΟΣ

Αιματηρή επίθεση
του ISIS στη Βαγδάτη
με 35 νεκρούς

Η

τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό
Κράτος (ISIS) ανέλαβε την ευθύνη
για τη βομβιστική επίθεση στην
πρωτεύουσα του Ιράκ την παραμονή της μουσουλμανικής εορτής της Θυσίας, η
οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 35 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους.
Ανάμεσα στα θύματα είναι τουλάχιστον 15 γυναίκες και παιδιά.
Σε ανάρτησή του στο κανάλι του στην πλατφόρμα Telegram, ο ISIS ανέφερε ότι την επίθεση διέπραξε βομβιστής-καμικάζι, ο οποίος,
κατ’ αυτό, ονομαζόταν Αμπού Χάμζα αλ Ιράκι.
Η επίθεση διαπράχθηκε σε κατάμεστη αγορά
στη σιιτική γειτονιά Σαντρ Σίτι της Βαγδάτης
την παραμονή της μεγάλης γιορτής της Θυσίας (Ιντ αλ Αντχά), όπως διευκρίνισαν πηγές
προσκείμενες στις δυνάμεις ασφαλείας και
σε νοσοκομεία.
Πέρα από τους 35 ανθρώπους που έχασαν
τη ζωή τους, άλλοι τουλάχιστον 60 τραυματίστηκαν και ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς όσο περνούν
οι ώρες, καθώς αρκετά από τα άτομα που διακομίστηκαν στα νοσοκομεία βρίσκονται σε
κρίσιμη κατάσταση.

Pegasus project: Λομπίστες κέρδισαν
δεκάδες εκατομμύρια δολάρια
Εντείνονται οι αντιδράσεις
μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου με το λογισμικό κατασκοπείας «Pegasus», το οποίο
φέρεται να ευθύνεται για την
παρακολούθηση εκατοντάδων
δημοσιογράφων, πολιτικών και
ακτιβιστών. Παρακολουθούνταν 50.000 τηλεφωνικοί αριθμοί από το 2016. Σε αυτούς συγκαταλέγονται
οι αριθμοί τουλάχιστον 180 δημοσιογράφων,
600 πολιτικών, ανδρών και γυναικών, 85 υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 65
επικεφαλής επιχειρήσεων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Washington Post», μεγαλόσχημοι της Wall Street, δικηγόροι και λομπί-

στες κέρδισαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τις υπηρεσίες του NSO Group στις
ΗΠΑ. Μεταξύ εκείνων που έλαβαν πληρωμές από την NSO
ήταν και πρώην αρχηγοί των
τμημάτων Εσωτερικής Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Η υπόθεση ήρθε στο φως από έρευνα
των εφημερίδων «Le Monde», «The
Guardian» και «Washington Post», σύμφωνα
με την οποία γινόταν εκτεταμένη και συνεχιζόμενη κατάχρηση του λογισμικού «Pegasus» της ισραηλινής εταιρείας NSO Group
από εταιρείες, αυταρχικά καθεστώτα και κυβερνήσεις.

Ο Ιρακινός πρόεδρος Μπαρχάμ Σάλεχ καταδίκασε μέσω Twitter το «αποτρόπαιο έγκλημα», το γεγονός ότι «έγιναν στόχος άμαχοι στη
Σαντρ Σίτι την παραμονή της γιορτής της Θυσίας», διαμηνύοντας πως η κυβέρνηση δεν θα
σταματήσει να καταδιώκει τους τζιχαντιστές
μέχρι «να ξεριζωθεί η τρομοκρατία» στο Ιράκ.
Τον Απρίλιο ο ISIS είχε αναλάβει την ευθύνη
για επίθεση με αυτοκίνητο παγιδευμένο με
ποσότητα εκρηκτικών σε αγορά της Σαντρ Σίτι, στην οποία σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι είκοσι.
Η σουνιτική τζιχαντιστική οργάνωση ανέλαβε, επίσης, την ευθύνη για την επίθεση στην
αγορά της πλατείας Ταγιαράν στην κεντρική
Βαγδάτη τον Ιανουάριο, όταν είχαν σκοτωθεί
πάνω από τριάντα άνθρωποι. Αυτή η συγκεκριμένη ήταν η πιο πολυαίμακτη επίθεση καμικάζι σε διάστημα τριών ετών.
Οι βομβιστικές επιθέσεις στην ιρακινή επικράτεια ήταν τρομακτικά συχνές έως το 2017,
όταν η ιρακινή κυβέρνηση ανήγγειλε τη «νίκη» της επί των τζιχαντιστών του ISIS, που είχαν καταλάβει το 2014 με κεραυνοβόλα προέλαση αχανή τμήματα της Συρίας και του -δυτικού και βόρειου κυρίως- Ιράκ.

Γερμανία: Πολιτική αντιπαράθεση για
την αντιμετώπιση της καταστροφής
Οι πρωτοφανείς καταστροφές μετά την κακοκαιρία και τις πλημμύρες στη Γερμανία έχουν
πυροδοτήσει σφοδρή αντιπαράθεση σχετικά
με ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης της χώρας. Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης έχουν
τεθεί η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής
Προστασίας και ο πολιτικός της προϊστάμενος, υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ.
Δριμύτατη κριτική ασκούν οι Πράσινοι, το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP)
και η Αριστερά, η οποία ζήτησε, μάλιστα, την παραίτησή του, με τον υπουργό
να τους κατηγορεί για «φθηνή προεκλογική ρητορική». «Το σύστημα ελέγχου
των καταστροφών στη Γερμανία είναι σωστά εγκατεστημένο. Τόσο όμως η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση όσο και οι κρατιδιακές Αρχές, οι δήμοι και οι κοινότητες πρέπει να σκεφτούν από κοινού ποια μαθήματα μπορούν να αντληθούν από τη διαχείριση της κρίσης», δήλωσε ο κ. Ζεεχόφερ.
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Moody’s: Η «Δ» ίσως φρενάρει την ισχυρή ανάκαμψη της Ελλάδας
Εμπόδια στη διαδικασία ανάκαμψης της ελληνικής
οικονομίας και στο σχέδιο «Ελλάδα 2.0» ενδέχεται να
βάλει η νέα μετάλλαξη «Δ», αν δεν προχωρήσουν οι εμβολιασμοί και η χώρα βρεθεί στο πρόθυρο πολλών περιφερειακών lockdowns ή ενός πανελλαδικού.
Αυτό αναφέρει στην τελευταία του έκθεση ο αμερικανικός οίκος Moody’s, επισημαίνοντας τον πιθανό κίνδυνο μέσα στο προσεχές διάστημα. Ο οίκος υπογραμμίζει
τις εξαιρετικές επιδόσεις της χώρας στο μέτωπο των
επενδύσεων και των αγορών, καθώς και τα σημαντικά
οφέλη του Ταμείου Ανάκαμψης, αναφέροντας ότι, με
βάση το δυσμενές σενάριο, θα μπορούσε να αποτελέσει
ένα ισχυρό ενδεχόμενο μια οριακή ύφεση το 2022! Ο

Moody’s επισημαίνει ότι το κλειδί για την πορεία της οικονομίας είναι ο εμβολιασμός, ο οποίος βρίσκεται σε

χαμηλά επίπεδα και απέχει από το ποσοστό εξασφάλισης ανοσίας, το οποίο τοποθετείται μεταξύ 75% και 80%.
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο του οίκου, η ελληνική
οικονομία θα επιστρέψει στα προ πανδημίας επίπεδα
έως τα μέσα του 2022, ενώ η ανάπτυξη θα κινηθεί στο
4,8% φέτος και στο 3,7% το επόμενο έτος, προσθέτοντας
ότι το 2023 αναμένεται απογείωση του τουρισμού. Με
βάση το πιο θετικό σενάριο, η φετινή αύξηση του ΑΕΠ
θα διαμορφωθεί στο 5,5% και το 2022 στο 6,9%, ενώ
σύμφωνα με το απευκταίο σενάριο που περιλαμβάνει
ως υπόθεση εργασίας βαριά περιφερειακά lockdowns
ή και ένα πλήρες εθνικό, το ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος 3,4%
και το 2022 θα υποχωρήσει οριακά κατά 0,7%.

C O M M E R Z B A N K

Εκτίναξη ελληνικού
ΑΕΠ 12,4% φέτος
και 6,8% το 2022!

