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Ο Νίκος Δένδιας πάει στο νησί
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για την υποχρεωτικότητα στα εμβόλια
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Αμιγείς, καθήμενοι και πλήρως εμβολιασμένοι

Ο

ι προσδοκίες για ένα ανέμελο καλοκαίρι -τουλάχιστον για τους εμβολιασμένους και όσους
νόσησαν- εξανεμίστηκαν στις αρχές Ιουλίου. Η
εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα άλλαξε άρδην τα δεδομένα. Η υπερμεταδοτικότητά της σαρώνει τα πάντα,
καθώς έχει αναγνωριστεί ως η αιτία για το 50% των νέων
κρουσμάτων. Ο αριθμός των νέων μολύνσεων αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο κάθε μέρα, τα νοσοκομεία
ξαναγεμίζουν και η ανησυχία επέστρεψε, καθώς οι δυσοίωνες προβλέψεις ειδικών κάνουν λόγο ακόμα και
για 20.000 κρούσματα την ημέρα.
Κι όμως, είναι (και) στο χέρι μας να αποτρέψουμε αυτήν την εξέλιξη. Η ευθύνη βαραίνει και εμάς. Δεν υπάρχουν περιθώρια για πισωγυρίσματα. Η οικονομία δεν
σηκώνει άλλα lockdowns. Οι μαθητές και οι φοιτητές

δεν αντέχουν άλλη τηλεκπαίδευση. Τα εμβόλια, οι μάσκες, η τήρηση των αποστάσεων και τα τεστ είναι τα
ισχυρά μας όπλα για να αποτραπεί ένα 4ο κύμα, που,
όπως όλα δείχνουν, είναι προ των πυλών.
Ωστόσο, το πρώτο crash test για τον έλεγχο της μετάλλαξης Δέλτα είναι η πιστή εφαρμογή των νέων μέτρων στους χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, οι οποίοι
διαιρούνται πλέον σε μεικτούς και αμιγείς, σύμφωνα με
την Κοινή Υπουργική Απόφαση, που τέθηκε σε εφαρμογή χθες και θα ισχύσει έως τις 31 Αυγούστου. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι οι πελάτες αυτών των χώρων στην
πλειονότητά τους είναι νέοι, καθίσταται επιτακτική η
ευλαβική τήρηση αυτών των μέτρων και αναγκαίοι οι
σαρωτικοί έλεγχοι των Αρχών. Γιατί, όπως αποκάλυψε
η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Βάνα Πα-

παευαγγέλου, «μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, στο τέλος Ιουνίου, ο δείκτης θετικότητας ήταν μόλις 1,3%, ενώ
σήμερα ανέρχεται στο 3,5%». Και υπογράμμισε πως «η
ιχνηλάτηση δείχνει ότι πολλοί, νέοι κυρίως, όταν μετά
τις διακοπές τους επιστρέφουν στις μεγαλουπόλεις,
μεταφέρουν τη λοίμωξη στο οικογενειακό, κοινωνικό
και εργασιακό περιβάλλον τους».
Η συμμόρφωση πελατών και επιχειρηματιών στα νέα
μέτρα θα καθορίσει το νομοθετικό πλαίσιο για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, το οποίο αναμένεται
να δημοσιοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, θα λειτουργήσει και ως «τροχιοδεικτικό» για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Τότε που η επιστροφή
στους κλειστούς χώρους δεν θα αποτελεί επιλογή, αλλά
μονόδρομο…
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Τ σίπρας από Κρήτη: «Δεν αποκλείω πολιτικές εξελίξεις»
Γενική επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από την
Κρήτη όπου περιόδευσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας. Σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV έκανε
λόγο για εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης στην πανδημία,
δεν απέκλεισε πολιτικές εξελίξεις, ενώ ζήτησε διευκρινίσεις
από την κυβέρνηση για τον αστυνομικό της Ηλιούπολης και
προσωπικά από τον κ. Μητσοτάκη για τα κενά στο «πόθεν
έσχες» του.
Ειδικότερα, αναφερόμενος στους κυβερνητικούς χειρισμούς για την πανδημία, εγκάλεσε την κυβέρνηση για εγκληματικά λάθη: «Ο τρόπος που άνοιξε πέρυσι ο τουρισμός, έβγαινε πέρυσι στο ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης και πανηγύριζε. Τα

ίδια λάθη κάνει και τώρα, ενώ δεν φρόντισε να ενισχυθεί η επιστημονική κοινότητα και να υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα
ιχνηλάτησης». Ο Αλέξης Τσίπρας υπενθύμισε ότι η «κυβέρνηση
έκλεισε τα αυτιά στις προειδοποιήσεις των επιστημόνων τον
περασμένο Οκτώβριο και η Βόρεια Ελλάδα παραλίγο να γίνει
Μπέργκαμο».

Στρατηγική διχασμού
Ο Αλέξης Τσίπρας επέμεινε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει
επιλέξει μια εσκεμμένη στρατηγική διχόνοιας και διχασμού
που μας οδηγεί σε έναν ολισθηρό δρόμο. «Μόνο συλλογικά και
με ενότητα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία.

Απευθύνω έκκληση και προς τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα,
να εμβολιαστούν και να μην αποδέχονται θεωρίες που δεν είναι
επιβεβαιωμένες επιστημονικά».

«Πιθανές οι πολιτικές εξελίξεις»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. δεν απέκλεισε πρόωρες κάλπες: «Τα δύο χρόνια της διακυβέρνησης της Ν.Δ. σηματοδοτούν
ότι η κλεψύδρα γυρίζει. Η πιθανότητα να έχουμε σύντομα πολιτικές εξελίξεις εξαιτίας των μεγάλων αντιφάσεων της πολιτικής
της κυβέρνησης και των μεγάλων αδιεξόδων που δημιουργεί
σε οικονομία και κοινωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη».
Γιάννης Παργινός

Υποχρεωτικότητα και με... τον νόμο

Τ

ην ώρα που χθες δημοσιοποιήθηκε η ΚΥΑ που βάζει το πλαίσιο λειτουργίας της εστίασης, της ψυχαγωγίας και άλλων δραστηριοτήτων,
στην κυβέρνηση ετοιμάζουν τη νομοθετική
ρύθμιση για την υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό αλλά και τις επόμενες κινήσεις
τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «P», οι
ρυθμίσεις θα αποσυνδέουν σε ό,τι αφορά
τους εργαζομένους στο Δημόσιο την παραπομπή τους σε Πειθαρχικό Συμβούλιο, αλλά
θα προβλέπεται η δυνατότητα να τεθούν σε
αναστολή, ενώ δεν θα υπάρχει σε πρώτη φάση χρονικό πλαίσιο στο θέμα της αναστολής.
Παράλληλα, οι εργοδότες θα μπορούν να ξέρουν ποιοι εργαζόμενοί τους είναι εμβολιασμένοι και ποιοι όχι.
Πάντως, χθες ο υπουργός Ανάπτυξης
Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1,
επανέλαβε την άποψή του ότι οι απολύσεις
είναι εφικτές: «Η κείμενη νομοθεσία καλύπτει τις επιχειρήσεις που κρίνουν ότι εργαζόμενος που αρνείται να εμβολιαστεί εμποδίζει τη λειτουργία της επιχείρησης. Αν μπορεί να γίνει με τηλεργασία, το δικαστήριο θα
κρίνει ότι δεν δικαιολογείται η απόλυση. Αν
δεν μπορεί να γίνει με τηλεργασία, το δικαστήριο θα κρίνει ότι δικαιολογείται», συμπληρώνοντας ότι «θα γίνουν σίγουρα απολύσεις, όταν υπάρχει περίπτωση η επιχείρηση
να καταστραφεί». Μάλιστα, ο υπουργός έφερε και αληθινό παράδειγμα, λέγοντας ότι «σε
ξενοδοχείο στην Αθήνα με Αμερικανούς
τουρίστες, όπου όλοι στο προσωπικό είναι
εμβολιασμένοι, ο μάγειρας αρνείται να εμβολιαστεί. Ο μάγειρας απολύθηκε».
«Η κείμενη νομοθεσία καλύπτει τέτοιες
περιπτώσεις. Σε έναν οίκο ευγηρίας υπάλληλος που αρνείται να εμβολιαστεί θα μπει σε
αναστολή. Για πόσο καιρό θα μπει σε αναστολή; Δεν πρέπει να καλυφθεί η θέση; Με τι

σύμβαση θα καλυφθεί; Για πόσο καιρό; Άρα
θα γίνουν απολύσεις», κατέληξε ο Άδωνις
Γεωργιάδης.
Από τη μεριά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον επίτροπο αρμόδιο για
την Εσωτερική Αγορά Τιερί Μπρετόν στο Μέγαρο Μαξίμου, σε δηλώσεις του εξήρε τη
στάση της Ευρώπης στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, ενώ τόνισε ότι η
απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγοράσει εμβόλια ως Ένωση και να τα διανέμει
σε όλα τα κράτη-μέλη αναλογικά με τον πληθυσμό «χωρίς να κάνει καμία διάκριση μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών, μεγάλων
και μικρών χωρών, ήταν μια πραγματική επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».
«Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε εμβόλια για κάθε Ευρωπαίο. H πρόκληση
είναι να πείσουμε τους πολίτες να εμβολιαστούν. Έχουμε φτάσει και εμείς σε αυτό το
σημείο. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να
αναφέρω πως με την ολοκληρωμένη εκστρατεία που έχουμε οργανώσει και, πι-

στεύω, με την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ
κινήτρων και αντικινήτρων βλέπουμε τους
εμβολιασμούς να αυξάνονται σημαντικά τις
τελευταίες εβδομάδες και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία», υπογράμμισε ο
πρωθυπουργός.

«Δική μας ιδέα»
Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε, επίσης, την
εκτίμηση ότι και η Ελλάδα πρόσθεσε κάποια
αξία στον αγώνα κατά της πανδημίας όσον
αφορά στο ψηφιακό πιστοποιητικό «το οποίο
ήταν μια ιδέα που εμείς προωθήσαμε πρώτοι
και την υποστηρίξατε».
Από την πλευρά του, ο επίτροπος Τιερί
Μπρετόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για
το γεγονός ότι το ελληνικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης έχει εγκριθεί και εξήρε την
προσπάθεια της Ελλάδας στο θέμα του εμβολιασμού και είπε ότι «γνωρίζω ότι και εσείς
πετυχαίνετε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό
εμβολιασμού, πάνω από το 60% του πληθυσμού με τουλάχιστον την πρώτη δόση και
50% πλήρως εμβολιασμένο. Είμαι πολύ αι-

σιόδοξος ότι σύντομα θα φτάσουμε τους
απαραίτητους στόχους. Γνωρίζουμε ότι θα
πρέπει να εμβολιαστούν όλοι. Χρειαζόμαστε
πολλά για να πετύχουμε τη συλλογική ανοσία». Στη συνάντηση έλαβαν μέρος από την
ελληνική πλευρά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός
Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Κυριάκος Πιερρακάκης και ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Θανάσης Στάβερης.

Τι προβλέπει η ρύθμιση
για τους εργαζομένους
στο Δημόσιο και τη δυνατότητα
να τεθούν σε αναστολή
και για πόσο...
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O ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλο κόμμα
και θα ξανακυβερνήσει τη χώρα!

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Bουλευτής Β1 Βόρειου Τομέα Αθηνών, τομεάρχης Εσωτερικών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο

Κώστας Ζαχαριάδης είναι κάθετος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ
του 3% υπάρχει μόνο στο μυαλό των δεξιών αναλυτών… Υπάρχουν πολιτικές διαφοροποιήσεις,
όπως σε όλα τα μεγάλα προοδευτικά κόμματα
του κόσμου… Όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και δέκα χρόνια ένα μεγάλο κόμμα που
έχει την ευθύνη και τη θέληση να κυβερνήσει ξανά».
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί ότι «έχει φτάσει η
ώρα για τη συγκρότηση ενός σύγχρονου, μαζικού, αριστερού, δημοκρατικού και προοδευτικού κινήματος, που θα
εκφράζει με συμμαχίες τη μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία στον τόπο μας».
Δηλώνει, δε, βέβαιος πως «έχουμε συσσωρευμένη εμπειρία στη δημοκρατική παράταξη. Μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία της χώρας». «Στόχος της προοδευτικής
κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
είναι η ανάταξη της Ελλάδας, η ανασυγκρότησή της, η έξοδός της από την κρίση και η δημιουργία μιας δίκαιης, βιώσιμης και ανθεκτικής χώρας», δηλώνει ο κ. Ζαχαριάδης.

Τι επικοινωνείτε ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε μια κοινωνία αποκαμωμένη από την πανδημία και μπροστά σε ένα φθινόπωρο που ίσως να κρύβει και κάλπες;
Δεν θα αιφνιδιαστούμε. Η παρουσία μας θα είναι διαρκής και συνεχής, σε κάθε κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο,
μέσα στην κοινωνία και δίπλα στους πολίτες που ασφυκτιούν. Υπάρχει πλέον περιβάλλον για να δημιουργηθούν
συνθήκες κοινωνικής και πολιτικής κινητοποίησης. Αυτό
το διάστημα, ξεδιπλώνεται μπροστά στην κοινωνία όλη η
βαριά αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης Μητσοτάκη:
εργασιακό με μειώσεις μισθών, απλήρωτη εργασία και
απολύσεις, πληρωμές με δήθεν ρεπό, ασφαλιστικό με
ιδιωτικοποίηση της επικούρησης, πτωχευτικός κώδικας
χωρίς προστασία της πρώτης κατοικίας και συγχρόνως
φραγμοί και κόφτες στην είσοδο μαθητών στα πανεπιστήμια. Το καλοκαίρι ανοίγει η πολιτική αντιπαράθεση. Τώρα
και τον επόμενο χρόνο, με τα δεδομένα της ακολουθούμενης πολιτικής της κυβέρνησης, θα κριθούν οι πολιτικοί συσχετισμοί της επόμενης κάλπης. Ανοίγεται μια μεγάλη
πρόκληση, ώστε να αναδείξουμε την εναλλακτική πρόταση, την πρόταση μιας προοδευτικής κυβέρνησης, με στόχο
τη στήριξη των δυνάμεων της εργασίας και την άμβλυνση
των ανισοτήτων στην κοινωνία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να κυβερνήσει; Υπάρχουν,
αλήθεια, χαώδεις πολιτικές αντιπαλότητες μεταξύ της
παλιάς φρουράς του 3%-5% και της μεγάλης κοινωνικής ομάδας που πλησίασε τον ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 και
εντεύθεν;
Όποιος προσπαθεί να σκεφτεί και να βάλει σε καλούπι
τον ΣΥΡΙΖΑ του 2010, και του 2016 ακόμα, με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του 2021, κάνει μεγάλο λάθος
εκτίμησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 3% υπάρχει μόνο στο μυαλό των
δεξιών αναλυτών. Όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και δέκα χρόνια ένα μεγάλο κόμμα που
έχει την ευθύνη και τη θέληση να κυβερνήσει ξανά. Υπάρχουν πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα στο κόμμα όπως
υπάρχουν σε όλα τα μεγάλα προοδευτικά κόμματα του κό-

στον
Γιάννη Σπ. Παργινό

parginos@paraskhnio.gr

σμου. Η μάχη για προοδευτική κυβέρνηση ξεκινάει από το
προοδευτικό κέντρο και συμπεριλαμβάνει ολόκληρη τη
σύγχρονη Αριστερά.
Προοδευτική διακυβέρνηση: Μήπως σε ένα μίνιμουμ
κοινό πρόγραμμα αρχών-στόχων και, εντέλει, προεκλογικά ή μετεκλογικά;
Η συντηρητική παράταξη έδειξε τα όριά της. Ακόμη και
τώρα, μετά από δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης και ενάμιση χρόνο πανδημίας, θέλει να πάρει πολιτική, κοινωνική
και οικονομική ρεβάνς από τη δεκαετία του ’80.
Έχει φτάσει η ώρα για τη συγκρότηση ενός σύγχρονου,
μαζικού, αριστερού, δημοκρατικού και προοδευτικού κινήματος, που θα εκφράζει με συμμαχίες τη μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία στον τόπο μας, που θα δίνει ώθηση
στην κοινωνία και θα απαντά στις προκλήσεις των καιρών
και τα συλλογικά αιτήματα. Δείτε τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τη διακυβέρνηση ανέλαβαν προοδευτικές κυβερνήσεις. Πηγαίνουν μπροστά παρά τις δυσκολίες.
Το ίδιο πρέπει να επιδιώξουμε και στην Ελλάδα. Σε αυτή
την προσπάθεια χωράνε οι προοδευτικές δεξαμενές σκέψης και οι προοδευτικοί πολιτικοί φορείς που θέλουν, αντέχουν και μπορούν να συζητήσουν πάνω σε συγκεκριμένο πρόγραμμα και θέσεις.

Αλήθεια, πιστεύετε πως, σε περίπτωση επανόδου στη
διακυβέρνηση, θα ανατρέψετε εύκολα νεοφιλελεύθερα νομοθετήματα, όπως ο νόμος Χατζηδάκη στα εργασιακά και στην επικουρική ασφάλιση, ο πτωχευτικός
κώδικας, οι αλλαγές Κεραμέως στην παιδεία, μια ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση ή κλείσιμο νοσοκομείων κ.ά.;
Τίποτα δεν θεωρούμε εύκολο. Έχουμε μάθει όμως,
υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία στη δημοκρατική παράταξη. Μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία της χώρας.
Όσο ταχύτερα φύγουν, τόσο καλύτερα για τη χώρα και
τους πολίτες. Κάθε μέρα που παραμένουν κάνουν τρομερή
ζημία. Προκαλούν βλάβη που όσο βαθαίνει τόσο πιο δύσκολο θα είναι να αναταχθεί. Στόχος της προοδευτικής κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία είναι η ανάταξη της χώρας, η ανασυγκρότησή
της, η έξοδός της από την κρίση και η δημιουργία μιας δίκαιης, βιώσιμης και ανθεκτικής χώρας για να αντιμετωπίσει
τις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Είμαι όμως
αισιόδοξος… Το διεθνές περιβάλλον αλλάζει, οι προτάσεις
Μπάιντεν για την οικονομία και την εργασία είναι ενδεικτικές. Πέρα όμως από το όραμα έχουμε και την πείρα. Ξέρουμε καλά πια πώς είναι να κυβερνάς μια χώρα σε κρίση και να
τη βγάζεις από την κρίση, ξέρουμε καλά τι θα πει να λύνεις
ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ξέρουμε καλά πόσο κόπο
και ενεργητικότητα θέλει για να ισχυροποιηθεί ξανά η χώρα
στο ευρωπαϊκό επίπεδο και να μετατραπεί από παρακολουθητής σε ρυθμιστή των εξελίξεων. Η Αριστερά της ευθύνης
είναι εδώ και μπορεί να δώσει λύσεις στη χώρα, λύσεις στην
οικονομία, λύσεις στην πανδημία.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ
Πρώην υπουργός ΠΑΣΟΚ

Ο ΣΥΡΙΖΑ όσο συνομιλεί
με το παρελθόν
δεν πρόκειται να δει
Θεού πρόσωπο

Ο

πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ
Γιώργος Φλωρίδης, έχοντας
διανύσει μια σημαντική πορεία στα πολιτικά δρώμενα της
χώρας, κάνει μια αποτίμηση της παρούσας πολιτικής πραγματικότητας. Θεωρεί
ότι η Κεντροδεξιά κυριαρχεί διότι προσπαθεί να εξελίσσεται, ενώ η Αριστερά
υπολείπεται εξαιτίας του παρωχημένου
λόγου της. Εκτιμά ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει σημαντικά σημάδια κόπωσης,
κάνει λόγο για «δομική καθήλωση του
ΣΥΡΙΖΑ», ενώ αίσθηση προκαλεί η κριτική του στο Κίνημα Αλλαγής.