Ε

κρηκτική ανάπτυξη 12,4% φέτος και 6,8% το 2022 αναμένει
η γερμανική τράπεζα Commerzbank για την ελληνική
οικονομία, βάζοντας τη σφραγίδα της
στην πλέον αισιόδοξη έκθεση που
έχει δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας.
Όπως επισημαίνει, μετά την ύφεση
του 2020, κατά 7,8%, η εκτίμηση των
αναλυτών συγκλίνει προς την άποψη
ότι η ελληνική οικονομία θα ξεπεράσει σε επιδόσεις όλες τις ευρωπαϊκές
τόσο φέτος όσο και το 2022, ενώ και ο
πληθωρισμός θα επανέλθει σε θετικά
επίπεδα (1,1% το 2022). Η γερμανική
τράπεζα επισημαίνει την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας με άξονες τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Μέχρι στιγμής, οι
ενδείξεις που υπάρχουν από την πορεία της τουριστικής κίνησης είναι
εξαιρετικά ενθαρρυντικές και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, ίσως διαμορφωθεί πολύ
πάνω από το 50% του στόχου του 2019,
ενώ στον προϋπολογισμό έχει τεθεί
ως στόχος το 40%.
Από την άλλη πλευρά, το Ταμείο
Ανάκαμψης, με τους πόρους ύψους

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

7,5 δισ. ευρώ το 2021, αναμένεται να
οδηγήσει σε θεαματική ενίσχυση του
ΑΕΠ, καθώς θα συνδυαστεί με σημαντική αύξηση των επενδύσεων.
Το καλό σενάριο της Commerzbank
εδράζεται στο σενάριο εργασίας ότι
δεν πρόκειται να υπάρξουν εμπόδια
λόγω της μετάλλαξης «Δ» μέσα στους
υπόλοιπους μήνες.
Αναφορικά με την οικονομία της
Ευρωζώνης, η γερμανική τράπεζα
αναφέρει ότι η χαλάρωση των περιορισμών έχει προκαλέσει αισθητή αύξηση στην οικονομική δραστηριότητα,
κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών,
επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η εικόνα
είναι διαφορετική στον τομέα της μεταποίησης, καθώς οι μέχρι στιγμής
ενδείξεις συγκλίνουν στην άποψη ότι
η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη έχει μείνει στάσιμη από την αρχή
του έτους. Ωστόσο, η Commerzbank
εμφανίζεται αισιόδοξη σχετικά με την
ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρω-

ζώνης, καθώς εκτιμά ότι θα συνεχιστεί
και τα επόμενα τρίμηνα. Η βελτίωση
της οικονομικής δραστηριότητας θα
ενισχυθεί από τον τομέα των υπηρεσιών, ο οποίος έχει πληγεί σκληρά, αλλά δείχνει να ανακάμπτει, ενώ υποστηρικτική θα είναι η αύξηση της κατανάλωσης λόγω των αυξημένων αποταμιεύσεων.
Η Commerzbank επισημαίνει ότι οι
υπουργοί Οικονομικών θα κρατήσουν
«το πόδι τους στο γκάζι», σε όρους δημοσιονομικών μέτρων, δεδομένου ότι
το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα παραμείνει σε αναστολή και
το 2022, επιτρέποντας τη συνέχιση του
δανεισμού σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα,

προσθέτει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης
με την «προίκα» των 750 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύει επίσης τη συνέχιση της
χαλαρής δημοσιονομικής πολιτικής.
Τέλος, εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να ακολουθεί μια πολύ επεκτατική νομισματική πολιτική, θέλοντας να δώσει ώθηση στην οικονομία.

Η έκθεση της γερμανικής
τράπεζας για τη χώρα είναι
η πλέον αισιόδοξη από
ξένο οίκο
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α σχέδιά της για την αναμόρφωση
του παράκτιου μετώπου του Ελληνικού αλλά και το νέο τοπόσημο στη
μαρίνα του Αγίου Κοσμά, τη Marina
Galleria, που θα αναδείξουν την Αθηναϊκή Ριβιέρα σε κορυφαίο προορισμό παγκοσμίως,
παρουσίασε χθες η Lamda Development.
«Το άνοιγμα προς τη θάλασσα έχει κεντρική
θέση στον σχεδιασμό μας για το Ελληνικό. Για
αυτό και η αναμόρφωση του παράκτιου μετώπου είναι από μόνη της μια ξεχωριστή ανάπτυξη, στην οποία έχουμε δώσει προτεραιότητα. Όραμά μας είναι η παραλιακή ζώνη του
Ελληνικού, μήκους 3,5 χιλιομέτρων, να αναδειχθεί στο ομορφότερο κομμάτι της Αθηναϊκής Ριβιέρας και να γίνει αγαπημένος προορισμός ψυχαγωγίας, άθλησης, χαλάρωσης και
διασκέδασης για όλους αλλά και ένας νέος
εμπορικός και τουριστικός πόλος που θα δημιουργήσει πλούτο για τη χώρα», ανέφερε
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development
Οδυσσέας Αθανασίου.
Η Marina Galleria (www.theellinikonmarinagalleria.com) θα προσφέρει στους επισκέπτες μια πολύπλευρη και υψηλής αισθητικής
εμπειρία αγορών, γαστρονομίας και ψυχαγωγίας, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διεθνείς τάσεις. Σε 22.000 τ.μ. θα φιλοξενεί κορυφαίους οίκους μόδας, ορισμένοι εκ των
οποίων έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένους Έλληνες σχεδιαστές. Θα προσφέρει, επίσης,
σειρά γαστρονομικών προτάσεων υψηλού
επιπέδου από διάσημους Έλληνες και ξένους
σεφ, καθώς και πληθώρα πολιτιστικών και
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
Ο σχεδιασμός της Lamda Development για
την ανάπλαση της παράκτιας ζώνης του Ελληνικού περιλαμβάνει μια σειρά από εμβληματικά τοπόσημα και σημεία προορισμού που θα
αναδείξουν τη μοναδική φυσική ομορφιά αλλά και τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης
της Αθηναϊκής Ριβιέρας σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως για όλο τον
χρόνο. Στο παράκτιο μέτωπο θα δημιουργηθεί, μεταξύ άλλων, μια νέα αμμώδης παραλία
μήκους 1 χλμ., ελεύθερης πρόσβασης, όπου
οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης θα
μπορούν να κολυμπήσουν, να αθληθούν και
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Έτσι θα είναι το παράκτιο
μέτωπο του Ελληνικού

να ψυχαγωγηθούν. Στα έργα εντάσσονται,
επίσης, η ανάπλαση της μαρίνας του Αγίου
Κοσμά, η οποία θα αναβαθμιστεί τόσο από
πλευράς χωρητικότητας όσο και υπηρεσιών,
καθώς και η δημιουργία δύο υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχειακών μονάδων σε συνεργασία με τον Όμιλο ΤΕΜΕΣ. Στην ίδια περιοχή
θα βρίσκεται και ο Marina Tower, ο πράσινος
ουρανοξύστης μοναδικής αρχιτεκτονικής,
σχεδιασμένος από το κορυφαίο αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners.
Το παράκτιο μέτωπο θα συνδέεται με το
Μητροπολιτικό Πάρκο και τις υπόλοιπες πε-

ριοχές του Ελληνικού μέσα από ένα δίκτυο 50
χλμ., που θα περιλαμβάνει διαδρομές περιπάτου, ποδηλάτου και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Στόχος της Lamda Development είναι η
ανάδειξη του Ελληνικού και της Αθηναϊκής
Ριβιέρας σε παγκόσμιο ποιοτικό προορισμό,
που θα προσφέρει αξία στους όμορους δήμους, στην Αττική και στη χώρα και θα δώσει
στους πολίτες νέους ανοιχτούς όμορφους
χώρους για να αθληθούν, να ψυχαγωγηθούν
και να χαλαρώσουν στο πράσινο με θέα τη θάλασσα.

Τα σχέδιά της για την
αναμόρφωση της περιοχής
αλλά και το νέο τοπόσημο
στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά,
τη Marina Galleria,
παρουσίασε η Lamda
Development
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ΟΑΕΔ: Κάθετη
μείωση των
ανέργων τον Ιούνιο
Εντυπωσιακή μείωση κατά
177.451 άτομα σημείωσε τον Ιούνιο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, καθώς το άνοιγμα
του τουρισμού και της εστίασης
συνέβαλε στη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΟΑΕΔ, τον Ιούνιο ο αριθμός των
ανέργων μειώθηκε σε 948.722
άτομα έναντι 1.126.173 τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Το σύνολο
των εγγεγραμμένων ανέργων με
κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντες εργασία) για
τον μήνα Ιούνιο 2021 ανήλθε σε
909.054 άτομα. Από αυτά 551.979
(ποσοστό 60,72%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ
για χρονικό διάστημα ίσο ή και
περισσότερο των δώδεκα μηνών.

Απογείωση τζίρου
για καταλύματα,
εστίαση, βιομηχανία
Σε φάση απογείωσης βρέθηκαν
οι τομείς των καταλυμάτων, της
εστίασης και της βιομηχανίας τον
Μάιο, καθώς το άνοιγμα της οικονομικής δραστηριότητας μετά το
lockdown έφερε εντυπωσιακή
ανάκαμψη του τζίρου. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ο τζίρος των καταλυμάτων και της
εστίασης σημείωσε αύξηση
488,2%, φτάνοντας στα 104,8 εκατ.
ευρώ έναντι 17,8 εκατ. τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Επίσης, τον
Μάιο ο τζίρος της βιομηχανίας
σημείωσε αύξηση κατά 37%.

ΧΡΗΜΑ

ΣΠΗΛΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Ενισχύσεις ύψους
22 δισ. έως το 2027
στους αγρότες!