Πώς αποτιμάτε τα δύο χρόνια της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη;
Πολλοί και δικαιολογημένα προσπαθούν να ερμηνεύσουν ίσως το μεγαλύτερο πολιτικό παράδοξο της Μεταπολίτευσης. Πώς, δηλαδή, ενώ πέρασαν δύο
χρόνια από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη Ν.Δ., ο πολιτικός
συσχετισμός παραμένει σχεδόν αδιατάρακτος. Λέω σχεδόν, γιατί αν έχει αλλάξει κάτι σε αυτά τα δύο χρόνια, είναι η
απομείωση των δυνάμεων στου ΣΥΡΙΖΑ,
ο οποίος στις δημοσκοπήσεις φαίνεται
να υπολείπεται της εκλογικής του επίδοσης το 2019 κατά 6 με 8 μονάδες.
Κατά τη γνώμη μου, αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ.,
έχοντας να αντιμετωπίσει σοβαρές κρίσεις στο εθνικό μέτωπο, το Μεταναστευτικό, την πανδημία και την οικονομία,
επέδειξε σοβαρή διαχειριστική επάρκεια. Συγκρινόμενες οι επιδόσεις της με
εκείνες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργούν μια σαφή υπεροχή της σε όλα
τα επίπεδα. Βρισκόμαστε σε μια εποχή
κατά την οποία ο κόσμος κρίνει κυρίως

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο

aantonopoulos@gmail.com

με βάση τη δυνατότητα μιας κυβέρνησης να ανταποκριθεί επαρκώς στις
διαρκώς εμφανιζόμενες κρίσεις, με τις
οποίες θα ζούμε τα αρκετά επόμενα
χρόνια. Και εκεί η σημερινή κυβέρνηση
παίρνει σαφώς καλύτερη βαθμολογία
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Στο πολιτικό επίπεδο ζούμε τη σταθεροποίηση του λεγόμενου ενάμιση δικομματισμού. Γεγονός που αποδέχονται ήδη
ως μια ενδεχομένως μη αναστρέψιμη
κατάσταση και βασικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα μεγάλο
κόμμα της Κεντροδεξιάς (Ν.Δ.) και ένα
μικρό κόμμα της Κεντροαριστεράς, που
όμως δεν ήταν ποτέ Κεντροαριστερά. Και
αυτό γιατί ενώ το κόμμα της Κεντροδεξιάς είναι πλήρες, δηλαδή Δεξιά + Κέντρο, το κόμμα της Κεντροαριστεράς είναι
ελλιπές, δηλαδή λείπει παντελώς το Κέντρο και υπάρχει μόνο η Αριστερά. Η Κεντροδεξιά κυριαρχεί γιατί προσπαθεί να
εξελίσσεται, ενώ η Αριστερά υπολείπεται
γιατί έχει έναν παρωχημένο λόγο που
ανατρέχει διαρκώς στο παρελθόν και για
αυτό δεν μπορεί να προσεγγίσει τον κόσμο του Κέντρου.
Από τη μια πλευρά η πανδημία, από
την άλλη η οικονομική κρίση. Υπάρχει
«σωτηρία»;
Η επιστροφή της πανδημίας και, μάλιστα, με έντονο τρόπο αλλάζει πολλά δεδομένα σε όλα τα επίπεδα. Η κυβέρνηση

φάνηκε να αιφνιδιάζεται από την εξέλιξη αυτή και προσπαθεί να συγκροτήσει
ένα νέο εθνικό σχέδιο, θέλοντας να εντάξει μέσα σε αυτό όλες τις δυνάμεις του
τόπου που θα μπορούσαν να βοηθήσουν
στην αύξηση των εμβολιασμών. Ταυτόχρονα, η κοινωνία έπειτα από ένα σύντομο διάλειμμα αισιοδοξίας καταλαμβάνεται και πάλι από σοβαρές αγωνίες
για το μέλλον. Η εικόνα θολώνει. Πιστεύω ότι αυτή η αλλαγή του κλίματος
δεν θα επιφέρει, τουλάχιστον στο κοντινό μέλλον, αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών. Η κυριαρχία της κυβέρνησης δύσκολα θα διαταραχθεί. Όμως, η
κυβέρνηση εμφανίζει σοβαρά σημάδια
κόπωσης μετά τη διαχείριση των σοβαρών κρίσεων, ενώ οι απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας έχουν αυξηθεί. Το
ερώτημα είναι αν θα βρει μια νέα αφετηρία και για ένα νέο ξεκίνημα.
Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση δεν
μπορεί να βρει τον πολιτικό της βηματισμό;
Πρόκειται για το φαινόμενο που ονομάζω «δομική καθήλωση». Ο ΣΥΡΙΖΑ,
όσο επιμένει να συνομιλεί με το παρελθόν, αρνούμενος να δει τις ανάγκες του
παρόντος και του μέλλοντος ώστε να
εναρμονιστεί με τα νέα προβλήματα και
τις αγωνίες της κοινωνίας, δεν πρόκειται
να δει Θεού πρόσωπο. Όσο το εκκρεμές
του κινείται μεταξύ «Πολακισμού» και
«Κουφοντινισμού», δεν πρόκειται να
προσελκύσει κανέναν κεντρώο πολίτη.
Και αυτό θα τον καθιστά ένα διαρκές λειψό πολιτικό υποκείμενο που δεν θα έχει
καμία προοπτική διακυβέρνησης.
Το Κίνημα Αλλαγής μοιάζει να μην

μπορεί να «αναπνεύσει» δημοσκοπικά. Μήπως ήρθε η ώρα να πέσουν οι
«τίτλοι του τέλους»;
Η ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής βρίσκεται σε προφανή αναντιστοιχία με την
κοινωνική βάση του κόμματος, η οποία
σε σημαντικό βαθμό εκτιμά θετικά αρκετές από τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Παραμένει εγκλωβισμένη σε παρωχημένες αντιλήψεις και κάποιες φορές
μετατρέπεται σε πολιτική ουρά του ΣΥΡΙΖΑ. Διευκολύνει τον ΣΥΡΙΖΑ να «κρατιέται στη ζωή» δίνοντας βάση στο αφήγημά
του, της λεγόμενης αντιδεξιάς - προοδευτικής διακυβέρνησης. Όλοι γνωρίζουν ότι χωρίς το αφήγημα αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει σε περιδίνηση, αφού από μόνος του είναι αδύνατο να συγκροτήσει
ποτέ κυβέρνηση. Κι όμως, η ηγεσία του
ΚΙΝ.ΑΛ. σπεύδει να του την προσφέρει.
Ο κόσμος του ΚΙΝ.ΑΛ. θα ήθελε να δει
ένα κόμμα σύγχρονο, ευρωπαϊκό, με εκσυγχρονιστικές προτάσεις για τους βασικούς τομείς λειτουργίας της χώρας και
να ασκεί κριτική προς την κυβέρνηση
από τη σκοπιά της καθυστέρησης αλλά
και του περιεχομένου των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Δεν ξέρω τι προοπτική
μπορεί να έχει ένα τέτοιο κόμμα.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να
σας ξαναδούμε και πάλι στην πρώτη
γραμμή;
Ειλικρινά δεν με απασχολεί κάτι τέτοιο.
Δεν είμαι οργανωτικά ενταγμένος σε κάποιο κόμμα, αλλά παραμένω ενεργός με
τη διατύπωση των απόψεών μου στη δημόσια σφαίρα. Και αυτό με ικανοποιεί.
Έχω διαγράψει μια αρκετά μεγάλη πολιτική πορεία και δεν νιώθω κάποια έλλειψη που πρέπει να καλυφθεί.
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ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών, αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.

«Απλώνουμε χέρι συνεργασίας
σε όλο το δημοκρατικό φάσμα»

«Π

ροχειρότητα και έλλειψη πολιτικών πρόληψης στην Πολιτική Προστασία» καταλογίζει στον υφυπουργό Προστασίας του
Πολίτη Νίκο Χαρδαλιά η αναπληρώτρια
τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Για
την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της η Χαρά Καφαντάρη μέμφεται τον κ. Μητσοτάκη, ο οποίος «εξελέγη με σύνθημα την ασφάλεια», αλλά «το βαρύ έγκλημα αυξήθηκε
και η ανασφάλεια των πολιτών εντάθηκε, ενώ φαινόμενα
διαπλοκής και διαφθοράς οργάνων της τάξης βγαίνουν
στην επιφάνεια».
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. θεωρεί «κοινωνική αναγκαιότητα τη συμπαράταξη του δημοκρατικού, προοδευτικού και αριστερού κόσμου». «Για τον στόχο αυτόν ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. εργάζεται και απλώνει χέρι συνεργασίας σε όλο
το δημοκρατικό φάσμα, καθώς η αποτροπή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής απαιτεί συνεργασίες, οι οποίες μπορούν να ξεκινήσουν από το επίπεδο της Αυτοδιοίκησης και
του συνδικαλιστικού κινήματος μέχρι και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο».

Ως αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας
του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. πώς κρίνετε τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά;
Δυστυχώς η πατρίδα μας βίωσε μεγάλες φυσικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια και ο νέος υφυπουργός, ο κ.
Χαρδαλιάς, έφερε με «τυμπανοκρουσίες» έναν νόμο
(4662/2020) που θα έλυνε τα ζητήματα. Τον νόμο αυτό
έθεσε με ΠΝΠ σε αδράνεια τον Μάρτιο του 2020 (λόγω
Covid-19) και η Πολιτική Προστασία λειτουργεί με νομοθεσία του 2003. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Ο «Ιανός», η
«Μήδεια», η πρόσφατη πυρκαγιά στα Γεράνεια και οι συνέπειές τους απέδειξαν στην πράξη την προχειρότητα και
την έλλειψη πολιτικών πρόληψης, βασικό στάδιο της Πολιτικής Προστασίας. Κατά τα άλλα, η επικοινωνία και οι αντίστοιχοι χειρισμοί του κ. Χαρδαλιά, η εμμονή στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και όχι στην πρόληψη και η λογική αποκλειστικά της αεροπυρόσβεσης με «γενναίες»
προμήθειες εναέριων μέσων καλά κρατούν. Η εξέλιξη της
αντιπυρικής περιόδου που διανύουμε θα κρίνει χειρισμούς, πολιτικές και, κυρίως, αν υπάρχει συγκεκριμένος
σχεδιασμός, βασισμένος στα σύγχρονα δεδομένα.
Ο τομέας της Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος. Πώς κρίνετε την κατάσταση σήμερα και τι έγινε επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ;
Όντως, η ασφάλεια, βασικό δικαίωμα κάθε πολίτη της
χώρας μας, είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος τομέας. Η
ασφάλεια καθενός/μιάς να κυκλοφορεί ελεύθερα και χωρίς φόβο είναι υποχρέωση ενός κράτους δικαίου και πρέπει να παρέχεται σε όλους τους πολίτες.
Η Ν.Δ. και ο κ. Μητσοτάκης εξελέγησαν με την ασφάλεια ως ένα από τα κύρια συνθήματά τους. Δύο χρόνια κυβέρνηση Ν.Δ. και το βαρύ έγκλημα αυξήθηκε, η ανασφάλεια των πολιτών εντάθηκε, ενώ φαινόμενα διαπλοκής και
διαφθοράς οργάνων της τάξης βγαίνουν στην επιφάνεια,
χωρίς, βέβαια, αυτό να σημαίνει ότι χαρακτηρίζει τους Έλληνες αστυνομικούς στο σύνολό τους, που είναι εργαζόμενοι σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με δικαιώματα και
εργασιακά αιτήματα.
Αντίθετα, ο κ. Χρυσοχοΐδης επιδίδεται σε εντυπωσιακού

στον
Γιάννη Σπ. Παργινό

parginos@paraskhnio.gr

χαρακτήρα επιχειρήσεις, εστιάζει κύρια στην καταστολή
και δημιουργεί νέα σώματα (ΟΔΟΣ, Πάνθηρες και Αστυνομία Πανεπιστημίων) με αθρόες προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ.
Παράλληλα, αφήνει τα αστυνομικά τμήματα υποστελεχωμένα με αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια των πολιτών και των αστυνομικών υπαλλήλων. Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. έγιναν στοχευμένες επιχειρήσεις εξάρθρωσης
κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών χωρίς εντυπωσιασμούς και επικοινωνιακές πρακτικές. Ιδρύθηκαν (Π.Δ.
37/2019) τμήματα ενδοοικογενειακής βίας στην ΕΛ.ΑΣ. για
την αντιμετώπιση φαινομένων έμφυλης βίας.
Εκλέγεστε στις λαϊκές συνοικίες της Δυτικής Αθήνας,
όπου τα προβλήματα της κοινωνίας είναι έντονα και
λίαν διακριτά. Πώς θα τα ιεραρχούσατε σε σειρά προτεραιότητας;
Η Δυτική Αθήνα χαρακτηρίζεται από εργαζομένους, ανθρώπους του μόχθου και της καθημερινής βιοπάλης, καθώς και από μικροεπιχειρηματικότητα και λιανεμπόριο. Τα
προβλήματα είναι πολλά και επιδεινώθηκαν από την πανδημία. Καταστήματα έκλεισαν, οι μικρομεσαίοι ασφυκτιούν, η ανεργία αυξάνει. Παράλληλα, η ποιότητα ζωής των
κατοίκων της Δυτικής Αθήνας είναι υποβαθμισμένη λόγω
άναρχης δόμησης, έλλειψης μεγάλων ελεύθερων χώρων
και επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από τις εγκαταστάσεις
διαχείρισης απορριμμάτων στη Φυλή, που, όπως φαίνεται
και από τα σχέδια του κ. Πατούλη με τον νέο περιφερειακό
σχεδιασμό του, η κατάσταση θα επιβαρυνθεί περαιτέρω.
Μεγάλο πρόβλημα, επίσης, για τη Δυτική Αθήνα αποτελεί
και ο τομέας της υγείας με τη σημαντική υποβάθμιση της
πρωτοβάθμιας βαθμίδας και την ελλειμματική λειτουργία

των νοσοκομείων της. Το νοσοκομείο «Η Αγία Βαρβάρα»
υπολειτουργεί, ενώ το «Αττικό» οδεύει προς ιδιωτικοποίηση, μέσω των ΣΔΙΤ που εξαγγέλλει ο κ. Μητσοτάκης.
Απέναντι σε όλα αυτά, ο απλός κόσμος θέλει την αντιπολίτευση ενωμένη για λύση αυτών των προβλημάτων,
Πώς και με ποιους;
Ως αντίποδας στη λαίλαπα της καταστροφικής πολιτικής
του καθεστώτος Μητσοτάκη, με συνέπειες σε όλους τους
τομείς, καθίσταται πλέον ορατή η ανάγκη συμπαράταξης
του δημοκρατικού, προοδευτικού και αριστερού κόσμου.
Είναι πλέον μια κοινωνική αναγκαιότητα, η οποία κερδίζει
έδαφος στην κοινωνία. Τα προβλήματα απαιτούν λύσεις
και η αποτροπή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής απαιτεί
συνεργασίες, οι οποίες μπορούν να ξεκινήσουν από το
επίπεδο της Αυτοδιοίκησης και του συνδικαλιστικού κινήματος μέχρι και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Για τον στόχο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. εργάζεται και απλώνει χέρι συνεργασίας σε όλο το δημοκρατικό φάσμα. Είναι στο χέρι τους
να ανταποκριθούν.
Στο εγχείρημα ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία δεν
βρήκατε την ανταπόκριση που περιμένατε. Μήπως
μπροστά στο νέο αφήγημα της προοδευτικής διακυβέρνησης η ηγεσία πρέπει να κάνει αλλαγές σε πρόσωπα και πολιτικές;
Ο Αλέξης Τσίπρας πρόσφατα στο «Κατράκειο» ανέφερε
ότι είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε και ότι και με μία ψήφο διαφορά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. στις εκλογές με απλή
αναλογική θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Ήδη δυνάμεις του
σοσιαλιστικού και του δημοκρατικού χώρου έχουν προσχωρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ., συμμετέχοντας ισότιμα στις
σχετικές διαδικασίες. Παλεύουμε συλλογικά για τη νέα
προοδευτική διακυβέρνηση που έχει ανάγκη η πατρίδα
μας. Τα πρόσωπα πάντα παίζουν σημαντικό ρόλο σε όποιο
εγχείρημα, σηματοδοτούν καταστάσεις, αλλά κυρίως αναδεικνύονται μέσα από αγώνες και δράσεις στην επίτευξη
του κοινού συνομολογημένου πολιτικού στόχου.
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ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

«Προέχει η δημόσια υγεία
από την όρθια διασκέδαση»

Δ

εν θα υπάρξει καμία αλλαγή
στους εξωτερικούς χώρους
της εστίασης καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, διαμηνύει μέσω της «Ρ» ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης,
στον απόηχο των αποφάσεων για τη λειτουργία των εσωτερικών χώρων εστίασης
και διασκέδασης αποκλειστικά για εμβολιασμένους πολίτες ή νοσήσαντες.