Τ

ην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος με πακτωλό πόρων, ύψους 22 δισ. ευρώ, προωθεί για την επόμενη επταετία η κυβέρνηση. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός έδωσε το στίγμα των μεγάλων τομών, αλλαγών και μεταρρυθμίσεων από την Τρίπολη, επισημαίνοντας ότι ο πρωτογενής τομέας θα αποτελέσει κεντρικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας. Καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή θα έχει η
κινητοποίηση κεφαλαίων άνω των 2 δισ.
ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ
από την Κοινή Αγροτική Πολιτική προβλέπεται η εκταμίευση 19,3 δισ. ευρώ έως το
τέλος του 2027. Η Ελλάδα θεωρείται μια
από τις πλέον ευνοημένες χώρες, καθώς
στις υπόλοιπες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπήρξε μείωση των πόρων κατά 10%. Οι βασικές μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη
του αγροτικού τομέα την επόμενη δεκαετία
είναι οι εξής:
Καταργούνται τα ιστορικά δικαιώματα
για τις επιδοτήσεις σταδιακά από την
επόμενη χρονιά και έως το 2026, ώστε να
αποκατασταθούν αδικίες και να γνωρίζουν
όλοι τι θα εισπράττουν για αυτό που θα
καλλιεργούν.
Ενισχύονται οι μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις μέσω της αναδιανεμητικής ενίσχυσης από το 2023, κατόπιν περιορισμού των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι
μεγάλες εκμεταλλεύσεις.
Στηρίζονται οι τομείς παραγωγής που
αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας μέσω των
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συνδεδεμένων ενισχύσεων.
Δίνεται προτεραιότητα στις «πράσινες» επενδύσεις και στην εφαρμογή
δράσεων κατά της κλιματικής αλλαγής με
την προστασία των εδαφικών και υδατικών
πόρων.
Προωθούνται προγράμματα ηλικιακής
ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού
για την επιστροφή νέων ανθρώπων στη γη.
Αυξάνονται οι πόροι για τα προγράμματα βιολογικών καλλιεργειών.
Δημιουργούνται περισσότερες δράσεις για την προώθηση του εθνικού
brand στον αγροδιατροφικό τομέα ώστε να
αποκτήσει μεγαλύτερη ώθηση η ελληνική
αγροτικών παραγωγή προϊόντων.
Ενισχύονται η επιχειρηματικότητα, οι
συνεταιρισμοί και τα συλλογικά σχήματα.
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Οι βασικές μεταρρυθμίσεις
την επόμενη δεκαετία Αναδιανομή των ιστορικών
δικαιωμάτων
για τις επιδοτήσεις

ΕΣΠΑ: Πού θα
διατεθούν τα 26,2
δισ. ευρώ την
περίοδο 2021-2027

Αντίστροφα κυλάει ο χρόνος για την κατάθεση του τελικού σχεδίου των τομεακών
και περιφερειακών προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, από το οποίο η Ελλάδα θα λάβει 26,2 δισ. ευρώ. Έως το τέλος
του μήνα θα έχει σταλεί ο πλήρης φάκελος
στην Κομισιόν και έπειτα από τρεις μήνες
θα αρχίσει η κατάθεση των προγραμμάτων
ώστε να αρχίσουν οι εκταμιεύσεις. Από το
συνολικό ποσό των 26,2 δισ. ευρώ, τα 20,9
δισ. ευρώ αφορούν στη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα υπόλοιπα 5,3 δισ.
ευρώ στην εθνική συμμετοχή μέσω του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Εκτός από τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα, σημαντικές επενδύσεις με κοινοτική
χρηματοδότηση προβλέπονται για τα εξής
τομεακά προγράμματα: Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή: 4,1 δισ., Ανταγωνιστικότητα: 3,8 δισ. Περιβάλλον και
Κλιματική Αλλαγή: 3,6 δισ., Μεταφορές:
2,2 δισ., Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση:
1,6 δισ., Ψηφιακός Μετασχηματισμός: 943
εκατ., Πολιτική Προστασία: 714 εκατ. και
Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα:
455 εκατ.
Στους στόχους του ΕΣΠΑ περιλαμβάνονται προγράμματα για ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας, επενδύσεις στον
τουρισμό, ενισχύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ευρυζωνικά δίκτυα, δεξιότητες, ανθρώπινου δυναμικού, προώθηση
της αυτονομίας με χρήση των ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και συστημάτων αποθήκευσης, μετάβαση των νησιών σε καθαρές
μορφές ενέργειας, αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών, προστασία του περιβάλλοντος, επεξεργασία αποβλήτων,
ενημέρωση των πολιτών για τη διαλογή
στην πηγή, για την ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία και τον περιορισμό της χρήσης πλαστικών, την εξοικονόμηση και την
επανάχρηση νερού.
Επιπλέον, θα διατεθούν σημαντικοί πόροι για ολοκλήρωση/αναβάθμιση υποδομών οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, συνδέσεις με την «άγονη γραμμή»,
αύξηση της απασχόλησης του ανθρώπινου
δυναμικού, στήριξη ανέργων και ΑμεΑ,
βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών και
της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, κοινωνική ένταξη για περιθωριοποιημένους πολίτες, ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις αγροτικές περιοχές με έμφαση
σε ορεινές, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές κ.ά.
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Εθνική: Στην κοινοπραξία υπό την
DoValue το Frontier, έναντι 160 εκατ.

Τ

ην οικονομική προσφορά
των DoValue, ΒainCapital
και Fortress επέλεξε η
Εθνική Τράπεζα για την τιτλοποίηση 6,1 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων (project
Frontier). Το τίμημα ανέρχεται
περίπου στα 160 εκατ. ευρώ,
οριακά υψηλότερα από το 35%
της ονομαστικής αξίας των
mezzanine notes. Ο προτιμητέος επενδυτής αποκτά το 95%
των ομολογιών ενδιάμεσης
(mezzanine notes) και χαμηλής
(junior notes) διαβάθμισης τιτλοποιηθέντων δανείων. Με την
ολοκλήρωση της συναλλαγής η
Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει σε αποαναγνώριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) και έτσι θα μειώσει, με μία κίνηση, τα NPEs κατά 60%, οδηγώντας τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της στο 13%, ήτοι στα 3,8 δισ. ευρώ NPEs. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα δρομολογεί μία ακόμη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,5 δισ. ευρώ (Frontier II), την
οποία επιδιώκει να ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του 2021, αρχές του 2022.

KAE: Κατάρρευση τζίρου από την πανδημία
Πτώση κατέγραψαν τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών, καθώς η εταιρεία
γύρισε σε αρνητικό αποτέλεσμα μετά από φόρους λόγω της κρίσης στο ταξιδιωτικό λιανεμπόριο και των περιορισμών στα ταξίδια. Η απουσία τουριστών
και η πολύμηνη διακοπή των πτήσεων είχαν βαρύ αποτύπωμα στα μεγέθη της
άλλοτε κραταιάς εταιρείας, που έχει αποκλειστικό δικαίωμα πώλησης αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών από διεθνείς αερολιμένες, χερσαίους μεθοριακούς σταθμούς και λιμένες της χώρας μέχρι 1/1/2048. Σήμερα διαθέτει
114 καταστήματα σε 46 σημεία όπως αεροδρόμια και μεθοριακούς σταθμούς.
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ΚΑΕ ΑΕ, μέλους του ομίλου
Dufry, το 2020 ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκε σε 86,7
εκατ. ευρώ από 298,2 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ το αποτέλεσμα
μετά από φόρους είναι ζημίες 15,5 εκατ. ευρώ από κέρδη 42,9 εκατ. ευρώ.

ΔΕΗ: Στη σωστή κατεύθυνση ο επιμερισμός του τέλους αγοράς εξισορρόπησης
Ο επιμερισμός του τέλους αγοράς εξισορρόπησης σε συνιστώσα ενέργειας κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως εκτιμά η ΔΕΗ, συνάδοντας με τις αρχές της διαφάνειας, της κοστοστρέφειας, της ίσης μεταχείρισης και αμεροληψίας. Αναλυτικότερα, η επιχείρηση ανέφερε στα πλαίσια της σχετικής διαβούλευσης τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ύψος των προς ανάκτηση επενδεδυμένων και
απασχολούμενων κεφαλαίων, η ΔΕΗ θεωρεί ότι η υιοθέτηση σταθερών κατ’ έτος
μοναδιαίων χρεώσεων του τέλους αγοράς εξισορρόπησης στη βάση προϋπολογιστικών στοιχείων, η οποία συνάδει και με τοΝ σχεδιασμό και την εφαρμογή των
υπολοίπων χρεώσεων στην αγορά, αφενός διασφαλίζει ικανοποιητικά την προβλεψιμότητα του ύψους χρεώσεων για τους συμμετέχοντες, ανεξάρτητα από τα ποσοστά μερισμού στις δύο συνιστώσες, και αφετέρου δεν διαφαίνεται να έχει σημαντική επίπτωση στις μηνιαίες χρηματορροές προς τον ΑΔΜΗΕ».

ΕΠΣΑΗΕ: Καθυστερήσεις
στην υλοποίηση των επενδύσεων
Με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας που ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα, αναστέλλεται η υλοποίηση ήδη αδειοδοτημένων έργων αποθήκευσης άνω των 1.500 ΜW,
αναφέρει η Ελληνική Πρωτοβουλία Συστημάτων
Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας και διαφωνεί με το σκεπτικό του νομοσχεδίου. Επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι με τον τρόπο αυτό ακόμα και αδειοδοτημένα έργα αποθήκευσης
ισχύος άνω των 1.500 ΜW σταματούν κάθε δραστηριότητα ωρίμανσης, καθώς θα πρέπει να περιμένουν να ψηφιστεί το καινούργιο αδειοδοτικό πλαίσιο, το οποίο με τη σειρά του εκτιμάται ότι
θα δημιουργήσει νέες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των επενδύσεων.

Eurobank: Δώρο ταξίδι
για τα Χριστούγεννα!
Δώρο ταξίδια για την περίοδο των Χριστουγέννων θα κληρώσει η Eurobank στους πελάτες της
που θα πληρώσουν τα έξοδα των καλοκαιρινών
διακοπών με κάρτα. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι να κάνουν τις συναλλαγές τους σε τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τη Eurobank Mastercard κάρτα έως 31/8.

Specisoft: Εγκρίθηκε
η πρόταση του Κέντρου Ικανοτήτων
Εγκρίθηκε η πρόταση στην οποία συμμετείχε
και η Specisoft και αφορούσε το Κέντρο Ικανοτήτων. Με τη δημιουργία του Κέντρου Ικανοτήτων στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και
στον αγροτικό τομέα θα δοθεί έμφαση μέσω της
επιχειρηματικότητας, της προώθησης προϊόντων και της εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων, όπως της ευφυούς γεωργίας,
της εξοικονόμησης ενέργειας, της γεωργίας σε
ελεγχόμενες συνθήκες, της ιχνηλασιμότητας,
καθώς τα πεδία αυτά αποτελούν τομείς ενδιαφέροντος για τη Specisoft, η οποία σταθερά επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

Γρηγόρης: Χρυσό Βραβείο για
τη νέα εικόνα του καταστήματός του
Στον θεσμό των Sales Excellence Awards
2021, ο Γρηγόρης κέρδισε μια μεγάλη διάκριση
αποσπώντας το Χρυσό Βραβείο για τη Νέα Εικόνα του Καταστήματός του, στην κατηγορία
«Καινοτόμο Κατάστημα». Το νέο κατάστημα
του Γρηγόρη χαρακτηρίζεται από minimal αισθητική, καθαρές γραμμές, φωτεινά χρώματα
και εμπνευσμένα μηνύματα και προσφέρει
στον επισκέπτη μια μοναδική πελατοκεντρική
φιλοξενία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 IOYΛIOY 2021

POLITICAL

27

BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Στρατηγική συνεργασία
BlueFuel - Scale Gas

Προκήρυξη για πρόσληψη
333 ατόμων στην ΕΑΒ
Ο Σωκράτης Κόκκαλης αναλαμβάνει
πρόεδρος στην Intrakat

Τ

ην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, τριακοσίων τριάντα
τριών (333) ατόμων για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την
εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους, προκήρυξε η
Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Ειδικότερα, η προκήρυξη αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της
Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του
εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Βοιωτίας). Η σχετική προκήρυξη (υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2021)
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας
(www.eab.gr) στις 14 Ιουλίου. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα καθοριστεί και θα αναρτηθεί, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιεύσεων/αναρτήσεων σύμφωνα με την προκήρυξη, αναφέρεται σχετικά.

Πανστρατιά στην προχθεσινή Γενική Συνέλευση της
Intrakat στην Παιανία, όπου βασική είδηση ήταν η ανάληψη της προεδρίας της εισηγμένης από τον ίδιο τον Σωκράτη Κόκκαλη, που επέλεξε να σφραγίσει με αυτόν τον
εμβληματικό τρόπο και τη νέα εποχή των μεγάλων προσδοκιών που δημιουργεί η πράσινη μετάβαση του Ταμείου Ανάκαμψης τόσο για την Intrakat όσο και για τον κατασκευαστικό χώρο στο σύνολό του. Και μάλιστα όχι με
τρόπο συγκεντρωτικό αλλά ως μη εκτελεστικός πρόεδρος. O διευθύνων σύμβουλος Πέτρος Σουρέτης και ο
εκτελεστικός αντιπρόεδρος Δημήτρης Κούτρας τοποθετήθηκαν με πολύ θερμά λόγια για τη θέση και τις προοπτικές της εταιρείας, με έμφαση πέραν των κατασκευαστικών έργων στα ΣΔΙΤ αλλά και τα ενεργειακά. Τη
διείσδυση στις ΑΠΕ εγγυάται η επικείμενη συγχώνευση
με τη ΓΑΙΑ Άνεμος, που προσδίδει πλέον στην εταιρεία
δυνατότητα αδειών για ενέργεια από ΑΠΕ πάνω από 1,1
GW τα επόμενα χρόνια.

Ορίστηκε η νέα διοίκηση
του Ελληνικού Οργανισμού
Ανακύκλωσης

Αποχώρηση Λεωνίδα Μπόμπολα
από τον Ελλάκτωρ
Αποχώρησε από τον όμιλο Ελλάκτωρ ο Λεωνίδας
Μπόμπολας. O κ. Μπόμπολας έστειλε αποχαιρετιστήρια επιστολή στους συνεργάτες του συγκινησιακά
φορτισμένη. Στην επιστολή του, τους ευχαρίστησε για
τις μεγάλες επιτυχίες και εξέφρασε πικρία που δεν
ολοκληρώθηκε η προσπάθεια της ομάδας που έκανε
τα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά
έκανε στον Δημήτρη Κούτρα, καθώς και στον πατέρα
του και ιδρυτή του ομίλου Άκτωρ, Γεώργιο Μπόμπολα.
Ο Λεωνίδας Μπόμπολας μετά την αλλαγή της διοίκησης του ομίλου κατείχε τη θέση του διευθύνοντος
συμβούλου της εταιρείας Ηλέκτωρ, ενώ μαζί με τον Δ.
Κούτρα αποτελούσαν την ηγετική ομάδα του Άκτωρ,
ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους της χώρας.

Η BlueFuel και η ισπανική εταιρεία Scale Gas –
θυγατρική της Enagas– ανακοινώνουν τη σύναψη
στρατηγικής συνεργασίας, για την κατασκευή των
πρώτων πρατηρίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως καυσίμου κίνησης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Scale Gas θα συμβάλει με την πλούσια
εμπειρία και τεχνογνωσία που κατέχει στην εγκατάσταση και συντήρηση αντίστοιχων υποδομών. Μέσω
της συνεργασίας της με την BlueFuel, η Scale Gas
αποκτά απευθείας παρουσία και στην ελληνική αγορά, καταδεικνύοντας την ταχεία ανάπτυξη της αγοράς του στη χώρα μας, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση. Η BlueFuel θα είναι σε θέση, μέσα από το δίκτυο πρατηρίων «Ελίν», να αρχίσει τους ανεφοδιασμούς με φυσικό αέριο, τόσο σε υγροποιημένη μορφή (LNG) όσο και σε συμπιεσμένη μορφή (CNG),
στις αρχές του 2022, προσφέροντας στους πελάτες
της πανελλαδική κάλυψη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σταθμών της.

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, ορίστηκε μεταβατικά η νέα διοίκηση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα πρόεδρος του Δ.Σ. Νικόλαος Χιωτάκης,
ενώ πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ορίστηκε ο Γεώργιος Βρεττάκος, μηχανολόγος μηχανικός.

ΔΕΔΔΗΕ: Νέα προκήρυξη
για τον διαγωνισμό 1,6 δισ. ευρώ
Επαναπροκηρύχθηκε ο μεγάλος διαγωνισμός του ΔΕΔΔΗΕ συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ για την ενίσχυση και
αναβάθμιση του δικτύου διανομής σε βάθος πενταετίας.
Είχε προηγηθεί η προκήρυξή του προ μηνών, αλλά στη
συνέχεια ο διαγωνισμός αποσύρθηκε προκειμένου να
επαναπροκηρυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις, όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαχειριστή κατά τη 13η συνεδρίασή του στις 21 Μαΐου 2021.
Πλέον, το Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού για εργολαβίες κατασκευής έργων δικτύων
διανομής σε όλη την Ελλάδα, με προβλεπόμενο χρόνο εγκατάστασης εργολάβων το αργότερο την 1/7/2022. Και
πάλι η προκήρυξη αφορά 37 εργολαβίες σε όλη την επικράτεια.

Yπερκαλύφθηκε 1,85 φορές
το ομόλογο της Prodea
Στην άντληση 300 εκατ. ευρώ προχώρησε η
Prodea με την έκδοση ομολόγου, με το επιτόκιο να
διαμορφώνεται στο 2,3%. Η συνολική ζήτηση εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη
δημόσια προσφορά ανήλθε σε 554,243 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 1,85 φορές. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, οι 300.000
ομολογίες της έκδοσης κατανεμήθηκαν ως εξής: α)
196.500 ομολογίες (65,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες
επενδυτές, και β) 103.500 ομολογίες (34,5% επί του
συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Στις 22.00 (MEGA)
στο «Καραϊσκάκη»
και με τον κόσμο
στο πλευρό του

Ο Ολυμπιακός κουνάει
το «αστροσέντονο»
Ο Ολυμπιακός κουνάει απόψε (22.00, Mega) το
σεντόνι του Champions League στο «Καραϊσκάκης» κόντρα στη Νέφτσι Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν, στο πρώτο παιχνίδι του 2ου προκριματικού της
διοργάνωσης, με την ελπίδα ότι ο επαναληπτικός σε
μια εβδομάδα θα είναι τυπικού χαρακτήρα. Είναι το
πρώτο επίσημο ματς για τους πρωταθλητές Ελλάδας
και αυτό προσθέτει έναν βαθμό δυσκολίας στον
Ολυμπιακό, κάτι που επισήμανε και ο Πορτογάλος
προπονητής του Πέδρο Μαρτίνς, εκφράζοντας,
ωστόσο, την αισιοδοξία ότι η ομάδα του είναι σαφώς
καλύτερη από τους πλούσιους «πετρελαιάδες» του
Μπακού. Ένας πύργος εξόρυξης πετρελαίου είναι
το έμβλημά της, για αυτό και στο ρόστερ της οι μισοί
είναι ξένοι: Πορτογάλοι, Σενεγαλέζοι, Σέρβοι, Ρουμάνοι. Στον 1ο προκριματικό γύρο η Νέφτσι απέκλεισε με δύο νίκες 2-1 την Ντιναμό Τιφλίδας.