στον
Γιώργο Ευγενίδη
g_evgenidis@yahoo.gr

«Όταν κάποιος έχει κάποιου είδους στέγαστρο, αλλά είναι ανοιχτό το κατάστημα
και από τις τρεις μεριές, προφανώς αυτό
είναι ανοιχτός χώρος», εξηγεί ο υπουργός
ως προς τα καταστήματα εστίασης που
έχουν οιονεί εξωτερικούς χώρους. «Αν
ρωτάτε τη γνώμη μου, προφανώς πρέπει
όλοι οι εργαζόμενοι να εμβολιαστούν»,
τονίζει ακόμα.
«Θα υπάρχει κόσμος και θα μάθει να
διασκεδάζει καθήμενος για ένα καλοκαίρι. Προέχει να χάσουμε την όρθια διασκέδαση από το να διατηρούμε τη δημόσια
υγεία και την οικονομία όρθια», τονίζει ως
προς την προοπτική τα καταστήματα
εστίασης και διασκέδασης να λειτουργούν
αποκλειστικά με καθήμενους καθ’ όλη τη
διάρκεια του καλοκαιριού.
Επιτίθεται, δε, στον ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση
του στο θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού, παραπέμποντας στη ρύθμιση του
Ανδρέα Ξανθού από το 2018, που άνοιγε το
παράθυρο για τον κατά περίπτωση υποχρεωτικό εμβολιασμό. «Τώρα ξαφνικά ο
ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση θυμήθηκε ότι
διαφωνεί με τον νόμο που ο ίδιος ψήφισε;
Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές είναι ντροπή
να πατάς σε δύο βάρκες», τονίζει.
Τις προηγούμενες μέρες ανακοινώθη?
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καν οι αποφάσεις για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό και το πλαίσιο λειτουργίας για εστίαση και διασκέδαση. Εκτιμάτε ότι θα είναι μια τελική ώθηση για
το πρόγραμμα εμβολιασμού;
Ναι, πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις που
έχουμε λάβει, θα επηρεάσουν την εμβολιαστική προσπάθεια, καθόσον πολλοί
άνθρωποι που είναι σχετικά αδιάφοροι
με τον εμβολιασμό, θα αποφασίσουν να
εμβολιαστούν ακριβώς για να μη χάσουν
την ευκαιρία να μπορούν να πηγαίνουν
στα κέντρα διασκέδασης, στους εσωτερικούς χώρους εστίασης και σε ό,τι άλλο
προβλέπεται. Είναι άλλο ένα βήμα, άλλος
ένας κρίκος στην προσπάθειά μας.
Τι θα ισχύει για επιχειρήσεις, π.χ.,
εστίασης που έχουν και κλειστούς και
εξωτερικούς χώρους; Θα υπάρχει κάποιος περιορισμός στον εξωτερικό
χώρο εντός του θέρους;
Ο εξωτερικός χώρος λειτουργεί όπως
λειτουργούσε μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει
καμία αλλαγή. Οπότε, μιλάμε μόνο για
τους εσωτερικούς χώρους. Στην ΚΥΑ
προβλέπεται ακριβώς τι ορίζεται στους
εσωτερικούς χώρους.
Τι θα γίνει με επιχειρήσεις που έχουν
οιονεί εξωτερικούς χώρους, με ανοιχτές τζαμαρίες ή πέργκολες; Ποιο θα
είναι το καθεστώς λειτουργίας;
Δεν είναι το ίδιο. Όταν κάποιος έχει κάποιου είδους στέγαστρο, αλλά είναι ανοιχτό το κατάστημα και από τις τρεις μεριές,
προφανώς αυτό είναι ανοιχτός χώρος. Αν
όμως έχει τζαμαρία που είναι κλειστή και
απλώς ανοίγεις τα παράθυρα, αυτό είναι
κλειστός χώρος. Όλα αυτά προβλέπονται
στην ΚΥΑ με πολύ μεγάλη σαφήνεια.
Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων
εστίασης και διασκέδασης δεν υποχρεούνται να είναι εμβολιασμένοι. Είναι κάτι που σκέφτεστε για το φθινόπωρο; Και, επίσης, το μοντέλο με τους
κλειστούς χώρους μόνο για εμβολιασμένους θα συνεχιστεί και τότε;
Το ποιες κατηγορίες εργαζομένων θα
έχουν υποχρεωτικό εμβολιασμό ή όχι θα
το αποφασίσουν η Επιτροπή Βιοηθικής
και η Επιτροπή Εμβολιασμών και θα ακολουθήσει η απόφαση του υπουργού Υγείας, όπως προβλέπει η νομοθεσία.
Δεν μπορώ εγώ να αποφασίσω κάτι τέτοιο. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου, προφανώς
πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να εμβολιαστούν. Αλλά αυτό ισχύει πάγια για όλους
ούτως ή άλλως.
Επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω καμία
αποφασιστική αρμοδιότητα στο ποιοι θα
έχουν υποχρεωτικό εμβολιασμό.

«

Ο τουρισμός πηγαίνει καλά και τα μαγαζιά
θα δουλέψουν. Θα ξεβολευτούμε λίγο φέτος,
αλλά ξεβολεύεται όλη η ανθρωπότητα.
Δεν ξεβολευόμαστε μόνο στην Ελλάδα

Σας ανησυχεί η προοπτική λουκέτων,
ιδίως στη νυχτερινή διασκέδαση, από
την προαναγγελία ότι δεν θα επιτραπεί
καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού
η παρουσία όρθιων στα μαγαζιά;
Δεν με ανησυχεί. Ο τουρισμός πηγαίνει
καλά και τα μαγαζιά θα δουλέψουν. Θα
ξεβολευτούμε λίγο φέτος, αλλά ξεβολεύεται όλη η ανθρωπότητα. Δεν ξεβολευόμαστε μόνο στην Ελλάδα. Εδώ το
Σίδνεϊ και η Μελβούρνη ξαναμπήκαν σε
lockdown. Η Πορτογαλία το ίδιο. Ζούμε
μια έκτακτη συνθήκη. Μέχρις ότου ο ιός
φύγει, αναγκαζόμαστε να λαμβάνουμε
μέτρα. Θα υπάρχει κόσμος και θα μάθει
να διασκεδάζει καθήμενος για ένα καλοκαίρι. Προέχει να χάσουμε την όρθια διασκέδαση από το να διατηρούμε τη δημόσια υγεία και την οικονομία όρθια.
Είστε βέβαιος ότι το πλαίσιο που ανα-

κοινώσατε θα είναι και εφαρμόσιμο
αλλά και θα τηρηθεί από επιχειρηματίες και θαμώνες; Γιατί το παν δεν είναι
η θεσμοθέτηση, όπως ξέρετε, αλλά η
εφαρμογή των κανόνων. Θα πέσουν
«καμπάνες» σε επιχειρηματίες σαν
αυτόν που λειτουργούσε το κέντρουπερμεταδότη στην Παραλιακή;
Οι έλεγχοι είναι συνεχείς. Με την πρώτη παράβαση κλείνεις για εφτά μέρες.
Όλοι ξέρουν ότι το τηρούμε. Ήδη έχουμε
κλείσει πολλά καταστήματα. Αυτό κυκλοφορεί στην αγορά. Πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνετε ότι είμαστε αποφασισμένοι να
εφαρμόσουμε τη νομοθεσία. Δεν έχω
ανησυχία. Η νομοθεσία θα εφαρμοστεί.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σας κατηγορεί όλες αυτές
τις μέρες ότι διχάζετε τους πολίτες,
την ώρα που το εμβολιαστικό πρόγραμμα δεν έχει προχωρήσει και τόσο. Πώς απαντάτε στις μομφές της

αντιπολίτευσης;
Είναι ντροπή οι κατηγορίες αυτές της
αντιπολίτευσης, και είναι ντροπή γιατί ο
ΣΥΡΙΖΑ, το 2018, με υπουργό Υγείας τον κ.
Ανδρέα Ξανθό, πρότεινε την υπό προϋποθέσεις δυνατότητα του υπουργού Υγείας
να ορίζει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Μα, αν όλοι πήγαιναν και εμβολιάζονταν από μόνοι τους, ποιος ο λόγος να
υπάρχει η δυνατότητα του υποχρεωτικού
εμβολιασμού που προέβλεψε η νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Ξανθού;
Άρα είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση θεωρούσε ότι υπό συνθήκες
πρέπει να μπορεί το κράτος να επιβάλει
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Τότε ο κύριος Ξανθός το έκανε για την
ιλαρά που είχε επανεμφανιστεί. Δεν ήξερε ακόμα τον Covid-19. Αλλά η νομοθεσία
του, και σωστά, είναι γενικής φύσεως και
προβλέπει εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και εξέταση των επιδημιολογικών δεδομένων.
Όλα αυτά τα κριτήρια τώρα πληρούνται.
Τι έγινε; Τώρα ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση θυμήθηκε ότι διαφωνεί με τον
νόμο που ο ίδιος ψήφισε; Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές είναι ντροπή να πατάς σε
δύο βάρκες.
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Θερμό επεισόδιο
στην Κύπρο

Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα απ’ ό,τι περιμέναμε και το καλοκαίρι δεν το βλέπω να είναι τόσο ήρεμο, παρά τις υποσχέσεις του ίδιου του Ερντογάν. Μετά το επεισόδιο με τους
πυροβολισμούς της τουρκικής ακταιωρού
κατά σκάφους του Λιμενικού της Κύπρου,
μην ξεχάσω να σας θυμίσω ότι τέλη Σεπτεμβρίου -μάλλον- θα ξεκινήσουν οι έρευνες της
τουρκικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου
ΤΡΑΟ βόρεια της Κύπρου. Έχει καταθέσει αίτημα για τρεις άδειες για έρευνες υδρογονανθράκων «εντός τουρκικών χωρικών υδάτων», όπως υποστηρίζουν, οι οποίες δημοσιεύθηκαν και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της Τουρκίας. Σε απόσταση ασφαλείας, ωστόσο, από εκεί που θα
κάνει τον Νοέμβριο έρευνες
η ExxonMobil, στο οικόπεδο
10. Είπατε κάτι;
Στο σχήμα Hines - Γιάννη και Τίνα Δασκαλαντωνάκη
περνάει το «Out of the Blue Capsis Elite Resort»,
στην Αγία Πελαγία της Κρήτης, έναντι ποσού 125
εκατ. ευρώ. Ο πλειστηριασμός έγινε και προσφορές
κατέθεσαν η Prodea (86,6 εκατ.) και η Πειραιώς
(49,6 εκατ.). Αίσθηση, πάντως, προκάλεσε η διαφορά των 58 εκατ. ευρώ με τον δεύτερο σε σειρά πλειοδότη. Ανοίγει η βεντάλια στο real estate…

Εκτός από ψεκασμένοι,
είναι και επικίνδυνοι
Αρκετοί αρνητές εμβολιασμών διακινούν ένα
άθλιο fake news, ότι δήθεν κάποιοι γιατροί δίνουν κρυφά σε ασθενείς τους μια συγκεκριμένη ουσία, η οποία, όπως μαθαίνω, είναι αντιπαρασιτικό. Οι διακινητές αυτών των ψευδών σεναρίων γράφουν μάλιστα στα σόσιαλ μίντια και
το όνομα της δραστικής ουσίας και προτρέπουν
τους πολίτες να πάνε να την αγοράσουν από τα
φαρμακεία! Για να σας δώσω να καταλάβετε, μιλάμε για σκεύασμα που χρησιμοποιείται σε μεγάλα ζώα, όπως τα άλογα. Είναι, δηλαδή, και
εξόχως επικίνδυνοι και πρέπει άμεσα να παρέμβει η Εισαγγελία, προτού έχουμε τίποτα
δράματα…

Χρονικό του Χρόνου
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Άδωνις: Γιατί δεν
μπορεί να γίνει
νέο lockdown

P
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H επιστροφή της
Carrefour στην Ελλάδα

T

ο εξήγησε αναλυτικά ο Άδωνις
Γεωργιάδης. Δεν υπάρχει γενική
καραντίνα, γιατί χωρίς τουρισμό δεν
υπάρχουν λεφτά. «Η άσκηση την οποία
καλούμαστε να διαχειριστούμε είναι
πολύπλοκη. Αν ήταν χειμώνας, θα κάναμε
μια καραντίνα 15 ημερών. Είμαστε, όμως,
στη μέση της τουριστικής περιόδου και
χωρίς τουρισμό δεν υπάρχουν
χρήματα, ενώ παράλληλα
και ηθικά δεν θα
μπορούσαμε να το
κάνουμε, καθώς οι μισοί
πολίτες είναι
εμβολιασμένοι», τόνισε ο
υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, λέγοντας ότι «αυτό
το καλοκαίρι θα ζήσουμε με τον ιό σε
έξαρση. Δεν υπάρχει λύση χωρίς γενική
καραντίνα. Γενική καραντίνα δεν μπορεί να
επιβληθεί». Δεν είναι εύκολη η εξίσωση…

Μετά το Ελληνικό
έρχεται η ΔΕΠΑ
Υποδομών
Ήρθε η ώρα για τη δεύτερη μεγάλη
ιδιωτικοποίηση της χρονιάς και την πρώτη
ενεργειακή ιδιωτικοποίηση του 2021. Οι δύο
δεσμευτικές προσφορές που κατατέθηκαν στο
ΤΑΙΠΕΔ για την από κοινού πώληση με την
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛ.ΠΕ.) του 100% του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΔΕΠΑ
Υποδομών βάζουν στην τελική ευθεία την
ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης, που εκτιμάται
ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Το
ΤΑΙΠΕΔ θα αναλάβει την εξέταση των δύο
τεχνικών προσφορών και θα ακολουθήσει αμέσως
μετά η εξέταση των οικονομικών προσφορών.
Δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν: Α) Η τσεχική
EP Investment Advisors. Πρόκειται για έναν
διακεκριμένο ενεργειακό όμιλο στην κεντρική
Ευρώπη, ο οποίος κατέχει και εκμεταλλεύεται
περιουσιακά στοιχεία στην Τσεχία, τη Σλοβακία, τη
Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη
Γαλλία, την Ουγγαρία και την Πολωνία. Β) Η
ιταλική Italgas SpA που είναι ο μεγαλύτερος
διανομέας φυσικού αερίου στην Ιταλία, με μερίδιο
αγοράς 34%. Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος
διαχειριστής δικτύων στην Ευρώπη, κατόπιν της
απόσχισής της από τη Snam το 2016. Η Italgas
διαχειρίζεται 70.000 χιλιόμετρα δικτύων,
εξυπηρετώντας περισσότερους από 1.800 δήμους.

Πώς αλλάζουν οι καιροί! Αν και τα προϊόντα Carrefour έφυγαν από την Ελλάδα με την κατάρρευση της «Μαρινόπουλος», δεν αποκλείεται
να τα δούμε σύντομα στα ράφια ελληνικών σουπερμάρκετ. Η καλή είδηση της ημέρας αναφέρει ότι μια νεοσύστατη εταιρεία με την ονομασία
«Retail & More» έχει υπογράψει σύμβαση αποκλειστικής αντιπροσώπευσης των private labels της Carrefour στην Ελλάδα. Επικεφαλής
της νέας εταιρείας είναι ο Βασίλης Στασινούλιας, παλιός γνώριμος στον Όμιλο Carrefour,
καθώς κατείχε προ δεκαετίας τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην Carrefour - Μαρινόπουλος, ενώ βασικός μέτοχος είναι η εισηγμένη AVE, συμφερόντων της οικογενείας Θ. Βαρδινογιάννη.

Εφτακόσια ευρώ
για να δω την Άννα;

Να δώσεις το λιγότερο 700 ευρώ για τις φώκιες
στη Γυάρο; Σαν πολλά δεν είναι τα χρήματα για
ένα εισιτήριο σε συναυλία της Βίσση; Δεν λέω,
για καλό σκοπό είναι η μεγάλη συναυλία φιλανθρωπικού χαρακτήρα στο κοσμοπολίτικο Μόντε
Κάρλο που θα δώσει η Άννα Βίσση τον Σεπτέμβριο. Η συναυλία θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου
και μέρος των εσόδων θα πάνε στο φιλανθρωπικό ίδρυμα «Αλβέρτος» για τη διάσωση της μεσογειακής φώκιας. Το χρηματικό ποσό που χρειάζεται κάποιος για να αγοράσει εισιτήριο και να
παρευρεθεί στο Μόντε Κάρλο για να ακούσει την
Άννα Βίσση ανέρχεται στα 707 ευρώ το φθηνότερο! Δεν θέλω να λαϊκίσω, αλλά υπάρχουν και παιδάκια που πεινάνε! Μήπως να έκανε και μια συναυλία γι’ αυτόν τον σκοπό η Άννα ή κάποιος σύλλογος, τέλος πάντων;
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Οι Τούρκοι και οι επήρειες στα νησιά
«Αρκεί η συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ Ελλάδος - Τουρκίας να διαπνέεται από την ίδια φιλοσοφία
που διαπνέονταν οι συμφωνίες Ελλάδος - Ιταλίας και Ελλάδος - Αιγύπτου». Με αυτήν τη φράση ο
Τούρκος πρεσβευτής, ο κύριος Μπουράκ Οζουγκέργκιν, ξεδίπλωσε όλο το σχέδιο της γείτονος σε
συνέντευξή του στην «Καθημερινή». Πολλοί το άκουσαν, λίγοι το κατάλαβαν. Η Τουρκία αναφέρεται
στο ότι η Ελλάδα αναγνώρισε αλιευτικές ζώνες στην Ιταλία στην ΑΟΖ της στα Δωδεκάνησα και ζητά
να αναγνωριστούν αλιευτικές ζώνες στην ίδια στο Ιόνιο και στο στρατηγικό, γι’ αυτήν, θαλάσσιο πέρασμα προς Γιβραλτάρ των Κυθήρων, στο Μυρτώο Πέλαγος. Με τον τρόπο αυτόν τι θα πετύχουν;
Μειωμένο ποσοστό επήρειας που επιφυλάσσουν στα ελληνικά νησιά στο Ιόνιο και το Αιγαίο. Στις
Στροφάδες, το Καστελόριζο, την Κάσο, τη Ρόδο, την Κάρπαθο και την Κρήτη. Το καταλάβαμε τώρα;

Οι «Τελεταί
Μπούκουρας»
τρολάρουν
τους αρνητές…

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Περί απολύσεων
Για την εφαρμογή του μέτρου των απολύσεων για τους αρνητές εμβολιασμών
υπάρχει αρκετή σύγχυση προς το παρόν, αφού άλλα πράγματα ισχύουν στον
δημόσιο και άλλα στον ιδιωτικό τομέα.
Στο Δημόσιο, για παράδειγμα, η αναστολή σύμβασης δεν σημαίνει απόλυση. Για να υπάρχει η δυνατότητα απόλυσης ενός εργαζομένου στον δημόσιο
τομέα θα πρέπει να ψηφιστεί νόμος και
να αλλάξουν το τωρινό νομοθετικό
πλαίσιο και ο Δημοσιοϋπαλληλικός
Κώδικας, ενώ θα χαθεί πολύτιμος χρόνος από τις μαζικές προσφυγές που σίγουρα θα υπάρξουν προς το ΣτΕ για τη
συνταγματικότητα μιας τέτοιας κίνησης. Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπουν
στη ζυγαριά του ΣτΕ το ατομικό δικαίωμα επιλογής και το δικαίωμα του κράτους να επικαλείται λόγους δημοσίου
συμφέροντος. Πολύπλοκες και δύσκολες καταστάσεις, ομολογουμένως. Από
την άλλη μεριά, στον ιδιωτικό τομέα, με
τον νέο νόμο Χατζηδάκη, ο εργοδότης
έχει δικαίωμα να βγάλει μονομερώς
τον εργαζόμενο σε άδεια άνευ αποδοχών για έναν χρόνο. Δεν απαιτείται
πλέον συμφωνία μεταξύ εργοδότη και
εργαζομένου.

POLITICANTIS

Χαμόγελα Παναγιωτόπουλου
για την επιτυχία της Defea

O

υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε κάθε λόγο να
χαμογελά μετά το τέλος της έκθεσης Defea (Defence Exhibition Athens)
που διοργανώθηκε ύστερα από 10 ολόκληρα χρόνια. Δεν ήταν μόνο η μεγάλη συμμετοχή των ελληνικών και των ξένων εταιρειών, αλλά και το πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον αξιωματούχων απ’ όλον τον κόσμο. Η Εθνική Άμυνα της Ελλάδας έχει
να περηφανεύεται για σημαντικές καινοτομίες, όπως αυτές που παρουσίασε υλοποιημένες στον υπουργό ο διευθύνων σύμβουλος της Intracom Defense Γιώργος
Τρουλλινός. Το πρώτο ετοιμοπόλεμο και μάχιμο ελληνικό drone RX3 PLUS αλλά
και ένα Leopard του Ελληνικού Στρατού που μετατράπηκε σε υβριδικό, προκειμένου να έχει μικρότερη κατανάλωση καυσίμων αλλά και μηδενικό θερμικό ίχνος
στο πεδίο της μάχης. Και τα δύο εκθέματα μαγνήτισαν τα βλέμματα όχι μόνο του
υπουργού αλλά και όλων των επισκεπτών.