Η ομάδα του Πειραιά δεν πρόκειται να έχει θεαματικές αλλαγές στην 11άδα της στο αποψινό ματς. Ο
νεαρός Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια,
αφού ο Πορτογάλος Ζοσέ Σα έφυγε για τη Γουλβς,
αριστερά στην άμυνα ο Ρέαμπτσιουκ, δεξιά ο Ανδρούτσος και κεντρικά μπακ ο Παπασταθόπουλος
και ο Σεμέδο. Στη μεσαία γραμμή οι Μπουχαλάκης,
Καμαρά και Εμβιλά και στην επίθεση οι Ραντζέλοβιτς, Ελ Αραμπί και Μασούρας.
Αν όλα πάνε κατ’ ευχήν και ο Ολυμπιακός προκριθεί σε βάρος της Νέφτσι, στον 3ο προκριματικό γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μούρα (Σλοβενία) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) στις 3 ή
4 Αυγούστου, ενώ ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί μια
εβδομάδα αργότερα. Αν αποκλειστεί από τους Αζέρους, μετατίθεται στον 3ο προκριματικό γύρο του
Europa League και αντίπαλός του θα είναι ή η Μάλ-

με από τη Σουηδία ή η Ελσίνκι από τη Φινλανδία. Αν
και εκεί αποκλειστεί, θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή
του πορεία, αφού θα παίξει στα πλέι οφ του Conference League, όπου θα μπορεί να συναντήσει τον
ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον Άρη, εφόσον φτάσουν έως
εκεί. Επίσης, αν ο Ολυμπιακός περάσει τη Νέφτσι
και τη Λουντογκόρετς ή τη Μούρα και στη συνέχεια
αποκλειστεί στα πλέι οφ του Champions League,
ένα βήμα, δηλαδή, πριν από τους ομίλους, τότε θα
τοποθετηθεί κατευθείαν στους ομίλους του Europa
League.
Να υπενθυμίσουμε ότι από την τρέχουσα ποδοσφαιρική σεζόν η FIFA κατήργησε το μπόνους τού
εκτός έδρας γκολ. Αν, για παράδειγμα, οι γηπεδούχοι νικήσουν 2-1 και 1-0 αντίστοιχα στα δύο ματς,
παίζεται παράταση και πέναλτι αν δεν αλλάξει το
σκορ.
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Σε τεντωμένο σχοινί (πάλι)
οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Σ

τον αέρα βρίσκεται για μια ακόμη φορά η διεξαγωγή των
Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, μόλις δύο εικοσιτετράωρα πριν από την επίσημη τελετή έναρξης. Χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής εκτόξευσε «βόμβα»,
καθώς δήλωσε ότι ακόμη δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ματαίωσης των Αγώνων.
«Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί με τον αριθμό
των κρουσμάτων κορονοϊού. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις, αν
υπάρξει έξαρση κρουσμάτων», δήλωσε ο Τοσίρο Μούτο, απαντώντας στην ερώτηση που του τέθηκε σε συνέντευξη Τύπου.
«Έχουμε συμφωνήσει ότι με βάση την κατάσταση με τον κορονοϊό θα συγκαλέσουμε και πάλι πενταμερή διάσκεψη. Σε αυτό το
σημείο τα κρούσματα μπορεί να αυξηθούν ή να μειωθούν, οπότε θα σκεφτούμε το τι πρέπει να κάνουμε όταν προκύψει μια τέτοια κατάσταση», πρόσθεσε. Ο αριθμός των κρουσμάτων στις αποστολές των χωρών ολοένα και αυξάνεται, με τα κρούσματα
στο Ολυμπιακό Χωριό να έχουν φτάσει τα 71, την ώρα που δύο ακόμη χορηγοί ανακοίνωσαν ότι δεν θα στείλουν τους αντιπροσώπους τους στην τελετή έναρξης λόγω της τοπικής έξαρσης. Πάντως, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο αυτοκρατορικός οίκος, ο
αυτοκράτορας Ναρουχίτο θα δώσει το «παρών» στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο την Παρασκευή, χωρίς όμως να συνοδεύεται από την αυτοκράτειρα Μασάκο.

Θερμή υποδοχή
στους Έλληνες

SPORTS
Ολυμπιακή…
γκάφα των Πολωνών

Αδιανόητη γκάφα της Πολωνικής Ομοσπονδίας
Κολύμβησης έστειλε πίσω στην πατρίδα τους
τέσσερις κολυμβητές και δύο κολυμβήτριες μόλις πάτησαν το πόδι τους το Τόκιο! Αντί να τους
δηλώσουν ονομαστικά, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο, τους δήλωσαν ως ομάδα σκυταλοδρομίας. Οι έξι υπέγραψαν ανακοίνωση και καλούν
σε παραίτηση όλα της μέλη της Ομοσπονδίας.

Σχοινάς: Και η Ε.Ε.
στην τελετή έναρξης

Την πεποίθηση ότι η σημαία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρέπει να παρελάσει και αυτή στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο
εξέφρασε με tweet ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν
Μαργαρίτης Σχοινάς. Σχετικά έγραψε: «Η σημαία
της Ε.Ε. πρέπει να εμφανιστεί στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο ως σύμβολο ειρηνικής συνύπαρξης, ανοχής και αλληλεγγύης. Αξίες που είναι κοινές στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στο Ολυμπιακό κίνημα».

Διαψεύδει η FIFA…

Με ελληνικές σημαίες και... πανό που έγραφε «καλώς ήρθατε» στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα
γιαπωνέζικα υποδέχτηκαν την ελληνική αποστολή στο Ολυμπιακό Χωριό, το Μισάτο, οι εθελοντές
των Ολυμπιακών Αγώνων. Κάποιοι άλλοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφε «Καλώς ορίσατε στο Μισάτο». Όπως αναφέρουν οι Έλληνες αθλητές, υπάρχει καλή διάθεση από τους εθελοντές.

Τα κρεβάτια δεν αντέχουν το... σεξ
Τα κρεβάτια των αθλητών και αθλητριών στο Ολυμπιακό
Χωριό είναι από ανακύκλωση χαρτονιών και δεν αντέχουν… τριγμούς, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να καταρρεύσουν. Για προφανείς λόγους είναι έτσι κατασκευασμένα.
Και οι αθλητές και οι αθλήτριες απορούσαν γιατί η Οργανωτική Επιτροπή μοίρασε 160.000 προφυλακτικά... Λίγα, βέβαια, σε σχέση με τις 450.000 που μοιράστηκαν στους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016.

Μετά τη γενική κατακραυγή η FIFA με επίσημη
ανακοίνωσή της διέψευσε το ρεπορτάζ της
«Mundo Deportivο» ότι σκοπεύει να… μπασκετοποιήσει το ποδόσφαιρο με «καθαρό» χρόνο παιχνιδιού, απεριόριστες αλλαγές,
αποβολή πέντε λεπτών για κίτρινη
κάρτα και εκτέλεση πλαγίου άουτ με
τα πόδια και όχι με τα χέρια. Ωστόσο,
όλα αυτά δοκιμάστηκαν στο τουρνουά
Κ19 των ομάδων της Άλκμααρ, της Λειψίας και της Αϊντχόφεν.

Βαριές κατηγορίες
για τον αρχηγό

Σοκ προκάλεσε στην Αγγλία η σύλληψη του αρχηγού της Έβερτον, του διεθνούς Ισλανδού Γκίλφι Σίγκουρντσον, με την κατηγορία της παιδοφιλίας. Η Έβερτον επιβεβαίωσε το συμβάν χωρίς να
κατονομάσει τον παίκτη της, αλλά η επιβεβαίωση
του ρεπορτάζ της «Daily Mirror» ήρθε από την
ίδια την Αστυνομία. Ο Σίγκουρντσον αφέθηκε
ελεύθερος με εγγύηση, αλλά του απαγορεύτηκε
να προπονηθεί. Οπότε φεύγει...
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• Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν
θέλει. Ιωάννα Τούνη και Δημήτρης
Αλεξάνδρου κάνουν μαζί διακοπές και
είναι αυτοκόλλητοι, ακόμα και στην ξαπλώστρα!
• Η «Survivor» Ντάρια Τουρόβνικ
έγινε μαμά! Έφερε στον κόσμο
ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του
έρωτά της με τον μεγαλοεπιχειρηματία Τάσο Παπαναγιώτου.
• Στις 4 Σεπτεμβρίου, στην εκκλησία
της Αγίας Άννης στη Λακήθρα Κεφαλονιάς, θα τελεστεί ο γάμος της Αμαλίας Αρσένη με τον επιχειρηματία τουριστικών Σπύρο Κοκκώση. Την αποκάλυψη έκανε η μητέρα της Λούκα Κατσέλη.