Επικό τρολάρισμα από τους «Τελεταί Μπούκουρας» για τη συγκέντρωση αντιεμβολιαστών στο
Σύνταγμα. Τη συγκέντρωση σχολίασαν με αρκετή
διάθεση για τρολάρισμα οι «Τελεταί Μπούκουρας» που έγραψαν στο Twitter: «Ωραία ήταν στο
#Σύνταγμα. Μοιράσαμε πάνω από 5Κ κάρτες». Τα
άτομα κρατούσαν ελληνικές σημαίες και πανό,
στην πλατεία Συντάγματος, με τα οποία αντιδρούν
στον εμβολιασμό. Μάλιστα, ελάχιστοι από αυτούς
φορούσαν μάσκες. Στην Ομόνοια οι παρευρισκόμενοι κρατούσαν πανό που έγραφε «Ελευθερία.
Όχι στους διαχωρισμούς. Όχι στους εκβιασμούς.
Όχι στην τρομοκρατία». Άγνωστο γιατί, τραγουδούσαν και τον Εθνικό Ύμνο…

LOCK
Για την αδειοδότηση της μαρίνας στην
επένδυση της Mirum στην Ελούντα, που
θα είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική στην
Κρήτη, χρειάστηκαν μόλις 10 ημέρες. Οι
επενδυτές είναι, μάλιστα, τόσο
ικανοποιημένοι ώστε, πέραν των 400 και
πλέον εκατομμυρίων που θα επενδύσουν
στο τουριστικό συγκρότημα, σχεδιάζουν
και νέα επένδυση, άνω των 100 εκατ.
ευρώ. Όχι 13 χρόνια, αλλά 10 μέρες…
Διαστημικές ταχύτητες, πλέον…

P
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Έστησαν θερμό επεισόδιο
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Π

λώρη για θερμό επεισόδιο
στην Κύπρο έχει βάλει η
Τουρκία, η οποία κλιμακώνει
επικίνδυνα την επιθετικότητά
της λίγες μέρες πριν από τη φιέστα Ερντογάν στα Κατεχόμενα. Τα νερά της Ανατολικής Μεσογείου «βράζουν» μετά το περιστατικό με τουρκική ακταιωρό να ανοίγει
πυρ εναντίον σκάφους του Λιμενικού της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το επεισόδιο έλαβε χώρα γύρω στις
3.30, ξημερώματα Παρασκευής, στη θαλάσσια περιοχή του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας. Το πλωτό της Λιμενικής Αστυνομίας
με τριμελές πλήρωμα εκτελούσε περιπολία για τον εντοπισμό παράνομων μεταναστών περίπου 11 ναυτικά μίλια ανοιχτά των
ακτών. Στο σημείο εμφανίστηκε μια τουρκική ακταιωρός και με επιθετικούς ελιγμούς άρχισε να καταδιώκει το μικρό σκάφος. Σε απόσταση μόλις τεσσάρων ναυτικών μιλίων το τουρκικό πλοίο άνοιξε πυρ,
εκτελώντας προειδοποιητικές βολές κατά
του κυπριακού σκάφους.
«Το υπουργείο Άμυνας παρακολουθεί
το θέμα και ό,τι διαβήματα χρειάζεται να
προβεί το υπουργείο μετά την πλήρη ενημέρωση της Αστυνομίας για το περιστατικό θα προβούμε στις ανάλογες ενέργειες», ανέφερε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου της Εθνικής Φρουράς Χρίστος Πιερής. «Κάθε βίαιη ενέργεια στη
Μεσόγειο είναι λυπηρή», τόνισε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδια για θέματα
Εξωτερικών Υποθέσεων, Ναμπίλα Μασράλι και επισήμανε ότι «από την Τουρκία
αναμένεται ξεκάθαρη δέσμευση για σχέσεις καλής γειτονίας και εξομάλυνση της
σχέσης με την Κυπριακή Δημοκρατία».

Στην Κύπρο ο Δένδιας
Επίσκεψη με ισχυρό συμβολισμό θα
πραγματοποιήσει το βράδυ της Δευτέρας
ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα βρεθεί στη
Λευκωσία, όπου θα έχει συναντήσεις σε
ανώτατο επίπεδο. Η παρουσία του Έλληνα
υπουργού Εξωτερικών στην Κύπρο συμπίπτει με το προκλητικό σόου Ερντογάν Τατάρ, οι οποίοι θα βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα μακριά, στην κατεχόμενη Αμμόχωστο. Με την κίνηση αυτή η ελληνική δι-

πλωματία θέλει να στείλει ένα ξεκάθαρο
μήνυμα ότι οι παράνομες ενέργειες της
Τουρκίας στα Κατεχόμενα και οι μεθοδεύσεις για διχοτόμηση του νησιού δεν
μένουν αναπάντητες. Ο Νίκος Δένδιας θα
μεταβεί στη συνέχεια στο Ισραήλ, όπου θα
έχει συνάντηση με τον ομόλογό του Γιαρ
Λαπίντ.
Στην Αθήνα επικρατεί η εκτίμηση ότι η
τουρκική επίδειξη ισχύος με τους πυροβολισμούς εναντίον σκάφους του κυπριακού Λιμενικού εντάσσεται στην προσπάθεια της Τουρκίας να δείξει ότι μπορεί να
υποστηρίξει το ψευδοκράτος και επί του
πεδίου. Η Κύπρος αποτελεί πλέον χώρο
ζωτικής σημασίας για την Άγκυρα που
βλέπει την παρουσία της στην Ανατολική
Μεσόγειο να «απειλείται» από τις συμμαχίες που χτίζουν οι χώρες της περιοχής.
Πηγές από τη Λευκωσία, πάντως, συνδέουν το περιστατικό και με τα κυκλώματα
διακίνησης παράνομων μεταναστών,
αφού τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο
και στο Αιγαίο οι τουρκικές ακταιωροί συχνά συνοδεύουν λέμβους με παράνομους
μετανάστες.
Η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας
στην Κύπρο αποτελεί και το νέο αφήγημα
του Ερντογάν εν όψει της παράνομης επίσκεψής του. Ο Τούρκος πρόεδρος, με την
ανάρτηση ενός γραφικού βίντεο στο Twitter για την επέτειο των πέντε ετών από το
αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, διαμηνύει ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι
«απροσπέλαστη». Οι προθέσεις της Άγκυρας αποτυπώνονται με σαφήνεια στο βίντεο διάρκειας τριών λεπτών με τη γνωστή

νεοοθωμανική αισθητική. Τα τουρκικά
ερευνητικά πλοία «Ορούτς Ρέις» και
«Μπαρμπαρός» «παρελαύνουν» μαζί με
τα γεωτρύπανα και τον τουρκικό Στόλο με
τις φράσεις «απροσπέλαστη Γαλάζια Πατρίδα» και «απροσπέλαστη Ανατολική Μεσόγειος» να επαναλαμβάνονται συνεχώς.
Είναι σαφές ότι όλες αυτές οι ενέργειες
και οι προκλήσεις αποσκοπούν στη δημιουργία κλίματος για την εμπέδωση των
παράνομων τουρκικών διεκδικήσεων. Η
Τουρκία προσπαθεί να παγιώσει την στρατιωτική της παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και ταυτόχρονα να δείξει την ελληνική και την ελληνοκυπριακή πλευρά ως
υπεύθυνες για το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό.
Από την άλλη πλευρά, η Αθήνα επιδιώκει να αυξήσει τους συμμάχους στην ευρύτερη περιοχή. Ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος υπέγραψε συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας
με τον Γεωργιανό ομόλογό του Ζουανσέρ
Μπουρχουλάντζε, με τον οποίο συναντήθηκε στη διεθνή έκθεση αμυντικού υλικού Defea 21. Το νέο πρωτόκολλο που
υπέγραψαν οι δύο υπουργοί αποτελεί
στην ουσία παράταση της υφιστάμενης
συμφωνίας για στρατιωτική συνεργασία
και προβλέπει κοινές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις των δύο χωρών.
Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε ακόμη
συναντήσεις με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Αμύνης και
Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλικής Γερουσίας Κριστιάν Καμπόν και της Εθνοσυνέ-

λευσης Φρανσουά Ντιμά. Στις συζητήσεις
ανάμεσα στις δύο πλευρές αναπτύχθηκε
το κοινό όραμα για την ασφάλεια και την
ανάπτυξη στην Ανατολική Μεσόγειο και
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα διμερούς συνεργασίας και στις περιφερειακές
εξελίξεις.

Θέλει να αλλάξει την Ιστορία
Ως απόπειρα να «τρολάρει» τη διεθνή
κοινότητα μπορεί κανείς να εκλάβει το γεγονός ότι η Τουρκία με Προεδρικό Διάταγμα προχωρά στην ίδρυση Διεθνούς Ινστιτούτου Μελέτης Γενοκτονιών και Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας. Η χώρα,
που αρνείται το παρελθόν της, τις γενοκτονίες και τα εγκλήματα που διέπραξαν
οι πρόγονοί της σε βάρος των Αρμενίων
και των Ποντίων, επιχειρεί να «ξεπλύνει»
την Ιστορία της μέσω ενός οργανισμού,
χωρίς όμως διεθνή αναγνώριση. Κύκλοι
στην Αθήνα κάνουν λόγο για μια ακόμη
προσπάθεια διαστρέβλωσης της Ιστορίας
από την Τουρκία, το γόητρο της οποίας
έχει τραυματιστεί βαρύτατα από την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων
στην οποία προχώρησε ο Αμερικανός
πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Κλιμακώνουν τις προκλήσεις
λίγα 24ωρα πριν από τη
φιέστα για τον «Αττίλα»
στην κατεχόμενη Κύπρο
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Ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ

Σ
του

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

ύμφωνα με εκτιμήσεις, τουλάχιστον 27.000
υποψήφιοι θα μείνουν φέτος εκτός των ΑΕΙ
της χώρας με 12.000 κενές θέσεις
(www.mainlynews.gr, 13/7/2021). Ειδικότερα για
τους 92.090 φετινούς υποψηφίους οι θέσεις που σε
πρώτη φάση ήταν διαθέσιμες ανέρχονταν σε 77.415,
ήτοι 14.415 θέσεις λιγότερες σε σχέση με τον αριθμό
των παραπάνω υποψηφίων. Όμως, λόγω των φετινών βαθμολογιών των υποψηφίων και της Ελάχιστης
Βάσης Εισαγωγής στα ΑΕΙ που θεσμοθετήθηκε εκτιμάται ότι περίπου επιπλέον 12.000 υποψήφιοι θα μείνουν εκτός ΑΕΙ (www.alfavita.gr, 14/7/2021). Βεβαίως, ορισμένοι ισχυρίζονται ότι στα ΑΕΙ πρέπει να εισάγονται μόνο όσοι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στα
σχετικώς αυξημένα κριτήρια αξιολόγησης. Έτσι θεωρούν ότι μέσω της αξιολόγησης θα εισάγονται στα
ΑΕΙ οι υποψήφιοι «που πράγματι αξίζουν» και οι
οποίοι στη συνέχεια θα εισέλθουν στην αγορά εργασίας με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.
Όμως, η ζωή στην εποχή της παγκοσμιοποίησης δεν
είναι τόσο απλή. Και αυτό γιατί η πλειονότητα όσων
δεν περνούν στα ελληνικά ΑΕΙ στη συνέχεια φεύγουν
για πανεπιστήμια του εξωτερικού και συνήθως έπειτα από χρόνια επανέρχονται στην Ελλάδα και εντάσσονται στην αγορά εργασίας, μιας και έχουν αποκτήσει επαγγελματικά δικαιώματα ως προερχόμενοι
από χώρες της Ε.Ε.
Όσοι θεωρούν αφελώς ότι μέσω των αυξημένων
κριτηρίων αξιόλογης εισαγωγής στα ΑΕΙ θα φιλτράρουν ταυτόχρονα και τον αριθμό των μελλοντικών
γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών κ.λπ. της χώρας
πλανώνται πλάνην οικτράν, καθώς όσοι δεν περνούν
στα ελληνικά ΑΕΙ συνήθως επανέρχονται στη χώρα
ως δικηγόροι, γιατροί, ή μηχανικοί έχοντας τελειώσει τις σπουδές τους σε χώρες της Ε.Ε.

Σε πολλά άρθρα μου από το 2008 έχω εκφράσει ως
πανεπιστημιακός δάσκαλος σκέψεις που επικεντρώνονται στην αναγκαιότητα της ενίσχυσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και στη θεσμοθέτηση της ελεύθερης πρόσβασης στα ΑΕΙ, εν όψει, μάλιστα, της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που αντιμετωπίζει η
πατρίδα μας. Η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και η ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια
αφενός θα αποφορτίσουν άμεσα την ελληνική οικογένεια από υλικά και ψυχολογικά βάρη, αφετέρου θα
αναζωπυρώσουν τα δημιουργικά ταλέντα της νέας
γενιάς και θα δώσουν προοπτική. Τα γυμνάσια και τα
λύκεια θα πάψουν να είναι εξεταστικά κέντρα. Οι μαθητές θα μπορέσουν να αποκτήσουν ουσιαστικές
γνώσεις και δεν θα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη
μονόπλευρων δεξιοτήτων με μόνο στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις. Οι γονείς θα σταματήσουν να δαπανούν χιλιάδες ευρώ ετησίως σε φροντιστήρια. Η
μετανάστευση στο εξωτερικό Ελλήνων φοιτητών θα
περιοριστεί και συνεπώς θα συρρικνωθεί η εκροή
κεφαλαίων για σπουδές στο εξωτερικό. Η μείωση της
μετανάστευσης στο εξωτερικό για σπουδές θα αμβλύνει, επίσης, το θλιβερό κοινωνικό φαινόμενο της
«αφαίμαξης εγκεφάλων», αυτού του σύγχρονου
«brain drain». Οι φοιτητές θα μπορούν να σπουδάζουν στον τόπο κατοικίας τους και δεν θα επιβαρύνεται ο μηνιαίος οικογενειακός προϋπολογισμός με
περίπου 1.000 ευρώ για κάθε φοιτητή/τρια.
Οι δαπάνες για τη φοιτητική μέριμνα που βαρύνουν την ελληνική οικογένεια θα καταναλώνονται
στο εσωτερικό της χώρας και όχι σε άλλες χώρες. Το
σύστημα της ελεύθερης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτείται να οργανωθεί σε επίπεδο
περιφερειών με βάση τους παρακάτω άξονες:

1. Γενναία αύξηση της χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τον κρατικό προϋπολογισμό.
2. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός προκειμένου κάθε
περιφέρεια να διαθέτει πλήρως αναπτυγμένα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των Πολυτεχνείων και των Ιατρικών Σχολών.
3. Η ίδρυση και λειτουργία Ιατρικής Σχολής θα
πρέπει να συνδυάζεται με λειτουργία αντίστοιχου
δημόσιου Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ιδιαίτερα χρήσιμου, όπως αποδείχτηκε, λόγω πανδημίας και όχι μόνο.
4. Τα ΑΕΙ κάθε περιφέρειας θα πρέπει να διαθέτουν κάθε χρόνο τουλάχιστον ίσο αριθμό θέσεων εισακτέων με τους απόφοιτους των λυκείων της συγκεκριμένης περιφέρειας.
5. Εφαρμογή της αρχής της περιφερειακής προτίμησης σύμφωνα με την οποία οι απόφοιτοι λυκείων
κάθε περιφέρειας θα έχουν δικαίωμα πρώτης προτίμησης στις σχολές των ΑΕΙ της περιφέρειάς τους και
υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούν σε αντίστοιχο λύκειο της περιφέρειας τουλάχιστον επί τριετία προς
αποφυγή κατάχρησης της εν λόγω αρχής.
6. Αξιοποίηση της εμπειρίας των άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων σε μεθόδους αξιολόγησης των
πρωτοετών φοιτητών προς αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης σε σχολές αιχμής.
7. Δωρεάν ενδοπεριφερειακή μετακίνηση των
φοιτητών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς προκειμένου να μειωθούν τα κόστη που επωμίζεται η κάθε οικογένεια για δαπάνες φοιτητικής μέριμνας και εγκατάστασης.
8. Οργάνωση σε μητροπολιτική βάση των πανεπιστημίων στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και ενίσχυσή τους με την ίδρυση νέων πανεπιστημίων και
νέων πανεπιστημιακών νοσοκομείων.

Η βία κατά των γυναικών δεν μπορεί να σταματήσει με ένα εμβόλιο

Η

βία κατά των γυναικών είναι ένα θέμα που
έχω αναλύσει στο έπακρο. Ωστόσο, δεν
μπορώ να μη συνεχίζω να το αναλύω, εφόσον ολοένα και περισσότερες γυναίκες αντιμετωπίζουν προβλήματα βίας ακόμη και από την οικογένειά τους αλλά, όπως είδαμε τελευταία, και από
όργανα της τάξης.
Αναγνωρίζεται πλέον ως πρόβλημα δημόσιας
υγείας και ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την κακή υγεία των γυναικών
με εκτεταμένες συνέπειες τόσο για τη σωματική
όσο και για την ψυχική τους υγεία.
Μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως υφίσταται
σωματική ή σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της
ζωής τους, εκτιμά μια καταστροφική, νέα έκθεση
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
«Περίπου 736 εκατομμύρια υφίστανται σωματική ή σεξουαλική βία από έναν σύντροφο ή σεξουα-

λική βία από έναν μη σύντροφο, ένας αριθμός που
παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητος την τελευταία δεκαετία», προσθέτει η δήλωση της ΠΟΥ. Η
βία των συντρόφων είναι η πιο κοινή μορφή που
υφίστανται οι γυναίκες, με περίπου 641 εκατομμύρια να επηρεάζονται παγκοσμίως.
Είναι πολύ ενοχλητικό το γεγονός ότι αυτή η διαδεδομένη βία από άνδρες εναντίον γυναικών όχι
μόνο παραμένει αμετάβλητη, αλλά γίνεται ολοένα
και χειρότερη για τις νεαρές γυναίκες ηλικίας 1524 ετών, οι οποίες μπορεί επίσης να είναι και νέες
μητέρες. Η βία κατά των γυναικών είναι ενδημική
σε κάθε χώρα και πολιτισμό, προκαλώντας βλάβη
σε εκατομμύρια γυναίκες και τις οικογένειές τους,
ενώ επιδεινώθηκε από την πανδημία Covid-19.
Μπορούμε να το πολεμήσουμε μόνο με συνεχείς
και σε βάθος προσπάθειες από τις κυβερνήσεις,
ενώ μπορούμε να αλλάξουμε τις επιβλαβείς συμπεριφορές επιβάλλοντας πιο αυστηρές ποινές

στους δράστες. Εν κατακλείδι, η βία κατά των γυναικών αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και σε αυτή την
παραβίαση υπάρχει άμεση ανησυχία για τον τομέα
της δημόσιας υγείας. Μόνο οι τοπικές υπηρεσίες
υγείας και οι κοινότητες θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του
κοινού για την πρόληψη αυτής της βίας. Η ανοιχτή
συζήτηση αυτού του θέματος και, φυσικά, η παραδοχή είναι ένας τρόπος μείωσης της ανοχής της
κοινωνίας έναντι της βίας κατά των γυναικών.
Υπάρχει ακόμη περιορισμένη γνώση σχετικά με
το ποιες παρεμβάσεις είναι πιο αποτελεσματικές
για την πρόληψη της βίας που βασίζεται στο φύλο.
Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να σταματήσουμε
αυτό το τεράστιο πρόβλημα.
Ας προσπαθήσουμε οι γυναίκες να μιλάμε και να
εγκλωβίζουμε τους θύτες ώστε να μην μπορούν να
κάνουν περαιτέρω κακό.

της

Έβελυν
Παρασκευοπούλου
Δικηγόρος
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Βουλευτής Καβάλας Ν.Δ.

Ο

«

ι πολίτες θα κληθούν
να αποφασίσουν αν
θέλουν να πάνε
μπροστά με τον Κυριάκο ή πίσω με τον
Αλέξη. Και είμαι σίγουρος ότι θα επιλέξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για
μία ακόμη τετραετία», δηλώνει στην
«Political» ο βουλευτής Καβάλας
της Ν.Δ. Μακάριος Λαζαρίδης.

«Ο λαός Θα δώσει
και πάλι ηχηρή
απάντηση στον Τσίπρα»
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Οι επιστήμονες διαμηνύουν ότι βρίσκεται προ των πυλών το τέταρτο κύμα
της πανδημίας. Αντέχουν μία ακόμα
τέτοια περιπέτεια η ελληνική κοινωνία
και η οικονομία μας; Θα μπορούσε,
άραγε, αυτό να αποφευχθεί, με διαφορετική διαχείριση εκ μέρους της κυβέρνησης;
Κύριε Ελευθερόγλου, όντως τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αύξηση των
κρουσμάτων και σημαντική πτώση του
μέσου όρου ηλικίας των συμπολιτών μας
που προσβάλλονται από τον ιό. Ευτυχώς,
τουλάχιστον προς το παρόν, η νόσηση της
πολύ μεγάλης πλειονότητας των ασθενών
είναι πιο ήπιας μορφής σε σχέση με πριν,
λόγω του εμβολιασμού των μεγαλύτερων
και της μετάλλαξης του ιού, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πίεση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας. Η κυβέρνηση, από
την πρώτη στιγμή, έχει κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την πρωτόγνωρη αυτήν κατάσταση, που, όπως βλέπουμε καθημερινά, δεν αφορά μόνο τη
χώρα μας, αλλά όλο τον πλανήτη. Από την
άλλη, οι πολίτες φυσικό είναι να έχουν
κουραστεί ύστερα από αυτήν την περιπέτεια, αλλά όλοι πρέπει να καταλάβουμε
ότι ακόμα ο ιός είναι εδώ. Μόνη λύση,
όπως έχουν ξεκαθαρίσει οι επιστήμονες,
παραμένει ο εμβολιασμός. Το εμβόλιο είναι το μοναδικό όπλο που θα μας δώσει
τη δυνατότητα να πάρουμε τις ζωές μας
πίσω. Στόχος είναι το επόμενο διάστημα
να πειστούν και να αξιοποιήσουν το προνόμιο του εμβολιασμού οι συμπολίτες
μας που ακόμα είναι σκεπτικοί όσον αφορά στην ασφάλεια και στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Σχετικά με τις αντοχές της οικονομίας μας, η κυβέρνηση,
με τη συνετή πολιτική όλου του προηγούμενου διαστήματος, έχει διασφαλίσει και
εγγυάται τη στήριξη της κοινωνίας σε
σχέση και με την πανδημία για όσο χρόνο
απαιτηθεί ακόμα. Ελπίζω και εύχομαι ότι,
με την υπεύθυνη στάση όλων, σύντομα ο
εφιάλτης αυτός θα αποτελέσει παρελθόν.
Η κυβέρνηση συμπλήρωσε δύο χρόνια ζωής. Δύο χρόνια περίεργα, με
πολλές ιδιαιτερότητες και χειρισμούς
εκτάκτου ανάγκης. Πώς αποτιμάτε αυτό το διάστημα;
Όπως τόνισε και ο πρωθυπουργός,
τους προηγούμενους 24 μήνες η κυβέρνηση κατάφερε και έλυσε γρίφους του
παρελθόντος και του παρόντος, ανοίγοντας δρόμους του μέλλοντος. Αντιμετώπισε άκρως αποτελεσματικά πολλές ταυτόχρονες κρίσεις, όπως η υγειονομική, η
οικονομική, η μεταναστευτική και αυτή
στα εθνικά μας θέματα, με τις διαρκείς
τουρκικές προκλήσεις. Παρ’ όλα αυτά,

στον
Νίκο Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

ήδη άρχισαν να κλείνουν πληγές του παρελθόντος, το μεταρρυθμιστικό σχέδιο
προχωρά και ταυτόχρονα θεμελιώνεται
ένα μελετημένο πλάνο με ορίζοντα δεκαετίας, που αφορά στην Ελλάδα του
μέλλοντος. Η κυβέρνηση σχεδίασε και
υλοποιεί ένα ευρύ πλέγμα δράσεων στήριξης των πληγεισών από την πανδημία
κοινωνικών ομάδων, ύψους 41 δισεκατομμυρίων ευρώ, και παραμένει σταθερή
στη φιλοσοφία της για μείωση της φορολογίας των πολιτών. Ήδη, παρά τα όσα
απρόσμενα συνέβησαν αυτό το διάστημα,
οι Έλληνες πληρώνουν σήμερα λιγότερο
ΕΝΦΙΑ, μικρότερο φόρο εισοδήματος και
ΦΠΑ, λιγότερη Εισφορά Αλληλεγγύης,
ενώ ταυτόχρονα καταβάλλουν μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές. Στο προσφυγικό - μεταναστευτικό οι ροές έχουν
μειωθεί κατά πολύ και έχει γίνει αντιληπτό απ’ όλους ότι τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Αντίστοιχα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να μετατρέψει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε
ευρωτουρκικές, με αποτέλεσμα απέναντι
στον Ταγίπ Ερντογάν να τίθεται ολόκληρη
η Ε.Ε., ενώ ενισχύσαμε την εθνική μας
άμυνα καθώς και τις συμμαχίες της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Όσον αφορά
στην επόμενη μέρα στην οικονομία, κομβικός θα είναι ο ρόλος του Ταμείου Ανάκαμψης, μια ιδέα -υπενθυμίζω- του Κυ-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ριάκου Μητσοτάκη, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Η Ελλάδα ανήκει στις
ωφελημένες χώρες από την κατανομή
των κονδυλίων αυτών, καθώς δικαιούται
περίπου 31 δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις και σε δάνεια. Είναι η πρώτη πράξη
μιας νέας εποχής, για τη χώρα που όλοι
θέλουμε.
Με αφορμή, πάντως, την αναφορά σας
στο Ταμείο Ανάκαμψης, η αξιωματική
αντιπολίτευση, επικαλούμενη ρεπορτάζ του ιστότοπου EurActiv «για ενστάσεις της Κομισιόν στο ελληνικό
σχέδιο», καλεί τον πρωθυπουργό «να
σταματήσει τώρα την επιχείρηση πλιάτσικου στα δισεκατομμύρια του Ταμείου». Τι απαντάτε;
Λίγα 24ωρα πριν από την οριστική έγκριση του ελληνικού Εθνικού Σχεδίου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως
συνηθίζει, προσέτρεξε σε fake news, καταφεύγοντας σε αβάσιμους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς. Η εξαιρετική εικόνα που έχει διαμορφωθεί σε διεθνές
επίπεδο για το ελληνικό σχέδιο δεν εξυπηρετεί το αδιέξοδο, διχαστικό και μηδενιστικό πολιτικό αφήγημα του κ. Τσίπρα
και των συντρόφων του. Σας υπενθυμίζω
ότι το ελληνικό πρόγραμμα κατατέθηκε
δεύτερο και εγκρίθηκε από τα πρώτα από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Μόνο τυχαίο δεν είναι, εξάλλου, το
γεγονός ότι για το σχέδιο «Ελλάδα 2.0»
έχουν μιλήσει με εξαιρετικά λόγια ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας Κλάους Ρέγκλινγκ, στο

πλαίσιο του συνεδρίου του «Economist»,
καθώς και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
στην πρόσφατη εκδήλωση στην Αρχαία
Αγορά, για την έγκριση του Σχεδίου.
Το νομοσχέδιο για την επικουρική
ασφάλιση δεν θα έρθει προς ψήφιση
τώρα στην Ολομέλεια της Βουλής, κάτι
που ο ΣΥΡΙΖΑ ερμηνεύει ως μία ακόμη
ένδειξη για πρόωρες εκλογές. Πώς το
σχολιάζετε;
Ο ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο κ. Τσίπρας
φαίνεται πως βιάζονται να ξαναχάσουν
και να βυθιστούν οριστικά στην εσωστρέφεια. Δεν κατάλαβαν προφανώς τι συνέβη στις εκλογές του 2019 και δεν έχουν
συνειδητοποιήσει ότι οι πολίτες τούς
έχουν γυρίσει την πλάτη. Ο λαϊκισμός τιμωρήθηκε, όμως η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει ακόμα και τώρα σε αυτόν.
Για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τίποτα
δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τον αρχικό
σχεδιασμό. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται αυτήν την εβδομάδα, όπως
ήταν προγραμματισμένο. Θα ακολουθήσουν η τεχνική επεξεργασία και αμέσως
μετά, εντός του Ιουλίου, το νομοσχέδιο θα
κατατεθεί στη Βουλή. Επειδή, ωστόσο,
αυτή θα κλείσει και θα ανοίξει ξανά στις
23 Αυγούστου, τότε θα αρχίσει και η συζήτηση στην Ολομέλεια. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και θα σημάνουν μία ακόμα ηχηρή απάντηση του
λαού, στην προσπάθεια αναγέννησης της
χώρας με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό τον Κυριάκο
Μητσοτάκη. Οι πολίτες θα κληθούν να
αποφασίσουν αν θέλουν να πάνε μπροστά με τον Κυριάκο ή πίσω με τον Αλέξη.
Και είμαι σίγουρος ότι θα επιλέξουν τον
Κυριάκο Μητσοτάκη για μία ακόμη τετραετία.

«

Η κυβέρνηση κατάφερε
και έλυσε γρίφους του
παρελθόντος και
του παρόντος, ανοίγοντας
δρόμους του μέλλοντος.
Αντιμετώπισε άκρως
αποτελεσματικά πολλές
ταυτόχρονες κρίσεις, όπως
η υγειονομική, η οικονομική,
η μεταναστευτική και αυτή
στα εθνικά μας θέματα
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ΑΝΔΡEΑΣ ΛΟΒEΡΔΟΣ

Βουλευτής Β1' Βόρειου Τομέα Αθηνών του Κινήματος Αλλαγής, πρώην υπουργός

Α

μέσως μετά την έναρξη της διαβούλευσης με τους πολίτες για το
ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα, ο Ανδρέας Λοβέρδος, σε μια εφ’ όλης της
ύλης συνέντευξη, μας μίλησε για την «πράσινη επανάσταση», για το όραμά του, για τη θέση και τα σύμβολα του νέου ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Λοβέρδος δηλώνει «παρών» και είναι
ΠΑΣΟΚ μέχρι το κόκαλο.
στην
Άννα Καραβοκύρη

Φωτό: ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΦΗΣ

Είστε ο μοναδικός μέχρι τώρα που έχετε
βγει μπροστά για την ηγεσία του ΚΙΝ.ΑΛ.
Γιατί κάποιος ψηφοφόρος να ψηφίσει
εσάς και όχι τη Φώφη Γεννηματά;
Την υποψηφιότητά μου τη θέτω στην κρίση
του εκλεκτορικού σώματος αυθύπαρκτη.
Εάν κάποιος επιλέξει εμένα για να ηγηθώ της
παράταξης, θέλω να το κάνει γιατί συμφωνεί
με το όραμα και τις θέσεις μου. Σε δυο γραμμές: θέτω υποψηφιότητα για να κάνουμε την
πράσινη επανάσταση και να χτίσουμε το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα, που θα είναι στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό ο άλλος πόλος. Δεν μου
αρκεί το χαμηλό ποσοστό που μέχρι τώρα
καταγράφουμε είτε στην κάλπη είτε στις δημοσκοπήσεις. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει μεγάλο ξανά. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει ο προοδευτικός πρωταγωνιστής που έχει ανάγκη η
ελληνική πολιτική σκηνή.

και ασφαλώς τι σύμβολο θα έχει το νέο
ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Λοβέρδου;
Σύμβολό μας θα είναι ο ήλιος. Ο ήλιος που
αποτυπώνει και παραπέμπει στη μεγάλη και
νικηφόρα πορεία μας από τη μεταπολίτευση
και μετά, και που διαχρονικά αποτελεί το
σύμβολο του Διαφωτισμού. Σε ό,τι αφορά το
πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, εκείνα τα
στελέχη του Κινήματος Αλλαγής που ήρθαν
μαζί μας τις δύσκολες ώρες και κυρίως παρέμειναν μαζί μας, προφανώς και θα πορευτούμε μαζί. Για αυτό και συχνά με ακούτε να
κάνω λόγο για ΠΑΣΟΚ / Δημοκρατική Παράταξη. Στο ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα έχουν θέση
όλοι όσοι αισθάνονται συνεχιστές της Δημοκρατικής Παράταξης.
Μιλάτε λοιπόν για «πράσινη επανάσταση»
και για το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα. Σκέφτεστε ρήξη ή σύγκρουση με το κατεστημένο ΠΑΣΟΚ;
Η επανάσταση θα οδηγήσει σε θετικές
ανατροπές. Επανάσταση θα αποτελέσουν οι
αποφάσεις και οι πρωτοβουλίες για πορεία
προς τα εμπρός.

Σε περίπτωση που καταφέρετε τελικά να
επικρατήσατε στην κούρσα διαδοχής,
ποια θα είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνετε ως νέος πρόεδρος;
Έχω δεσμευτεί ότι η παράταξή μας θα ξαναπάρει το όνομα για το οποίο οφείλει να είναι πολύ περήφανη, το όνομα ΠΑΣΟΚ. Αυτό
είναι το πρώτο. Όχι γιατί το λέω εγώ. Πιστεύω ότι είναι καθολικό αίτημα των ψηφοφόρων μας.

Ποιος είναι ο στόχος της δικής σας επανάστασης;
Η δική μας επανάσταση ένα σκοπό έχει: να
σπάσει τα δεσμά της αιχμαλωσίας στα χαμηλά ποσοστά. Για αυτό θα δώσω το πολιτικό
μου είναι. Από εκεί και πέρα, πιστεύω στη
σύνθεση, πιστεύω στη μετριοπάθεια, πιστεύω στην αποτελεσματικότητα. Εάν κάτι
έχει διδάξει η πολιτική ιστορία και συγκεκριμένα η τελευταία δεκαετία σε εμάς τους πολιτικούς, είναι ότι η κοινωνία ζητά σύνθεση
και δημιουργικότητα, δεν θέλει άλλο λαϊκισμό, ψέμα και δημαγωγία. Ούτε ενδιαφέρεται για εσωκομματικά μαλλιοτραβήγματα.
Προσωπικά, δεσμεύομαι να μιλώ πάντοτε
πολιτικά και όχι προσωπικά. Και φυσικά, εάν
οι συμπολίτες μου επιλέξουν εμένα, θα συνεργαστώ με όλα τα στελέχη που αγαπούν
την παράταξη και θέλουν να τη φτάσουν εκεί
που της αξίζει.

Αφενός θα ήθελα να ρωτήσω τι σκοπεύετε να κάνετε με τα στελέχη του ΚΙΝ.ΑΛ.

Ποιος είναι ο αντίπαλος στο ΠΑΣΟΚ;
Ο μεγάλος ιδεολογικός αντίπαλος είναι η

Εγώ είμαι ΠΑΣΟΚ μέχρι το… κόκαλο!

«
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«Ο μεγάλος ιδεολογικός
αντίπαλος είναι
η Νέα Δημοκρατία
και ο υπαρξιακός
αντίπαλος
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ»

Νέα Δημοκρατία και ο υπαρξιακός αντίπαλος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το τελευταίο διάστημα βρίσκεστε διαρκώς σε κίνηση ανά την επικράτεια και είστε σε συνεχή επαφή με τους πολίτες. Τι
ακούτε, τι αφουγκράζεστε;
Εκείνο που ακούω από παντού είναι η
ανάγκη για τρεις συγκεκριμένες αλλαγές
κατά βάση. Πρώτον, πανθομολογείται η
ανάγκη για αλλαγή ηγεσίας, δεύτερον,
αφουγκράζομαι την ανάγκη να υπάρξει αλλαγή στις θέσεις μας και ιδιαίτερα όσον
αφορά τη θέση μας για το μεταναστευτικό
και για την προστασία του πολίτη, και τρίτον,
αντιλαμβάνομαι την ανάγκη αλλαγής της νοοτροπίας του μικρού κόμματος που έχει
αποκτηθεί μετά τις αλλεπάλληλες ήττες.
Τα τελευταία χρόνια, έχω την αίσθηση ότι
το «παλιό» ΠΑΣΟΚ έχει γίνει λίγο «μόδα». Υπό την έννοια ότι πολύ συχνά
ακούω από πιτσιρικάδες να αναφέρουν
ότι επί ΠΑΣΟΚ ήταν η «χρυσή εποχή»,
ενώ δεν είχαν καν γεννηθεί τότε. Πώς θα
αντιμετωπίσετε και θα προσεγγίσετε αυτή τη νεολαία;
Γνωρίζω τις δυσκολίες που υπάρχουν για
να γίνει η πολιτική ελκυστική στη νεολαία.
Σε ό,τι αφορά όμως το ΠΑΣΟΚ, όποιος δεν
αναγνωρίσει το μεγάλο έργο του στην κοινωνία είναι άδικος, είναι μίζερος και σε τελική ανάλυση είναι ψεύτης. Κανείς δεν μπορεί
να αρνηθεί ότι οι μεγάλες τομές στην κοινωνία και στην οικονομία έγιναν από το ΠΑΣΟΚ. Η μεσαία τάξη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα ζωής του πολίτη, είναι
έργο ΠΑΣΟΚ. Αυτό, δυστυχώς, επιτρέψαμε
να ξεχαστεί και ακόμη χειρότερα να λοιδο-