POLITICAL GOSSIP

Το τελευταίο αντίο στον
«πρίγκιπα της πίστας»

Υ

στατο αντίο σήμερα στον «πρίγκιπα της πίστας» Τόλη Βοσκόπουλο. Οι καμπάνες στο
Α’ Νεκροταφείο θα χτυπήσουν στις 3.00 το
μεσημέρι πένθιμα για τον τεράστιο καλλιτέχνη που αγαπήθηκε περισσότερο από κάθε άλλον
«χρυσό» τραγουδιστή της γενιάς του.
Το κοινό θα υποκλιθεί στον τζέντλεμαν του πενταγράμμου για τελευταία φορά, βουβά, πένθιμα, χωρίς χειροκροτήματα, λουλούδια και χαμόγελα.
Το κύμα αγάπης που εισέπραξε η σύζυγός του και
πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου ήταν τεράστιο
και ευχαρίστησε τον κόσμο δημόσια, ενώ η κόρη
τους Μαρία Βοσκοπούλου αποχαιρέτησε τον μπαμπά της με τη φράση «Σ’ αγαπώ πολύ». Η πρώην σύζυγός του Τζούλια Παπαδημητρίου, παρά τα όσα
πολλά τούς χώριζαν, σε διαδικτυακή της ανάρτηση
έγραψε με νόημα: «Ξέρω ότι μ’ αγάπησε πάρα πάρα
πολύ ο Τόλης και τον αγάπησα και εγώ. Ξέρω πολύ
καλά ότι μ’ εκτιμούσε. Ξέρω πως αγαπούσε και τη
Χαρά που ήταν η κόρη του. Ξέρω ότι θα περάσουν
τώρα δύσκολα και η οικογένειά του, η γυναίκα του
και η μία του κόρη, αλλά θα περάσει και η κόρη του
η άλλη», επιμένοντας πως η κόρη της ήταν δικό του
παιδί.
Με απόφαση του δημάρχου Αθηναίων Κώστα
Μπακογιάννη η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τιμής
ένεκεν και με δημοτική δαπάνη.
Η θλιβερή είδηση ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας και έγινε θέμα στα τουρκικά media με αφιερώματα στη ζωή και την καριέρα του.
Ο θάνατος του άλλοτε γόη του θεάματος και του
τραγουδιού σόκαρε το πανελλήνιο. Ο καλλιτεχνικός
και πολιτικός κόσμος συντετριμμένος τοποθετήθηκε δημόσια με λόγια τιμής και σεβασμού για το ταλέντο, το ήθος και την αξία του. Ο Γιώργος Νταλάρας

έκανε λόγο για «σχολή Βοσκόπουλου» στο τραγούδι, ενώ η Άντζελα Δημητρίου, με την οποία συνεργάστηκε στο παρελθόν, τον χαρακτήρισε πρότυπο
οικογενειάρχη, παράδειγμα δασκάλου και υπόδειγμα έντιμου συνεργάτη. «Καλό ταξίδι, πρίγκιπά μου,
στου Παράδεισου τις γειτονιές που σήμερα μεταναστεύεις!» κατέληξε.
Ο Χρήστος Νικολόπουλος, η Μπέσσυ Αργυράκη,
ο Νίκος Βέρτης, η Ζωζώ Σαπουντζάκη, ο Γιώργος
Τσαλίκης, ο Λευτέρης Πανταζής, ο Κώστας Μακεδόνας ήταν ανάμεσα σε εκείνους που με πόνο καρδιάς μοιράστηκαν στο διαδίκτυο άγνωστες ιστορίες
με πρωταγωνιστή τον Τόλη Βοσκόπουλο, ενώ η Άννα Βίσση και η Καίτη Γαρμπή άνοιξαν τις προχθεσινές συναυλίες τους με τραγούδια του.
Χαρακτηριστική ήταν η αποκάλυψη του στενού
του φίλου Αργύρη Παπαργυρόπουλου πως έχει
στην κατοχή του ένα σκίτσο άγνωστου καλλιτέχνη
που θα παραδώσει στην κόρη του Μαρία, μετά από
επιθυμία του Τόλη Βοσκόπουλου. Σημαντική ήταν
και η δήλωση του Ηλία Ψινάκη, ο οποίος ανέφερε:
«Ένα βράδυ στις καμπάνες όταν ήμασταν νέοι είχαμε πει γελώντας, “όποιος πεθάνει πρώτος απ’ τους
δυο μας, ο άλλος θα έρθει με άσπρα στην κηδεία’’».

• Επανασύνδεση για την Ηλιάνα
Παπαγεωργίου και τον τράπερ
Snik. Την έκανε follow στο Instagram.
• Η Εριέττα του «Bachelor» εργάζεται
σε μπαρ-ρέστοραν της Μυκόνου.
• Ο Γιώργος Λιάνης θα παρουσιάσει σήμερα το βράδυ στο θέατρο
«Άλσος» το βιβλίο του «Συνομιλώντας με τον 20ό αιώνα - 40 συνεντεύξεις».

• Η Δήμητρα Αλεξανδράκη παντρεύεται. «Ο άνδρας των ονείρων μου, ο καλύτερος φίλος μου, την ημέρα των 31ων
γενεθλίων μου, μου ζήτησε να τον παντρευτώ!» ανακοίνωσε στο Instagram.
• Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του τρίτου κύκλου της σειράς «Άγριες
Μέλισσες».
• Ερωτευμένος ο ενωμοτάρχης στο
Διαφάνι. Ο Γιώργος Σουξές αποκάλυψε πως ερωτεύτηκε και η αγαπημένη
του είναι μια Ελληνογερμανίδα χημικός.
• Εσωτερική μετακίνηση στο
Mega. Ο Γιάννης Μούτσος εγκαταλείπει το δελτίο ειδήσεων και
πάει στην εκπομπή της Ελένης
Μενεγάκη.
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Παππούς ο Νίκος Πορτοκάλογλου

Μ

εγάλες χαρές για τον γνωστό τραγουδοποιό, ο οποίος πόζαρε στο Instagram αγκαλιά με τη μόλις λίγων ωρών εγγονούλα του, «λυγίζοντας» από συγκίνηση το Διαδίκτυο
με τα λόγια αγάπης για τα κορίτσια του. «Είμαι ένας τυχερός άνθρωπος που έχει πλέον αποκτήσει τρεις κόρες. Γιατί η κόρη της κόρης
μου είναι δύο φορές κόρη!», έγραψε ο τραγουδοποιός. Η κόρη του
Θάλεια και η μπέμπα χαίρουν άκρας υγείας και το δωμάτιό της σε
γνωστό μαιευτήριο γέμισε ευχετήριες κάρτες, λουλούδια και γλυκά. Η μοναχοκόρη του παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής «Μουσικό κουτί» παντρεύτηκε το 2018 με τον αγαπημένο της Σπύρο Αγγελόπουλο στο Πήλιο και η μπέμπα είναι το πρώτο τους παιδάκι. Οι
οικογένειες του ζευγαριού είναι στο πλευρό της ευτυχισμένης μαμάς και του τρελαμένου από χαρά μπαμπά, κάνοντας εκατέρωθεν
γλυκές δημόσιες αναρτήσεις!
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Αχώριστοι η Σμαράγδα
και ο Γιάννης
Διακοπές στο εξοχικό της στην
Αίγινα παρέα με τον πιστό της
φίλο Γιάννη απολαμβάνει η
Σμαράγδα Καρύδη. Πρωί πρωί
με την αυγούλα, η ηθοποιός φόρεσε το κόκκινο μπικίνι που
αναδείκνυε το καλλίγραμμο
κορμί της και άρχισε τις φούρλες προκειμένου να πείσει τον
σκύλο της να κατέβει από την
ταράτσα! «Α ρε Γιάννη! Στέκεις
πάντα ψηλότερα από όλους
μας. Μακάρι να μπορούσα να σε
φτάσω», έγραψε στο Instagram.

GOSSIP
Στην Τήνο λιώνουν τα κορμιά

Ο Κωστής Μαραβέγιας και η Τόνια Σωτηροπούλου απολαμβάνουν ήρεμες διακοπές στο
«νησί της Παναγιάς» πριν από την έναρξη ενός
απαιτητικού επαγγελματικά χειμώνα. Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένο και χαμογελαστό,
με την ηθοποιό να σχολιάζει τρυφερά: «Καλοκαίρι στις καρδιές μας».
Η Τόνια Σωτηροπούλου μετράει αντίστροφα
για την έναρξη των γυρισμάτων στα μέσα Αυγούστου για τη σειρά «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» στην ΕΡΤ, όπως και ο τραγουδοποιός, ο
οποίος θα παρουσιάσει βραδινή εκπομπή, επίσης στη δημόσια τηλεόραση.

Μάνα είναι μόνο μία
Η Φιλαρέτη
και ο «Αρίστος»!
Η αγαπημένη ηθοποιός Φιλαρέτη Κομνηνού ίσα που προλαβαίνει να δώσει μία και
μοναδική παράσταση με το έργο «Ο Αρίστος» τη Δευτέρα 26 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη και έπειτα να ταξιδέψει στη Σύρο.
Όχι για διακοπές, αλλά για τον γάμο του
γιου της Γιώργου Παπαγεωργίου με τη
Δανάη Μιχαλάκη, ο οποίος θα τελεστεί
στο νησί, τόπο καταγωγής της νύφης!

Κόμπλα με το μαγιό;
Η «καυτή» Άννα Αμανατίδου, που γνωρίσαμε στο «GNTM», ίσα
που πρόλαβε να μαζέψει το μπικίνι της όταν ο κόμπος λύθηκε
αποκαλύπτοντας την τέλεια αποτρίχωση. Το παραλίγο σέξι ατύχημα την ώθησε να σχολιάσει: «Άμα αρέσω σε εμένα, όλα είναι
καλά! Πάντα θα υπάρχουν ατέλειες επάνω μας, το μυστικό είναι
να μάθουμε να τις αγαπάμε»!