ρηθεί. Ήρθε η ώρα για το ΠΑΣΟΚ του 21ου
αιώνα που δεν ντρέπεται για το παρελθόν
του, που καμαρώνει για το έργο του και όλες
τις κυβερνήσεις του και που κυρίως είναι
ξανά έτοιμο να εκφράσει με σοβαρότητα και
υπευθυνότητα, χωρίς κραυγές και μηδενισμούς, τον μετριοπαθή πολίτη. Εάν αφουγκραστείς προσεκτικά την κοινωνία, η κοινωνία σε εμπιστεύεται. Και μαζί της και το πιο
ζωντανό και σημαντικό κομμάτι της που είναι οι νέοι μας.
Για να περάσουμε και στο κακό σενάριο.
Σε περίπτωση που δεν εκλεγείτε, υπάρχει στις σκέψεις σας το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου πολιτικού σχήματος
από εσάς;
Αν είναι δυνατόν! Το έχω ξαναπεί και το
επαναλαμβάνω: είμαι ΠΑΣΟΚ μέχρι το κόκαλο.
Σας ρωτώ, γιατί τις τελευταίες ημέρες
υπάρχει έντονη φημολογία στα πολιτικά
πηγαδάκια πως βρίσκεται στα σκαριά
ένα νέο κόμμα στον χώρο του Κέντρου
και ορισμένοι «δείχνουν» εσάς.
Δεν γνωρίζω τι λέγεται στα πηγαδάκια και
κυρίως δεν με ενδιαφέρει. Εγώ κινήθηκα
πάντοτε στη ζωή μου σε φωτεινούς πολιτικούς θαλάμους και έχω αδιαμεσολάβητη
σχέση με τους πολίτες. Αυτά που μου μεταφέρετε είναι για γέλια ή για κλάματα για όσους
τα διαδίδουν, πάντα ανωνύμως, φυσικά.
Αλήθεια, πιστεύετε ότι υπάρχει ακόμα
χώρος στο Κέντρο ή τον έχει αλώσει ο
Κυριάκος Μητσοτάκης με την αξιοποίηση σημιτικών στελεχών και ο Αλέξης
Τσίπρας με τη χρησιμοποίηση των πα-

πανδρεϊκών;
Ασφαλώς και πιστεύω ότι το Κέντρο πολιτικά όχι μόνο είναι ζωντανό και υπαρκτό, είναι κυρίως ζωτικό για την πολιτική πορεία
της χώρας. Εάν ο κ. Μητσοτάκης ή ο κ. Τσίπρας έχουν καταφέρει να προσεταιριστούν
κάποιους ψηφοφόρους μας, αυτό είναι κυρίως δικό μας πρόβλημα. Εμείς κάτι κάναμε
λάθος, αλλά και εμείς οφείλουμε να διορθώσουμε αυτό το λάθος. Σε ό,τι με αφορά,
πιστεύω ότι μπορώ να αποτελέσω τη σφήνα
ανάμεσα στον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα και
να ξανακάνω το Κέντρο και την Κεντροαριστερά δύναμη εξουσίας.
Μιλάτε με πολύ πάθος για το ΠΑΣΟΚ. Θα
ήθελα να μας πείτε μόνο με τρεις λέξεις τι
σημαίνει ΠΑΣΟΚ για εσάς;
Περηφάνια, προσφορά, μέλλον.
Και με τρεις λέξεις πώς θα χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας ή, καλύτερα, πώς σας
χαρακτηρίζουν αυτοί που σας γνωρίζουν
καλά;
Μαχητής, αποτελεσματικός, μεταρρυθμιστής λένε οι άλλοι για μένα.
Πλέον έχετε διανύσει μια μακρά και έντονη πολιτική πορεία. Μετράτε είκοσι και
πλέον χρόνια στον κοινοβουλευτικό βίο.
Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σας;
Αναμφισβήτητα ήταν η απόπειρα δολοφονίας, όπως την ονόμασα και στο βιβλίο μου.
Κάποιοι επιχείρησαν να με εξοντώσουν πολιτικά και προσωπικά. Το άδικο όμως ουκ
ευλογείται. Τώρα θα πληρώσουν όπου και
όπως αρμόζει στα ανομήματά τους.
Αισθάνεστε πως έχετε δεχθεί χτυπήματα

κάτω από τη ζώνη από τους πολιτικούς
σας αντιπάλους;
Ασφαλώς και έχω δεχθεί τέτοια χτυπήματα.
Σκεφτήκατε ποτέ να ανταποδώσετε;
Όχι, ουδέποτε ανταπέδωσα και ουδέποτε
σκέφτηκα να ανταποδώσω τα χτυπήματα
αυτά. Δεν λειτουργώ έτσι.
Γενικά είστε από τα πολιτικά πρόσωπα
που βγαίνουν μπροστά, δεν κρύβεστε.
Υπάρχει κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος για
τον Ανδρέα Λοβέρδο;
Είναι γεγονός ότι πάντα τις μάχες, όποιες
και αν είναι αυτές, τις δίνω στην πρώτη
γραμμή. Ακριβώς για αυτό μετά από 21 κοινοβουλευτικά χρόνια δεν πιστεύω πως
υπάρχει κάτι μυστικό. Ωστόσο, κάτι που δεν
ξέρετε για μένα είναι ότι μου αρέσουν οι τηγανητές πατάτες!
Κλείνοντας τη συνέντευξή μας, θα ήθελα
να περάσουμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα
που απασχολεί όλη την κοινωνία αυτή τη
στιγμή, και αναφέρομαι στους εμβολιασμούς κατά της πανδημίας. Με την ιδιότητά σας ως έγκριτου συνταγματολόγου
θα ήθελα να μας πείτε αν καλύπτεται
συνταγματικά ο υποχρεωτικός εμβολιασμός.
Καλύπτεται απολύτως ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός και σας απαντώ ως συνταγματολόγος. Η προστασία της δημόσιας υγείας,
κατά το άρθρο 21, παράγραφος 3 του Συντάγματος, είναι ένα αγαθό όπου κάμπτεται
το ατομικό προς όφελος του δημοσίου, δηλαδή υπέρ του κοινού καλού, και η πολιτεία
οφείλει να μεριμνά και να προστατεύει τη
δημόσια υγεία.
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Η πανδημία έχει αποδείξει ότι μας
επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις

Μ

όνο η επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος
μπορεί να ανακόψει την ταχύτητα με την οποία μεταδίδεται
στη χώρα μας το στέλεχος Δέλτα του κορονοϊού, προειδοποιεί μέσω της «Political» o
καθηγητής Κλινικής Ιολογίας Γιώργος
Σουρβίνος. Εξηγεί τις διαφορές ανάμεσα
στην ινδική μετάλλαξη με το αρχικό αλλά
και με το βρετανικό στέλεχος του ιού και
θεωρεί δεδομένη την επικράτησή της, όχι
μόνο στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως.

στην
Ντόρα Κουτροκόη

dorakoi@hotmail.com

Πόσο βέβαιη θεωρείτε την επικράτηση του στελέχους Δέλτα στη χώρα
μας και πότε αναμένετε ότι θα συμβεί αυτό; Συμβαίνει ήδη;
Οι προβλέψεις όλων των διεθνών οργα-

νισμών Υγείας για την επικράτηση του
στελέχους Δέλτα σε παγκόσμιο επίπεδο
επιβεβαιώνονται πλήρως. Το συγκεκριμένο στέλεχος, παρότι ανιχνεύθηκε σε σποραδικά κρούσματα για πρώτη φορά στην
Ελλάδα τον περασμένο Απρίλιο, έχει αρχίσει να κάνει, πλέον, έντονη την παρουσία
του στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα.
Τα αποτελέσματα του Εθνικού Δικτύου
Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ
αναδεικνύουν ολοένα και μεγαλύτερο
αριθμό δειγμάτων με το στέλεχος Δέλτα.

Σε κάποιες περιοχές της χώρας η συχνότητα είναι ήδη σημαντικά μεγάλη, με ενδείξεις επικράτησης του στελέχους, ενώ
άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα υπολείπονται ακόμα σε αριθμό, αλλά με ιδιαίτερα ανοδική τάση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι
η γονιδιωματική ανάλυση των δειγμάτων
γίνεται σε ένα ποσοστό 5%-10% επί των θετικών δειγμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες
του ECDC, ο πραγματικός αριθμός των
δειγμάτων με την παραλλαγή Δέλτα είναι
σημαντικά μεγαλύτερος. Η σταδιακή κυ-
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ριαρχία του στελέχους αυτού με παράλληλη εκτόπιση του προηγούμενου επικρατούντος βρετανικού είναι μια πραγματικότητα που λαμβάνει ήδη χώρα και
στην πατρίδα μας, με μεγάλη ταχύτητα.
Βάσει της σημερινής εικόνας της
πανδημίας στην Ελλάδα, του αριθμού των κρουσμάτων και του ρυθμού στους εμβολιασμούς, πότε αναμένετε την κορύφωση του τέταρτου
κύματος; Είναι πλέον πιθανή η ανάσχεσή του;
Ο καθημερινά αυξητικός αριθμός
κρουσμάτων σε συνδυασμό με το υψηλό
επιδημιολογικό φορτίο και την παρούσα
εμβολιαστική κάλυψη στην Ελλάδα συνηγορεί στο ότι βρισκόμαστε στα πρώιμα
στάδια ενός τέταρτου κύματος της πανδημίας. Το στέλεχος Δέλτα, με την ιδιαίτερα υψηλή μεταδοτικότητά του, έχει
συμπέσει χρονικά με την αυξημένη κινητικότητα, την έντονη κοινωνική δραστηριότητα αλλά και τη χαλάρωση στην τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Οι
παράμετροι αυτές λειτουργούν συνεργιστικά ή και πολλαπλασιαστικά, οδηγώντας σε μια απότομη και ραγδαία κλιμάκωση της πανδημίας, καθιστώντας την ανάσχεση του κύματος σχεδόν αδύνατη στην
παρούσα φάση. Μοναδικό τρόπο για την
ανάσχεση του τέταρτου κύματος αποτελεί
η επιτάχυνση του προγράμματος εμβολιασμού. Η ανάπτυξη των εμβολίων κατά
του κορονοϊού είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο που έχει προσφέρει η επιστήμη
στην ανθρωπότητα για την καταπολέμηση
της πανδημίας. Η μαζική συμμετοχή στο
πρόγραμμα «Ελευθερία» και η δημιουργία του διαβόητου, πλέον, τείχους ανοσίας είναι το καθοριστικό βήμα που πρέπει να κάνει κάθε σκεπτόμενος πολίτης,
λειτουργώντας όχι μόνο ως άτομο για την
προσωπική του θωράκιση αλλά και ως
μέλος μια ευρύτερης ομάδας, προστατεύοντας ταυτόχρονα και το κοινωνικό
σύνολο.
Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά
του στελέχους Δέλτα; Είναι πιθανόν
να εμφανιστούν σύντομα και άλλα
στελέχη του ιού;
Το κύριο χαρακτηριστικό του στελέχους Δέλτα αποτελεί η τρομερά υψηλή
μεταδοτικότητά του σε σχέση με το βρετανικό (50%-70%), το οποίο με τη σειρά
του είναι κατά 50% πιο μεταδοτικό από το
αρχικό πανδημικό στέλεχος. Επιδημιολογικά, είναι, επίσης, χαρακτηριστική η
προτίμηση του στελέχους Δέλτα σε άτομα
νεαρής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων
και των βρεφών - παιδιών. Λόγω του νεαρού της ηλικίας, η αυξημένη διασπορά
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της παραλλαγής Δέλτα δεν αντανακλά
στην παρούσα φάση ιδιαίτερα αυξημένες
ανάγκες σε νοσηλείες σε κλινικές Covid19 και ΜΕΘ. Το ενδεχόμενο, όμως, μετάδοσης του ιού από νεότερα άτομα σε
ανεμβολίαστους μεγαλύτερης ηλικίας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τα συστήματα υγείας όλων των χωρών και πρέπει
πάντα να λαμβάνεται υπόψη στους σχεδιασμούς των επόμενων κινήσεων και
στην αναζήτηση της ισορροπίας ανάμεσα
στη διατήρηση των οικονομικο-κοινωνικών δραστηριοτήτων και στη διατήρηση
χαμηλού αριθμού κρουσμάτων. Οι κορονοϊοί, λόγω της φύσης του γενετικού τους
υλικού, είναι επιρρεπείς στη δημιουργία
αυθόρμητων μεταλλάξεων, κάποιες εκ
των οποίων τους προσδίδουν επωφελείς
ιδιότητες για την επιβίωση και τη διασπορά τους. Όσο οι ιοί βρίσκουν «έδαφος»
μόλυνσης σε ανεμβολίαστους αλλά και
ευάλωτους πληθυσμούς τόσο νέα στελέχη θα αναδύονται και θα ελλοχεύει ο κίνδυνος να προκαλέσουν νέες εξάρσεις, σε
παγκόσμια κλίμακα πλέον, λόγω της κινητικότητας μεταξύ κρατών και ηπείρων.
Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται
αισθητή μείωση στον μέσο όρο ηλικίας των κρουσμάτων. Πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η υπερμετάδοση
στους νέους και πού οφείλεται;
Υπάρχει τρόπος περιορισμού της; Η
πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των
εφήβων 15 έως 17 άνοιξε. Πόσο ψηλά έχει μπει ο πήχης σε αυτές τις
ηλικίες;
Η αυξημένη μεταδοτικότητα του ιού σε
νεαρά άτομα και παιδιά δεν θεωρείται
άμεσα ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς οι νέοι νοσούν με ήπια συμπτώματα και δεν
έχουν ανάγκη νοσηλείας σε κλινικές, με
εξαίρεση άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Έμμεσα, όμως, ίσως να
αποτελούν επωαστικούς θύλακες που θα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

μπορούσαν να μολύνουν άθελά τους
ανεμβολίαστα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, του οικείου τους περιβάλλοντος. Η
υπερμετάδοση στους νέους οφείλεται, θα
έλεγα, σε ένα θερινό «κοκτέιλ» παραγόντων, που περιλαμβάνει την αναμενόμενη
άρση των περιοριστικών μέτρων σε συνδυασμό με τη λανθασμένη αντίληψη αρκετών περί τέλους της πανδημίας, την κινητικότητα των νέων λόγω θερινών διακοπών και την επακόλουθη αύξηση των
κοινωνικών τους επαφών, καθώς και την
εμφάνιση του παραλλαγμένου στελέχους
Δέλτα, το οποίο διεισδύει ολοένα και περισσότερο σε νεαρούς ανεμβολίαστους.
Το άνοιγμα της πλατφόρμας για τον εμβολιασμό των εφήβων 15-17 ετών πρέπει να
λειτουργήσει διττά, τόσο για την ανοσοποίηση αυτής της ηλικιακής ομάδας το
προσεχές διάστημα όσο και για την προστασία της την επόμενη σχολική χρονιά.
Οι έφηβοι θα πρέπει να ενημερωθούν
αποκλειστικά από έγκυρες επιστημονικές πηγές, να κατανοήσουν τα ευεργετικά πλεονεκτήματα που τους προσφέρει
το εμβόλιο και ενσυνείδητα να συμμετάσχουν στο εμβολιαστικό πρόγραμμα.
Ολοένα και περισσότεροι συνάδελφοί σας προειδοποιούν ακόμη και
για πενταψήφιο αριθμό κρουσμάτων τον Αύγουστο. Άλλοι θεωρούν
βέβαιο ότι τελικώς θα νοσήσουν
όλοι οι ανεμβολίαστοι πολίτες. Ποια
είναι η δική σας εκτίμηση;
Ο ημερήσιος αριθμός των εργαστηριακά διαγνωσμένων κρουσμάτων είναι κατανοητό ότι αντικατοπτρίζει ένα μέρος
του πραγματικού αριθμού. Οι αυξημένοι
μαζικοί έλεγχοι των Κινητών Ομάδων
Υγείας του ΕΟΔΥ σε σταθερά σημεία αλλά
και σε δομές με υψηλή υποψία για διασπορά, σε συνδυασμό με τους εργαστηριακούς ελέγχους ασθενών σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, παρέχουν μια κα-

λή εικόνα της πανδημίας και μια σχετικά
ρεαλιστική καταγραφή της ανησυχητικής
αύξησης των κρουσμάτων το τελευταίο
διάστημα. Τα προβλεπτικά μοντέλα συναδέλφων αναφέρουν πενταψήφιο αριθμό
κρουσμάτων τον Αύγουστο. Προσωπικά
θεωρώ ότι δεν πρέπει να φτάσουμε σε τέτοια δυσθεώρητα επίπεδα τόσο σύντομα,
καθώς η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού δεν θα είναι ακόμα επαρκής και
σίγουρα θα υπάρξει σοβαρή πίεση στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας, με πρωταρχικά
θύματα τους ανεμβολίαστους.
Το φθινόπωρο δεν αργεί και νομίζω
ότι η αρμόδια επιστημονική επιτροπή ασχολείται από τώρα με τον σχεδιασμό για το πώς θα επανέλθουν
εργαζόμενοι, γονείς και μαθητές
φυσικά στις δραστηριότητές τους.
Πόσο μπορείτε να αποκλείσετε ένα
νέο lockdown, το κλείσιμο των σχολείων, την επαναφορά της τηλεκπαίδευσης και την υποχρεωτική τηλεργασία;
Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όλο
το βάρος της προσπάθειας πέφτει στο
πρόγραμμα εμβολιασμού, το οποίο αποτελεί «επένδυση» για την περίοδο από το
φθινόπωρο και μετά. Τα επίπεδα ανοσίας
-κυρίως λόγω του εμβολιασμού αλλά,
δευτερευόντως, και λόγω απόκτησης φυσικής ανοσίας- θα πρέπει να είναι τόσο
υψηλά, ώστε να μη μας οδηγήσουν και
πάλι σε αναστολή των εκπαιδευτικών,
κοινωνικών και οικονομικών μας λειτουργιών και στο πισωγύρισμα σε μέτρα
και πρακτικές που μας περιόρισαν υποχρεωτικά τα προηγούμενα επιδημικά κύματα. Καθώς η πανδημία έχει αποδείξει
ότι μας επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις, ας προετοιμαστούμε από τώρα μέσω του εμβολιασμού, για να αποκλείσουμε εμείς οι ίδιοι με τη συμπεριφορά μας
μέτρα τύπου lockdown.

Μοναδικό τρόπο
για την ανάσχεση
του τέταρτουκύματος
αποτελεί
η επιτάχυνση
του προγράμματος
εμβολιασμού

P

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

OLITICAL

E

20

ΛΛΑΔΑ

Πώς θα λειτουργούν πλέον
μπαρ, εστιατόρια και γήπεδα
Στα ύψη τα κρούσματα

Σε υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να βρίσκεται ο
αριθμός των κρουσμάτων στη χώρα μας. Την ίδια
στιγμή, ανέβηκε χθες, ύστερα από μέρες, ο
αριθμός των θυμάτων σε 14, την ώρα που και οι
διασωληνωμένοι μειώθηκαν κατά εννέα. Ειδικότερα, με βάση την ημερήσια έκθεση του ΕΟΔΥ,
τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα
της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24
ώρες είναι 2.691, εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της
χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19 είναι 14, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν
καταγραφεί συνολικά 12.833. Ο αριθμός των
ατόμων που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 123, ενώ οι εισαγωγές νέων ασθενών στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 101.