Συγκινημένη η Ντόρα Μακρυγιάννη, πόζαρε στην αγκαλιά της μητέρας της στην πρεμιέρα της παράστασης «Αντιγόνη» στην οποία
πρωταγωνιστεί. Δίπλα της και η πολυαγαπημένη της αδελφή. «Δεν θα μπορούσα καν να
φανταστώ πώς θα ήμουν χωρίς εσάς στη ζωή
μου. Ήσασταν εκεί, είχατε το ίδιο άγχος με
έμενα που ήταν η πρώτη μου παράσταση! Μαμά και αδερφή πάντα εκεί! Σας ευχαριστώ γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο!», έγραψε η ηθοποιός ευχαριστώντας τους δημοσίως.
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Δρ Χρήστος Στάμου,
δερματολόγος-αφροδισιολόγος

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Σκασμένες φτέρνες το καλοκαίρι

Δ

υστυχώς πολύ συχνά, παρά την επίμονη περιποίηση των ποδιών μας, ειδικά
το καλοκαίρι, οι φτέρνες μας σκάνε
και έχουν αντιαισθητική όψη. Η αγαπημένη συνήθεια πολλών να περπατούν ξυπόλητοι μπορεί να έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στο
δέρμα των πελμάτων και ιδίως στις φτέρνες. Η πιθανότητα το δέρμα τους να παρουσιάσει ξηρότητα
και ρωγμές είναι αυξημένη, ακόμα και αν τα πόδια
τους δεν είναι τελείως γυμνά όταν περπατούν αλλά φορούν σαγιονάρες, σανδάλια ή πέδιλα.
Για τους περισσότερους, η αλλαγή αυτή στην
εμφάνιση είναι απλώς ένα αισθητικό πρόβλημα,
για κάποιους όμως μπορεί να αποτελέσει μια
επώδυνη κατάσταση, με βαθιές ρωγμές που φτάνουν σε βαθύτερα στρώματα του δέρματος, και
που μπορεί να αιμορραγούν και να μολυνθούν. Για
άλλους μπορεί να είναι ένδειξη συστημικών ή
δερματικών παθήσεων.
«Όπως ο χειμώνας και τα κλειστά παπούτσια
μπορεί να προκαλέσουν μύκητες στο δέρμα των
ποδιών και στα νύχια, λόγω της υγρασίας που δημιουργείται μέσα σε αυτά, έτσι και το καλοκαίρι τα
ανοιχτά παπούτσια προξενούν ξηρότητα στα πέλματα και στις φτέρνες. Το δέρμα σταδιακά χάνει
την ελαστικότητά του και παρουσιάζει ρωγμές,
ενώ το χρώμα του σκουραίνει, παίρνοντας μια κιτρινωπή απόχρωση. Οι αιτίες μπορεί να είναι φαινομενικά απλές, ωστόσο δεν είναι πάντα», μας
εξηγεί ο δερματολόγος-αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου. Η αφυδάτωση είναι μία από αυτές

και η πιο συνηθισμένη. Η καλοκαιρινή ζέστη μάς
καθιστά πιο ευάλωτους, εάν δεν λαμβάνουμε
επαρκείς ποσότητες υγρών. Το ξηρό περιβάλλον
επίσης συμβάλλει στην εμφάνιση ξηρότητας στο
δέρμα των φτερνών.
Υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που συντελούν σε αυτή τη δερματική κατάσταση. Όπως διευκρινίζει ο δρ Στάμου, κατά το περπάτημα οι
φτέρνες υποστηρίζουν ολόκληρο το σωματικό βάρος. Για να απορροφηθούν οι κραδασμοί, υπάρχει
ένα επίθεμα λίπους κάτω από το οστό της φτέρνας. Όταν ασκείται υπερβολική πίεση, χωρίς υπο-

Ποδόλουτρα
και ενυδάτωση
«Όσοι έχουν σκασμένες φτέρνες και ακόμη
περισσότερο όσοι έχουν βαθιές ρωγμές και
κινδυνεύουν από μόλυνση, θα πρέπει να
αφιερώνουν καθημερινά λίγο χρόνο για να
περιποιούνται αυτή την ταλαιπωρημένη περιοχή των ποδιών τους. Πρέπει να κάνουν
καθημερινά ένα δεκάλεπτο ποδόλουτρο, να
χρησιμοποιούν ελαφρόπετρα για να απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα και να μειώσουν
το πάχος της κεράτινης στιβάδας. Κατόπιν
να ενυδατώνουν με λιπαρές αλοιφές», αναφέρει ο δρ Χρήστος Στάμου.

στήριξη, το λίπος αυτό υποχωρεί προς το πλάι. Για
να μπορέσει το σώμα να ανταποκριθεί, αυξάνει
την προστασία του σκληραίνοντας στα σημεία που
δέχεται την υψηλότερη πίεση. Το πάχος του νεκρού ουσιαστικά δέρματος εξαρτάται από το μέγεθος της πίεσης που έχει υποστεί η φτέρνα. Καθώς «χτίζεται» το σκληρό δέρμα, στεγνώνει και
δεν είναι πλέον ελαστικό, και όσο η πίεση συνεχίζεται, αρχίζει να σχηματίζει ρωγμές. Τα κλειστά
παπούτσια προσφέρουν υποστήριξη, σε αντίθεση
με τα ανοιχτά, που το επίθεμα λίπους υφίσταται
πλευρική υποχώρηση, αυξάνοντας τον κίνδυνο
ρωγμών. Αυτό εξηγεί και το γιατί οι σκασμένες
φτέρνες εμφανίζονται συχνότερα στις γυναίκες
από ό,τι στους άνδρες.
Εκτός από την ξηρότητα και την υπερβολική
πίεση, υπάρχουν όμως και παθήσεις που γίνονται
συχνά αιτία σκασμένων φτερνών. Η ατοπική δερματίτιδα είναι από τις πιο συχνές. Ίδιες επιπτώσεις
έχει και η ψωρίαση, αλλά και το παλαμοπελματιαίο κερατόδερμα.

Η αγαπημένη συνήθεια πολλών
να περπατούν ξυπόλυτοι μπορεί
να έχει δυσάρεστες επιπτώσεις
στο δέρμα των πελμάτων…
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Αστεροειδής Εστία:
Τι σημαίνει;

Η

Εστία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος
αστεροειδής στο ηλιακό μας σύστημα
και ο τέταρτος που ανακαλύφθηκε. Η
Εστία ήταν αδελφή του Δία και παρθένα θεά.
Είναι η θεότητα της θαλπωρής. Είναι συγκεντρωμένη και αφοσιωμένη. Είναι η πνευματική καθαρότητα και ο αυτοσεβασμός.
Η Εστία δηλώνει τα πιο αγνά συναισθήματα
και το νόημα της ζωής. Είναι οργανωτική και
τέλεια. Έχει το ταλέντο να αναλύει τα πάντα
σε ό,τι αυτά συντίθενται. Κυβερνά τον μεταβολισμό και τα σπλάχνα. Επηρεάζει τις κλειδαριές, τα κλειδιά, τις αδελφές, τις επενδύσεις, την ασφάλεια, ακόμα και την κληρονομιά. Είναι η επιτομή του σπιτιού, της οικογένειας, των τελετουργιών της αιχμαλωσίας στη
σεξουαλικότητα και της υποταγής.
Οι αρνητικές της ιδιότητες μπορεί να είναι η
ανασφάλεια, η έλλειψη συγκέντρωσης, οι μυστικιστικές αδελφότητες και τα οικογενειακά
προβλήματα. Μπορεί να υπάρχει φόβος για
το σεξ ή την οικειότητα καθώς επίσης και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η άρνηση μπορεί, επίσης, να είναι ένα μεγάλο θέμα.
Κριός: Η Εστία στον Κριό είναι αυτόνομη.
Θέλει την ανεξαρτησία της. Ο δρόμος της την
οδηγεί σε πολλές προσωπικές εκπληρώσεις,
αλλά την κρατά μακριά από κοινές δραστηριότητες με άλλους. Συγκεντρώνεται απο-
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κλειστικά σε επαγγελματικά θέματα. Είναι
παθιασμένη και γενναία. Μπορεί να αισθάνεται μοναξιά, γι’ αυτό είναι σημαντικό γι’ αυτήν
να είναι ανεξάρτητη, αλλά να μην απομονώνεται από όλους τους άλλους.
Ταύρος: Η Εστία στον Ταύρο είναι απασχολημένη με την ρουτίνα. Ακολουθεί τον δρόμο
της μεθοδικά και είναι προικισμένη καλλιτεχνικά. Συγκεντρώνεται στον στόχο της και δεν
τον εγκαταλείπει εύκολα. Είναι επίμονη. Την
αφορούν η γονιμότητα και ο πλανήτης μας,
που τον θεωρεί ένα ευρύχωρο μέρος για
εκείνη. Μόλις εγκατασταθεί κάπου, παράγει
θεαματικά αποτελέσματα. Είναι πρακτική.
Δίδυμοι: Η Εστία στους Διδύμους ασχολείται με την επικοινωνία. Είναι χαρισματική στην
ειδησεογραφία και τον συντονισμό. Μπορεί να
εμπνεύσει τους άλλους στη δουλειά, αλλά δεν
έχει καμία σχέση με το συναίσθημα και την οικειότητα. Τα καταφέρνει όταν ασχολείται ταυτόχρονα με πολλά πράγματα. Διδάσκει και ξέρει να παίρνει απαντήσεις. Φροντίζει να συγκεντρώνει όσο το δυνατόν περισσότερη γνώση, την οποία της αρέσει να μοιράζεται. Ίσως
χρειάζεται να μάθει πώς να ελαττώνει ταχύτητα για να ανακαλύψει τον εαυτό της. Επίσης,
μπορεί να έχει πρόβλημα με την υπερεξιδανίκευση των εμπειριών της, ενώ θα έπρεπε να
εισπράξει απλώς το συναίσθημα.

ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός

(21/3-20/4)
Ο λόγος σας είναι σαφής και πειστικός και τα επιχειρήματά σας
δυνατά. Παράλληλα, η Αφροδίτη
ξεσηκώνει τα συναισθήματά σας
και φέρνει δυνατούς έρωτες ή
έμπνευση και σημαντική δημιουργία. Προσέξτε τις αυταπάτες.

(23/9-23/10)
Μπορείτε να ξεπεράσετε σκοπέλους στην καριέρα, ενώ η
Αφροδίτη σάς χαρίζει σημαντικές ευκαιρίες στα οικονομικά,
βοήθεια από τρίτους και εύνοια
σε ερευνητικά ζητήματα και συνεταιρισμούς.

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Ο Ουρανός σάς αποδυναμώνει οργανικά και ψυχικά και πρέπει να είστε συνετοί και προσεκτικοί. Στο
σπίτι και την οικογένεια αλλάζουν
αρκετά πράγματα, όχι προς το καλύτερο, και οι αλλαγές αυτές ίσως
σας αναστατώσουν ή σας ξεβολέψουν.

(24/10-21/11)
Δεν έχετε μεγάλα ζόρια στον
τομέα των οικονομικών και
στη διαχείριση του χρήματος,
αλλά μην είστε υπεραισιόδοξοι, γιατί δεν αποκλείεται να
έχετε και έξοδα που δεν περιμένατε. Να είστε φειδωλοί στις
αγορές.

Δίδυμοι

Τοξότης

(21/5-21/6)
Στην εργασία υπάρχουν αντιξοότητες, νεύρα και αρκετή κινητικότητα. Όμως, έχετε την υποστήριξη
συνεργατών σας και την κατανόησή τους. Προσέξτε λίγο την υγεία
σας. Καλό είναι να αποφύγετε καταχρήσεις και να βρίσκετε χρόνο
για ξεκούραση.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Η Αφροδίτη ενισχύει τις επαφές σας, φέρνει κοντά σας φίλους, ευνοεί νέες γνωριμίες.
Ωστόσο ο Πλούτωνας ίσως φέρει ανταγωνιστές ή εχθρικές
συμπεριφορές από κάποιους.
Σκέφτεστε θετικά.

Λέων

(23/7-22/8)
Να είστε προσεκτικοί όταν οδηγείτε και όταν χειρίζεστε μηχανήματα. Η Αφροδίτη σας προστατεύει
από εχθρούς και ανταγωνιστές
στην εργασία, αλλά και από τον
ίδιο σας τον εαυτό, που είναι πολύ… θυμωμένος και παρορμητικός.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Αντιλαμβάνεστε ζήλιες ή ανταγωνισμούς. Προτιμήστε να κρατήσετε
τις σκέψεις σας για τον εαυτό σας
και θα δώσετε όλη σας την ενέργεια στην καριέρα, όπου θα υπάρξουν ευκαιρίες ανόδου.

(22/11-21/12)
Ελκύετε το άλλο φύλο και τραβάτε την προσοχή και την επιδοκιμασία του κοινού. Είστε πολύ
ερωτικοί. Ωστόσο, πρέπει να
προσέξετε οικονομικά, κληρονομικά ζητήματα, συμβόλαια και
συνεταιρισμούς.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Μετρήσετε σωστά τις δυνάμεις σας
για να μην κουραστείτε. Μην είστε
παρορμητικοί στον έρωτα. Δώστε
προτεραιότητα στην καριέρα, όπου
θα έχετε ευκαιρίες και λαμπρές
ιδέες. Καλές οι σχέσεις σας με τους
οικείους.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Η Αφροδίτη σάς βοηθά σε εργασία και κοινωνικότητα, ενώ βελτιώνετε και την εμφάνισή σας.
Προσέξτε υποθέσεις με ακίνητα.
Προσέξτε σχέσεις και συνεργασίες. Είστε συχνά εκνευρισμένοι
και οι άλλοι το ίδιο και οι παρεξηγήσεις προκύπτουν με ευκολία.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Πρέπει να αδράξετε την κατάλληλη στιγμή για να δράσετε. Έχετε
αρκετό άγχος και καλά θα κάνετε
να μην είστε αφηρημένοι ή βιαστικοί όταν οδηγείτε. Οι φίλοι είναι στο πλευρό σας και σας δίνουν πολύτιμες συμβουλές.
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Θα γίνουν και τα Κατεχόμενα αλησμόνητη πατρίδα;

Δ

εν μπορεί να μη ματώνει η καρδιά
σου με τα όσα συμβαίνουν στην
Κύπρο τα τελευταία 47 χρόνια. Δεν
μπορεί να μένεις απαθής όταν
βλέπεις ένα ακόμη κομμάτι του ελληνισμού
να χάνεται με το διάβα των χρόνων και να συνηθίζεις στην ιδέα ότι βγάλαμε και φέτος μια
ανακοίνωση-καταδίκη να γυρίζουμε πλευρό.
Διότι αυτό συμβαίνει εδώ και 47 χρόνια, από
Γράφει
την ημέρα που οι άφρονες της επταετίας, και
o Νίκος
οι έχοντες τας φρένας σύμμαχοί μας, άνοιξαν
Ελευθερόγλου
την πόρτα στους Τούρκους για να εισβάλουν.
Η προδοσία της Κύπρου βρήκε πολλούς…
neleftheroglou@gmail.com πρόθυμους και χρόνο με τον χρόνο ο «Αττίλας» παραβιάζει τη νομιμότητα, τη λογική και
την ιστορική αλήθεια.
Σαράντα εφτά χρόνια μετά και το «Δεν ξεχνώ» μου ακούγεται τόσο τυπικό σαν να ξεχνώ. Σαν να λείπει το «δεν». Σαν να ξεχάσαμε
όλοι με το πέρασμα του χρόνου. Όπως οι πατεράδες μας ξέχασαν τη Σμύρνη, την Έφεσο,
το Αϊβαλί. Και έμειναν τα «δεν ξεχνώ» των
παππούδων και των γιαγιάδων μας.
Και κάθε χρόνο αυτά τα «δεν ξεχνώ» μου

ματώνουν την καρδιά. Γιατί ξέρω τι σημαίνουν.
Ξέρω ότι χρησιμοποιούνται σαν κανάκεμα των
ψυχών μας. Και κάθε χρόνο συνηθίζουμε
στην ιδέα και η αλύτρωτη πατρίδα γίνεται αλησμόνητη. Μέχρι να γίνει ιστορία.
Χθες ο «Αττίλας» έκανε ένα ακόμη κατοχικό βήμα, το οποίο δεν συγκινεί στην πράξη κανέναν στη διεθνή κοινότητα. Η εισβολή στην Αμμόχωστο είναι ένα ακόμη χαστούκι στον πολιτισμένο κόσμο. Αδιάφορες
η Ευρώπη και Αμερική, μένουν στα λόγια
χρόνια τώρα. Αλλάζουν οι πρόεδροι της
υπερδύναμης και εμείς ακόμη ελπίζουμε
ότι θα βρεθεί κάποιος να αποκαταστήσει τη
νομιμότητα και να εφαρμόσει τις αποφάσεις

Μέχρι η λήθη να τα σκεπάσει όλα και
στην Κύπρο, όσο χάνονται οι γενιές
που τα βίωσαν. Και να φτάνουμε
στο σημείο να θεωρούμε ακόμη
και τη διχοτόμηση ως κάποια λύση.
Μόνο θλίψη…

του ΟΗΕ. Η διεθνής κοινότητα, όμως, περιορίζεται σε τυπικές αντιδράσεις, χαϊδεύοντας την Τουρκία για τα όσα πράττει σε
διάφορα σημεία στην περιοχή.
Αντί να έχουν διώξει τον εισβολέα, και ενώνοντας το νησί, παίζουν τον Πόντιο Πιλάτο. Αντί να ενισχύσουν τις προσπάθειες για να συνυπάρξουν Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι,
άφησαν την Τουρκία να αλώσει τα Κατεχόμενα με τους εποίκους, αλλάζοντας την πληθυσμιακή και εθνοτική ισορροπία στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.
Βλέπεις, τα συμφέροντα ήταν και είναι πάνω από το δίκαιο. Η Ιωνία, η Θράκη, η Ίμβρος,
η Τένεδος, η Κύπρος, ζωντανά παραδείγματα
στο διάβα της Ιστορίας. Και εμείς από την
πλευρά της Ιστορίας που θα βλέπει τις αλύτρωτες πατρίδες να γίνονται χρόνο με τον χρόνο αλησμόνητες.
Μέχρι η λήθη να τα σκεπάσει όλα, όσο χάνονται οι γενιές που τα βίωσαν.
Και να φτάνουμε στο σημείο να θεωρούμε
ακόμη και τη διχοτόμηση ως κάποια λύση.
Μόνο θλίψη…