«Σ

τοπ» στους ανεμβολίαστους στα
κλαμπ και στα μπουζούκια
φέρνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αλλάζει τα δεδομένα σχετικά με τα μέτρα στην εστίαση. Στην ουσία, ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων στον συγκεκριμένο κλάδο, σχετικά με
τον διαχωρισμό εμβολιασμένων και μη.
Πιο συγκεκριμένα, αποκλειστικά με εμβολιασμένους και νοσήσαντες θα λειτουργούν πλέον
τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης (μουσικά κέντρα, κλαμπ). Κοινώς, θα λειτουργούν μόνο ως
αμιγείς χώροι. Όλοι θα είναι καθήμενοι, ενώ η
χωρητικότητα δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 85%.
Στη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό ορίζονται τα
πεδία υποχρεωτικότητας και δίνεται το δικαίωμα στον εργοδότη να μαθαίνει ποιοι υπάλληλοι
είναι εμβολιασμένοι. Αξίζει να σημειωθεί πως
στην αναστολή εργασίας δεν υπάρχει πρόβλεψη
για απόλυση αλλά ούτε και διάστημα ισχύος της
αναστολής, ενώ στην ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε
περιλαμβάνεται διάταξη η οποία αποσυνδέει
τον μη εμβολιασμό με το Πειθαρχικό Συμβούλιο
στο Δημόσιο.
Κατά την είσοδό τους στο κέντρο, οι πελάτες
οφείλουν να επιδεικνύουν είτε πιστοποιητικό
εμβολιασμού είτε πιστοποιητικό νόσησης σε
έγχαρτη μορφή ή ηλεκτρονικά, μέσω του κινητού τηλεφώνου, προκειμένου εκπρόσωπος της
επιχείρησης να το ελέγχει ηλεκτρονικά μέσω
της ειδικής εφαρμογής «Covid Free GR», κα-

θώς και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης). Οι πελάτες υποχρεούνται να φορούν μάσκα κατά τον χρόνο αναμονής, όπως, άλλωστε,
και το προσωπικό, καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας του. Σε κάθε τραπέζι επιτρέπονται 10
άτομα το μέγιστο, ενώ ισχύουν τα γενικότερα
μέτρα για την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ
των τραπεζοκαθισμάτων και των κανόνων υγιεινής.
Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, οι
τραγουδιστές και οι επαγγελματίες χορευτές
παραμένουν στον χώρο της πίστας κατά τη
διάρκεια της ερμηνείας τους και δεν αναμειγνύονται με το κοινό. Ειδικά στην περίπτωση
των κλειστών χώρων, είναι υποχρεωτική η
ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του
μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να
βρίσκονται εντός του χώρου. Υπενθυμίζεται
πως μέχρι τα τέλη Αυγούστου αποκλειστικά
για εμβολιασμένους θα λειτουργούν και όλοι
οι κλειστοί χώροι, τα κέντρα διασκέδασης, τα
μπαρ, τα σινεμά και τα θέατρα.
Οι εξωτερικοί χώροι της εστίασης (καφέ,
εστιατόρια, χώροι δεξιώσεων, κυλικεία, αναψυκτήρια κ.ο.κ.), συμπεριλαμβανομένων των αεριζόμενων στοών που διαθέτουν ανοικτές εισόδους και εξόδους, είναι ανοικτοί για τον καθέναν
και χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης rapid
test κ.τ.λ. Το ίδιο ισχύει στα λούνα παρκ αλλά και
στους υπαίθριους χώρους θεαμάτων (συναυλίες,
θέατρα κ.τ.λ.), συμπεριλαμβανομένων των χώ-

ρων άθλησης. Αναλυτικά τα νέα μέτρα στην
εστίαση:
 Έως 31 Αυγούστου σε όλους τους χώρους
ψυχαγωγίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο καθήμενων πελατών.
 Από 16 Ιουλίου και έως 31 Αυγούστου κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας (εστιατόρια, κινηματογράφοι, θέατρα) μπορούν να λειτουργούν μόνο
ως αμιγείς (covid free) στο 85% της χωρητικότητάς τους.
 Ειδικά για τα κλειστά κέντρα διασκέδασης
επιτρέπονται μόνο αμιγείς χώροι, με κάλυψη
του 85% της ωφέλιμης επιφάνειας, με τους προβλεπόμενους όρους για την τήρηση των αποστάσεων και τα μέτρα προφύλαξης. Όλα τα κέντρα διασκέδασης, υπαίθρια και κλειστά, λειτουργούν επιπλέον με τους κανόνες αποστάσεων που ισχύουν γενικά για την εστίαση.
 Ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που αφορούν
σε υπαίθρια ψυχαγωγία μπορούν να επιλέγουν
να καθίστανται οικειοθελώς αμιγείς χώροι εκμετάλλευσης.
 Οι ανήλικοι μπορούν να εισέρχονται στα κέντρα εστίασης και διασκέδασης μόνο με self test
και δήλωση γονέα στους αμιγείς χώρους.

Αθλητισμός
Οι αθλητικοί αγώνες θα παρακολουθούνται
μόνο από εμβολιασμένους, τόσο σε κλειστούς
όσο και ανοιχτούς χώρους, με χωρητικότητα
80% επί του συνόλου, από την οποία το 5% θα είναι ανήλικοι, οι οποίοι θα έχουν υποβληθεί σε

self test. Ανώτατο όριο προσέλευσης είναι οι
25.000 θεατές για τα υπαίθρια γήπεδα και οι
8.000 για τα κλειστά γήπεδα.

«Τσουχτερά» πρόστιμα
Οι κυρώσεις στους παραβάτες διαμορφώνονται ως εξής:
1η παράβαση:
• Για τα καταστήματα εμβαδού <200 τ.μ., διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ στην
επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και αναστολή λειτουργίας από την επόμενη ημέρα της παράβασης και για επτά ημερολογιακές ημέρες.
• Για τα καταστήματα εμβαδού >200 τ.μ., διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ στην
επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και αναστολή λειτουργίας από την επόμενη ημέρα της παράβασης και για επτά ημερολογιακές ημέρες.
2η παράβαση:
• Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας, διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας από την επόμενη ημέρα της
παράβασης και για 15 ημερολογιακές ημέρες.
3η παράβαση:
• Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας, προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος για 60 ημερολογιακές ημέρες.
• Είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων ακόμη
και μετά την πραγματοποίηση οποιασδήποτε
παράβασης βάσει αποδεικτικού υλικού από το
οποίο προκύπτει η παράβαση.
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Ανοικτό το ενδεχόμενο για υποχρεωτικούς
εμβολιασμούς και στα πανεπιστήμια

«Ψηλώνουν»
οι βάσεις - Πάνω
από 25.000
μένουν εκτός

Κ

αλές επιδόσεις στα Ειδικά Μαθήματα, αλλά χαμηλές βαθμολογίες συνολικά δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία κλιμάκωσης των
μορίων που έδωσε στη δημοσιότητα το
υπουργείο Παιδείας. Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασμό με την εφαρμογή της Ελάχιστης
Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) που «ψηλώνει» τις
βάσεις εισαγωγής σχεδόν στην πλειονότητα
των πανεπιστημιακών τμημάτων, αναμένεται
να αφήσει εκτός Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
περισσότερους από 25.000 υποψηφίους,
σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, και
χιλιάδες κενές θέσεις.
Οι υποψήφιοι έλαβαν χθες με sms στο κινητό τους τηλέφωνο τις βαθμολογίες τους
στα Ειδικά Μαθήματα και πλέον περιμένουν
την ανακοίνωση της ΕΒΕ ανά Πανεπιστημιακό Τμήμα, προκειμένου να συμπληρώσουν
και να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους
δελτίο και όσοι το επιθυμούν το παράλληλο
μηχανογραφικό. Πάντως, οι εξεταζόμενοι
από γενικά και επαγγελματικά λύκεια φαίνεται ότι πέτυχαν καλές επιδόσεις στα Ειδικά
Μαθήματα. Αναλυτικά, πάνω από τη βάση και
στη βαθμολογική κλίμακα μεταξύ 10 και 20
βρέθηκε το 94,21% στο Ελεύθερο Σχέδιο, το
89,70% στο Γραμμικό Σχέδιο, το 75,26% στα
Αγγλικά, το 86,80% στα Γαλλικά, το 86,60% στα
Γερμανικά, το 78,89% στα Ιταλικά, το 92,27%
στα Ισπανικά, το 51,30% στην Αρμονία και το
84,42% στον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών
Ικανοτήτων.
Η εικόνα, ωστόσο, είναι εντελώς διαφορετική στην κλιμάκωση των μορίων. Το 24,85%
των υποψηφίων που προέρχονται από την
Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών και θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στις Σχολές του
Επιστημονικού Πεδίου Ανθρωπιστικών Επι-

στημών έχει συγκεντρώσει έως 7.000 μόρια,
ενώ σχεδόν 2 στους 10 (19,21%) βρίσκονται
στη βαθμολογική κλίμακα μεταξύ 7.000 και
10.000 μορίων. Στην Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών που οδηγεί στο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών το 18,07% έχει λάβει έως 7.000
μόρια και το 16,48% από 7.000 έως 10.000 μόρια. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους υποψηφίους της Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας και του Επιστημονικού Πεδίου
Επιστημών Υγείας και Ζωής είναι 19,56% και
14,5%. Τέλος, στην Ομάδα Προσανατολισμού
Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, με
στόχευση στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής, καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό κάτω από τη
βάση, καθώς περισσότεροι από 3 στους 10
υποψηφίους (31,63%) βρίσκονται κάτω από τα
7.000 μόρια και το 16,85% μεταξύ 7.000 και
10.000 μορίων.
Στα ΕΠΑΛ, τα αποτελέσματα ποικίλλουν,
αφού σε ορισμένες ειδικότητες καταγράφεται μεγάλο ποσοστό υποψηφίων κάτω από τα
5.000 μόρια. Χαρακτηριστικά παραδείγματα,
η Κομμωτική Τέχνη με ποσοστό 51,37% έως
5.000 μόρια, ο Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού με 53,90%, ο
Τεχνικός Οχημάτων με 48,97% και ο Τεχνικός
Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών με 42,86%.

Οι υποψήφιοι έλαβαν με sms
τις βαθμολογίες τους στα Ειδικά
Μαθήματα - Ακολουθούν
η ανακοίνωση της ΕΒΕ
και το μηχανογραφικό…

Την πρόθεση της κυβέρνησης να λειτουργήσουν διά ζώσης και με ασφάλεια
σχολεία και πανεπιστήμια, την επόμενη
σχολική χρονιά, εξέφρασε η υπουργός
Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, σε δηλώσεις
της, επισημαίνοντας την ανάγκη εμβολιασμού εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών αλλά
και μαθητών και φοιτητών.
«Συζητάμε με τους ειδικούς
για τα εργαλεία που θα το διασφαλίσουν αυτό. Το πρώτο και
κυριότερο είναι το εμβόλιο.
Υπάρχουν και άλλα μέτρα,
όπως το self test και τα υγειονομικά πρωτόκολλα», ανέφερε. Και πρόσθεσε πως «το υπερόπλο είναι το εμβόλιο. Από χθες άνοιξε η πλατφόρμα για τα παιδιά από 15 ετών και άνω.
Δεν έχω ακριβή στοιχεία, αλλά άκουσα ότι
κλείστηκαν ήδη κάποιες χιλιάδες ραντεβού, οπότε είναι και αυτό ένα βήμα για την

επιστροφή στην κανονικότητα». «Περίπου
το 75% των εκπαιδευτικών είναι ήδη εμβολιασμένο, ωστόσο δεν φθάνει. Χρειαζόμαστε και άλλους εμβολιασμούς. Είναι πολύ
σημαντικό να αξιοποιήσουμε αυτό το όπλο
κατά της πανδημίας», σημείωσε στον ΑΝΤ1 η κυρία Κεραμέως. Ειδικά για την επαναλειτουργία των πανεπιστημίων, η υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει
εμβολιασμός για διδακτικό
προσωπικό και φοιτητές ως
προϋπόθεση για την παρακολούθηση των μαθημάτων. Το
θέμα έχει ήδη συζητηθεί με
τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων, στη συνεδρίαση της Συνόδου των Πρυτάνεων, η
οποία ολοκληρώνεται σήμερα, οι οποίες
εμφανίζονται θετικές στη λήψη μέτρων για
τη διασφάλιση της διά ζώσης λειτουργίας
των πανεπιστημίων.

Κερδίστε τις εκλογές
πριν
πριν ακόμη στηθούν οι κάλπες!

Με ευθύνη σ
σττο όνειρο μιας εκλογ
επιτυχίας και με σεβασμό στο κύριο
τούμενο των ημερών μας, τον πολι
πολιτισμό, γρ
ράφτηκε ο νέος Οδηγό
ός
t{kמkngØ ץkØ  Ø SIORØ zt{
Ø
επικοιινωνίας.
ν
Είίνναι αποτέλεσμα πολ
πολυε
τούς και μακροχρόνιας εμπειρίας και ε
τοδ
σχόλησης, με τα δρώμενα στην αυτοδιοί
ηνή
κηση και στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Πηγή έμπνευσης στις καθημερινές «ριπ
πολιτικής επικοιιννωνίας του σύγχρονου
ου
λιτικού. Ευπρεπής, μεστός και συμπυκνω
πυκ
μένος λόγος, εξαιρετική μ
μα
αγγιά και σπό
σπόρος
για να κερδίσετε μια περίοπτη θέση
δελτία ειδήσεων, χωρίς τις «σειρήνες»
πολιτικού φανατισμού αλλά με θετικό
αξιοπρεπή λόγο
ο.
Πολιτικός λόγο
ος, που ξεχωρίζει, πρωτοτυ
ωτο
πεί και γράφει τη δική σας «ιστορία»!

 


  


 

 




Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες
του Οδηγού «Ευ Πολιτεύεσθαι»,
στη μοναδική τιμή των 15 ευρώ + έξοδα αποστολής
NK Media Group: Συγγρού 206, Καλλιθέα 176 72
Τ.:ØØØ ØØØØdØΚ.: 6932 266 217
E.:ØGQALLASEIA MJLEDIAGQNTOGQØdØ4HAMARIROAOALICHAIK XAHNNGQ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 IOYΛIOY 2021

22

POLITICAL

EΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο τρίτος
κατηγορούμενος

Στη φυλακή οδηγήθηκε ακόμα ένας κατηγορούμενος για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και της εκμετάλλευσης
της 19χρονης κοπέλας στην Ηλιούπολη.
Πρόκειται για τον τρίτο κατηγορούμενο, που
κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, μετά τη
χθεσινή απολογία του στην ανακρίτρια, για
εμπορία ανθρώπου και παράβαση του νόμου
περί ναρκωτικών. Σύμφωνα με την προανακριτή κατάθεση του θύματος, ο εν λόγω κατηγορούμενος από 16 ετών την εξέδιδε σε
φίλους του, έναντι 70 ευρώ. Ο πατέρας της
19χρονης, που επίσης έχει προφυλακιστεί,
καθώς φέρεται να τη βίαζε από την ηλικία
των 11 ετών, στην προανακριτική του κατάθεση, αναφερόμενος στο εν λόγω άτομο
(ονόματι Ντανιέλ), είχε υποστηρίξει ότι, όταν
η κόρη του ήταν μαθήτρια στη Β’ Λυκείου,
κυκλοφορούσε με μεγάλα χρηματικά ποσά.
Μια μέρα ανακάλυψε να έχει στην τσάντα
της 400 ευρώ. «Η κόρη μου μού είπε ότι ήταν
του Ντανιέλ. Όπως μου είπε, ύστερα από
πίεση η σύζυγός μου, αυτός έχει κάποιο ΤΑΧΙ δικό του και της δίνει λεφτά και έπειτα
από μία μέρα εκείνη του τα δίνει πίσω». Μάλιστα, ο κατηγορούμενος πατέρας είπε ακόμα ότι έψαξαν ένα τετράδιο όπου είχε μέσα
σημειώσει κάποια ποσά (π.χ., 100 ευρώ, 300
ευρώ, 360 ευρώ κ.ά.). «Όταν τη ρώτησα τι λεφτά είναι αυτά, η κόρη μου είπε ότι είναι ποσά που τα έδινε ο Ντανιέλ, για να φτιάξει τη
μηχανή του. Εγώ της είπα ότι είναι πολλά λεφτά και πολύ περισσότερα απ’ όσα χρειαζόταν για να φτιάξει τη μηχανή. Εκεί υπήρχαν
και αριθμοί τηλεφώνων με ονόματα και ηλικίες και κάρτες από τα ΤΑΧΙ που τη μετέφεραν. Είχα υποψιαστεί κάποια πράγματα…».
Μαρία Δήμα

Ψάχνουν κι άλλα
θύματα του αστυνομικού

Μ

ε την ελπίδα να ανοίξουν
κι άλλα στόματα, η
ΕΛ.ΑΣ., κάνοντας χρήση
σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες του 39χρονου
αστυνομικού που κατηγορείται για εμπλοκή σε κύκλωμα μαστροπείας, με
θύμα μια 19χρονη κοπέλα.
Πρόκειται για τον υπαρχιφύλακα Δημήτριο Μπουγιούκο του Ελευθερίου
και της Παρασκευής, γεννημένο
16/11/1982 στην Αθήνα, ο οποίος προφυλακίστηκε για την υπόθεση, ενώ είχε τεθεί σε αργία με το ερώτημα της
απόλυσης για άλλα περιστατικά, όπως μεταξύ άλλων- η απειλή σε συνάδελφό
του ότι θα τον σκοτώσει. «Θα σου φυτέψω μια σφαίρα στο κεφάλι και θα
ακούσεις μόνο τον ήχο», φέρεται να
του είχε πει. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του σε κύκλωμα μαστροπείας αλλά και σε όσα άλλα του προσάπτει η 19χρονη (σ.σ.: ότι τη χτυπούσε
και τη βίαζε), προσπαθώντας ταυτόχρονα να πείσει τις Αρχές ότι η νεαρή
κοπέλα εκδιδόταν και έκανε χρήση
ναρκωτικών ουσιών, με τον ίδιο να
προσπαθεί να τη σταματήσει.

Ρεπορτάζ:
Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Λίγες ώρες προτού δοθούν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του προφυλακισμένου υπαρχιφύλακα, μία κοπέλα -που
καμία σχέση δεν έχει με τα περιστατικά
της Ηλιούπολης ούτε έχει μιλήσει με τη
δικηγόρο της 19χρονης- πήγε στις Εσωτερικές Υποθέσεις της ΕΛ.ΑΣ. και κατέ-

«Γνωστός»
και στο Εκβιαστών
Ο Δημήτρης Μπουγιούκος, μεταξύ άλλων Υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.,
είχε απασχολήσει και το Τμήμα
Δίωξης Εκβιαστών της Θεσσαλονίκης, καθώς, ύστερα από ανώνυμη καταγγελία, συνελήφθη, διότι
διαπιστώθηκε ότι μαζί με άλλους
συναδέλφους του εργάζονταν ως
συνοδοί ασφαλείας σε ποδοσφαιρική ομάδα. Για την υπόθεση αυτήν υπάρχει μέχρι και σήμερα δικαστική εκκρεμότητα.

θεσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση ότι ο 39χρονος
αστυνομικός την είχε προσεγγίσει και
άρχισε να την πιέζει, προκειμένου να
εκδίδεται έναντι αμοιβής. Ο υπό απόλυση υπαρχιφύλακας, σύμφωνα πάντα με
την καταγγελία, την πολιορκούσε για
καιρό, της υποσχόταν χρήματα και προσπαθούσε να τη δελεάσει, προκειμένου
να την εκμεταλλευτεί. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν ενέδωσε και βρήκε τρόπο να
ξεφύγει. Το αδίκημα που προκύπτει
από την περίπτωση αυτή σε βάρος του
αστυνομικού είναι, κατά πληροφορίες,
η απόπειρα εμπορίας ανθρώπου. Σύμφωνα, πάντως, με τη δικηγόρο της
19χρονης, τουλάχιστον τρεις ακόμη κοπέλες φέρονται να έπεσαν στα δίχτυα
του κυκλώματος μαστροπείας και τουλάχιστον μία από αυτές προτίθεται να
καταθέσει στις δικαστικές Αρχές.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα
στοιχεία και φωτογραφίες
του 39χρονου - Τον «καίει»
νέα καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ.
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Στην κυκλοφορία τα πρώτα 14 χλμ. του Ε65

Δ

όθηκαν στην κυκλοφορία χθες τα
14 πρώτα χιλιόμετρα του νότιου
τμήματος του οδικού άξονα Ε65,
που προοπτικά θα ενώσει τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Θεσσαλονίκης με
την Εγνατία Οδό. Πρόκειται για το τμήμα το
οποίο παρακάμπτει την πόλη της Λαμίας και
δίνει πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο για τη
Δυτική Φθιώτιδα και την Ευρυτανία.
Παρόντες στην τελετή εγκαινίων που έγινε
στο Λιανοκλάδι -στο μέσο, δηλαδή, του τμήματος που δόθηκε στην κυκλοφορία- ήταν ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας αλλά και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης καθώς και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου. «Αν δεν
υπήρχαν το ΕΣΠΑ και τα κοινοτικά χρήματα,
δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοια έργα
και αυτό πρέπει να το θυμίζουμε πάντα. Τα
χρήματα αυτά υπάρχουν γιατί είμαστε μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπογράμμισε ο κ.
Γεωργιάδης, σημειώνοντας την ανάγκη τα
έργα στο σιδηροδρομικό δίκτυο να είναι ο
άμεσος μεγάλος στόχος του υπουργείου
Υποδομών.
«Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής σημασίας, αφού μηδενίζει την απομόνωση κρίσιμων περιοχών της
χώρας μας», υπογράμμισε ο κ. Σταϊκούρας
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σημειώνοντας ακόμη ότι «το συγκεκριμένο έργο αλλάζει
τις κλίμακες του χώρου και του χρόνου για την
οικονομική ζωή στην Κεντρική Ελλάδα, τη
Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο αλλά και ευρύτερα σε όλη τη χώρα». Ο κ.
Σταϊκούρας στάθηκε ιδιαίτερα στην ιστορία
του συγκεκριμένου έργου, ζήτησε, δε, την
επέκταση των έργων, τονίζοντας πως «με τα
σημερινά εγκαίνια πιστοποιούνται η αποφασιστικότητα, η βούληση και η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης για να διαμορφωθούν
και να προωθηθούν καλύτεροι όροι βιώσιμης
ανάπτυξης ισόρροπα σε όλες τις περιοχές της
χώρας».
Από την πλευρά του, ο κ. Καραμανλής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ιστορικό του αυτοκινητόδρομου Ε65 και στο πώς εξελίχθηκε εν
μέσω κρίσης, υπογράμμισε, δε, ότι το τελευταίο διάστημα επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες
και στο νότιο τμήμα και προανήγγειλε ιδιαίτερα μεγάλη πρόοδο των εργασιών στο τμήμα
από τη Λαμία μέχρι την Ξυνιάδα, που είναι το
μοναδικό το οποίο απομένει για να ενωθούν ο
αυτοκινητόδρομος Αθηνών - Θεσσαλονίκης
με τα Τρίκαλα. Σημείωσε, επίσης, πως «ο συγκεκριμένος αυτοκινητόδρομος θα ολοκλη-

ρωθεί με το βόρειο τμήμα για το οποίο εξασφαλίστηκε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθήθηκε η αναθεώρηση
των συμβάσεων οι οποίες κυρώθηκαν και από
τη Βουλή και εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης». Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον προκάτοχό του, κ. Σπίρτζη, τονίζοντας ότι «στα μεγάλα έργα όλοι
πρέπει να συνεισφέρουν», καθώς, όπως είπε,
«άλλος συλλαμβάνει την ιδέα, άλλος προωθεί
τις μελέτες και τις ολοκληρώνει, άλλος πιθανά
δημοπρατεί, άλλος υπογράφει συμβάσεις και
άλλος υπουργός επιταχύνει τις διαδικασίες
και ολοκληρώνει το έργο».
Ο κ. Καραμανλής έκανε ιδιαίτερη αναφορά
και σε μικρότερα έργα τα οποία θα προωθηθούν μέσα στο 2021, τα οποία αφορούν στη
σύνδεση της Λαμίας με το Καρπενήσι, στον
δρόμο Λαμία - Άμφισσα - Αντίρριο αλλά και
σε οδικούς άξονες της Εύβοιας. Τέλος, τόνισε
πως «με την ολοκλήρωση των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων πέφτει πλέον το βάρος
στο σιδηροδρομικό δίκτυο». Και προανήγγειλε τη διάθεση πιστώσεων 3,2 δισ. ευρώ για τον

εκσυγχρονισμό του και τη σύνδεσή του με την
Ευρώπη.
Προηγουμένως, ο γ.γ. Υποδομών, Γιώργος
Καραγιάννης, αναφέρθηκε στα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου δρόμου και
στον τρόπο με τον οποίο αίρεται η απομόνωση
της Δυτικής Φθιώτιδας και της Ευρυτανίας,
σημειώνοντας πως το συγκεκριμένο τμήμα
είναι προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τόνισε ότι μέσα στο 2021 θα ξεκινήσουν και οι κατασκευαστικές εργασίες στο
βόρειο τμήμα του Ε65, το οποίο ξεκινά από
τον ανισόπεδο κόμβο Τρικάλων και φτάνει
έως την Εγνατία Οδό, 15 χιλιόμετρα δυτικά των
Γρεβενών. Έχει μήκος 70,5 χιλιομέτρων και
προϋπολογισμό 442 εκατ. ευρώ, με χρονική
διάρκεια κατασκευής τους 36 μήνες.
Στη σχετική τελετή ήταν παρόντες ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός,
ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, βουλευτές από τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα
και την Ευρυτανία, όπως επίσης δήμαρχοι και
εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών τάξεων.

Παρόντες στην τελετή εγκαινίων
στο Λιανοκλάδι, ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών
Κώστας Αχ. Καραμανλής,
ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης,
ο υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Γιάννης Οικονόμου
και ο γ.γ. Υποδομών
Γιώργος Καραγιάννης…
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Ω

ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία

Κοινό μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού των πολιτών
Την προώθηση των εμβολιασμών ενάντια στην πανδημία
του κορονοϊού προωθούν από κοινού όλες οι παρατάξεις
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
Διοίκηση και αντιπολίτευση με κοινή συνέντευξη Τύπου
έστειλαν κοινό μήνυμα για την αναγκαιότητα των εμβολιασμών ως τη μόνη λύση για να αντιμετωπιστεί η υγειονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού και να
σωθούν ανθρώπινες ζωές. Στη συνέντευξη συμμετείχαν ο
περιφερειάρχης και επικεφαλής της παράταξης «Αλληλεγγύη» Απόστολος Τζιτζικώστας, οι επικεφαλής των παρατάξεων «Κοιτάμε Μπροστά» Χρήστος Γιαννούλης,
«Πράξεις για τη Μακεδονία» Χρήστος Παπαστεργίου, «Οικολογία - Πράσινη Λύση» Φίλιππος Γκανούλης και «Εγγύηση για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Αδέσμευτος Συνδυασμός» Δημήτρης Βάνης.

Ιόνια Νησιά

Επιμόρφωση των επαγγελματιών
του τουρισμού για τον Covid-19

Πρωτοποριακό πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης των επαγγελματιών του τουρισμού στη σωστή εφαρμογή των υγειονομικών
πρωτοκόλλων για τον Covid-19 οργάνωσε η Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. «Με το συγκεκριμένο διαδικτυακό πρόγραμμα επιμόρφωσης εφαρμόζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για την υποστήριξη
της τοπικής κοινωνίας, της οικονομίας, της δημόσιας υγείας
και της τουριστικής ταυτότητας», δήλωσε χαρακτηριστικά η
περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου..

Κύθηρα

Νέα χρηματοδότηση για
το Λιμενικό Ταμείο

Εγκρίθηκε νέα χρηματοδότηση ύψους 82.200 ευρώ με δικαιούχο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων για την
υλοποίηση της πρότασης «Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων» από το Ε.Π.
«Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020». Η χρηματοδότηση γίνεται στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν
Πλω”», που υλοποιείται με επιτυχία στους νησιωτικούς δήμους της Περιφέρειας Αττικής από το Δίκτυο Συνεργασίας
Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής.

!

Νότιο Αιγαίο
Δίρφυες Μεσσάπιες

Ο «κακοπληρωτής»
δήμαρχος…

Καταγγέλλεται επισήμως από τη μείζονα αντιπολίτευση ότι «ο δήμαρχος δεν πληρώνει τις
υποχρεώσεις του δήμου ούτε στην ώρα τους
ούτε με την τυπική διαδικασία». Συγκεκριμένα, η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων Τζοβάννα Γκόγκου σε ανακοίνωσή της με τίτλο
«Μεθοδεύσεις» αναφέρει τα εξής: «Συνεχίζει
ακάθεκτος ο δήμαρχος με τη “βιομηχανία δικηγόρων”. Προμηθευτές του δήμου και όχι
μόνο προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για να
διεκδικήσουν τα χρήματά τους. Ο δήμαρχος
δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις αυτές ούτε
στην ώρα τους ούτε με την τυπική διαδικασία.
Αποφασίζει μέσω της πλειοψηφίας που έχει
στην οικονομική επιτροπή την κάλυψη των
εσκεμμένων ενεργειών του επιβαρύνοντας
έτσι τον δήμο με επιπλέον δικαστικά έξοδα
και αμοιβές δικηγόρων. Με τέτοιες μεθόδους
διοικείται ο Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων.
Πόσο ακόμη ο δημότης θα πληρώνει για όλα
αυτά;».

Επιδότηση για εξοπλισμό
του Νοσοκομείο Σύρου
Στις 999.946 ευρώ αυξάνεται η χρηματοδότηση του
Γενικού Νοσοκομείου Σύρου από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020». Στόχος της
Περιφερειακής Αρχής Νοτίου Αιγαίου είναι να γίνει
προμήθεια πρόσθετου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο νοσοκομείο και στην αντιμετώπιση
του SARS-CoV-2. Συγκεκριμένα, ο περιφερειάρχης
υπέγραψε την τροποποίηση της Πράξης «Συμπληρωματική Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
Γ.Ν. Σύρου Βαρδάκειο και Πρώιο & Γ.Ν. - Κ.Υ. Νάξου»,
σύμφωνα με την οποία η επιλέξιμη και συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στις 999.946,44 ευρώ, ενώ
παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της Πράξης έως τις
31/3/2022.

Δυτική Ελλάδα

Σύγχρονο Κέντρο Πολιτισμού
στο Αγρίνιο
Αποκαθίσταται και εκσυγχρονίζεται το εμβληματικό κτίριο των πρώην καπναποθηκών Παπαπέτρου στο
Αγρίνιο και μετατρέπεται σε Διαχρονικό Μουσείο και
Χώρο Πολιτισμού. Στόχος του έργου είναι να αναδειχτούν η ιστορία και η κοινωνική εξέλιξη της πόλης
αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Το έργο έχει προϋπολογισμό 5.697.678,50 ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 και τη σχετική πράξη ένταξης υπέγραψε ήδη ο περιφερειάρχης Νεκτάριος
Φαρμάκης. Φορέας υλοποίησης θα είναι η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Χώρων του υπουργείου Πολιτισμού μαζί
με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και
Λευκάδας, με τη συμβολή του Δήμου Αγρινίου.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΚΕΔΕ
Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα νότια της Αθήνας η
δημοτική Αρχή δέχτηκε
σκληρή επίθεση από την αντιπολίτευση για δράση της για
την οποία την επαινούσαν
ακόμη και οι αντιπολιτευόμενοι; Μάλιστα, στην επίμαχη
δομή για την οποία έγινε η
«επίθεση» μόλις μερικές μέρες πριν ένας από τους «επιτιθέμενους» είχε παραστεί
και έβγαζε φωτογραφίες με
συμμετέχοντες, εργαζομένους και πολιτικούς προϊσταμένους…

Έργα και εργαζόμενοι

Η υποστελέχωση του ανθρώπινου
δυναμικού του Δήμου Νέας Ιωνίας,
η χρηματοδότηση έργων από το
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», καθώς και η συνεργασία για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των
επιπτώσεών της ήταν τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε η δήμαρχος Δέσποινα
Θωμαΐδου με τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη. Η δήμαρχος
ενημέρωσε τον υπουργό για θέματα
που αφορούν στον Δήμο Νέας Ιωνίας αλλά και γενικότερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ από την
πλευρά του ο κ. Βορίδης δεσμεύτηκε να εξετάσει τα ζητήματα που τέθηκαν από τη δήμαρχο και να προσφέρει κάθε δυνατή παρέμβαση με
στόχο την επίλυση όλων των ζητημάτων.

Οι δήμαρχοι δίνουν πρώτοι το
καλό παράδειγμα στον εμβολιασμό

Η

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
συμμετέχει ενεργά στην ενίσχυση
του εμβολιαστικού κινήματος με
στόχο τη θωράκιση της υγείας των πολιτών
των τοπικών μας κοινωνιών από τις συνέπειες του τέταρτου κύματος της πανδημίας
και της μετάλλαξης του ιού. Μάλιστα, οι δήμαρχοι δίνουν πρώτοι το καλό παράδειγμα
με την προσωπική τους συμμετοχή στην
εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της πανδημίας σε ποσοστό
άνω του 99,3% (έχοντας κάνει και τις δύο
δόσεις ή προγραμματίσει τη β’ δόση το
επόμενο διάστημα ή έχοντας νοσήσει ήδη
αποκτώντας αντισώματα), που είναι πολύ
πάνω από τον επιθυμητό εθνικό στόχο για
τη δημιουργία τείχους ανοσίας.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ
να αποτυπώσει σε αριθμούς τη συμμετοχή
των δημάρχων στο πρόγραμμα εμβολια-

σμού έχει στόχο αφενός να παρακινήσει
μέσω της προβολής του προσωπικού παραδείγματος τους πολίτες να εμβολιαστούν, αφετέρου να αναδείξει τη συνεπή
και υπεύθυνη στάση που διαχρονικά επιδεικνύουν οι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης Α’
Βαθμού στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στις ζωές των πολιτών.
Με αφορμή τη νέα πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ,
ο πρόεδρός της και δήμαρχος Τρικκαίων
Δημήτρης Παπαστεργίου επεσήμανε ότι
«οι δήμαρχοι της Ελλάδας υψώνουν “τείχος αγάπης” για τους πολίτες των τοπικών
μας κοινωνιών. Ολοι μαζί χτίζουμε “τείχος
ανοσίας” ενάντια στον Covid. Είναι η πρώτη
φορά που ζητήθηκε η συνδρομή της Αυτοδιοίκησης στο ζήτημα του εμβολιασμού και
στο αίτημα αυτό ανταποκρινόμαστε αναδεικνύοντας την υπεύθυνη προσωπική μας
στάση».

Χρήστος Παππούς: «Να γίνει
η Πάρνηθα τουριστικός προορισμός»
Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού και η
προστασία της βιοποικιλότητας της Πάρνηθας βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης
των υφυπουργών Περιβάλλοντος Γιώργου
Αμυρά και Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη
στον Δήμο Φυλής. Ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς ξενάγησε τους δύο υφυπουργούς στα μονοπάτια της Πάρνηθας και
στον μοναδικό αυτό πνεύμονα πρασίνου της
Αττικής ήρθαν σε επαφή με άλογα και ενημερώθηκαν για τα ορειβατικά πεδία από έμπειρο αναρριχητή. Επίσης, επισκέφτηκαν τους Ιερούς
Ναούς Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αγίου Πέτρου και Αγίας Άννας, ενώ θαύμασαν τις παραδοσιακές αρβανίτικες στολές που φιλοξενούνται στο δημαρχείο της Φυλής. Όπως τόνισε ο κ. Παππούς, «στόχος μας είναι να κάνουμε τη Φυλή τουριστικό προορισμό, μια Αράχοβα της Αττικής», προσθέτοντας ότι ο δήμος έχει καταθέσει πρόταση για τη χρηματοδότηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας της Πάρνηθας από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Το πρώτο πακέτο
Πάνω από 600.000 ευρώ είναι το
πρώτο πακέτο χρηματοδοτήσεων
που εξασφάλισε ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής Νίκος Μπάμπαλος
από το επενδυτικό πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης». Όπως έγινε
γνωστό ήδη, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση για την εκπόνηση μελετών που θα βάλουν μπροστά νέες, μεγάλες παρεμβάσεις για την
πόλη. Συγκεκριμένα, με σύνολο
περίπου 600.000 ευρώ που εγκρίθηκαν για το Ηράκλειο από το πρόγραμμα η δημοτική Αρχή σκοπεύει
να εκπονήσει τις μελέτες για τη μετατροπή του γηπέδου της οδού Πολυτεχνείου (Τυφώνας) σε κλειστό,
την κατασκευή ενός νέου ΚΑΠΗ
στο Παλαιό Ηράκλειο αλλά και τη
διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων που αποκτήθηκαν από τον δήμο τα προηγούμενα χρόνια σε χώρους κοινόχρηστους και πράσινους.

Αναβαθμισμένο
δωρεάν WiFi
στα Βριλήσσια
Αναβαθμισμένη και δωρεάν πρόσβαση
στο Διαδίκτυο αποκτούν οι δημότες και
οι επισκέπτες του Δήμου Βριλησσίων,
καθώς ολοκληρώθηκε με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η υλοποίηση του προγράμματος WiFi4EU. Το
ασύρματο δίκτυο ευρυζωνικής πρόσβασης, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο
του προγράμματος, αντικατέστησε το
υφιστάμενο και λειτουργεί σε τρία
κεντρικά σημεία της πόλης, συγκεκριμένα στην πλατεία Αναλήψεως, στο
πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης» και στο
πάρκο «Μαρία Κάλλας». Παράλληλα,
αναβαθμίζεται και η πρόσβαση στα
υπόλοιπα σημεία του δήμου, που παρέχεται δωρεάν (ενδεικτικά σε δημαρχείο, πνευματικό κέντρο, πλατεία
Ελευθερίας, πλατεία Ηπείρου κ.α.). Ο
δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάνης με σταθερά βήματα βάζει την
πόλη στην ψηφιακή εποχή, όπου ο δημότης, μέσω του δωρεάν διαθέσιμου
Ίντερνετ, μπορεί ανά πάσα στιγμή να
έχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του δήμου.
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Αδιέξοδο και απειλές
Παραμένει μπροστάρης ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης
Λαγουδάκης στον αγώνα να μη μετατραπεί το Επαγγελματικό Λύκειο της πόλης σε Πρότυπο μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς της πόλης, καθώς ισχυρίζονται
ότι θα χαθούν θέσεις για τα παιδιά του Περάματος, επειδή
ως Πρότυπο θα δέχεται μαθητές από ολόκληρη την Αττική. Μάλιστα, με παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μαρκόπουλου κατάφερε να συναντήσει την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, όμως σε
αυτή διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αλλάξει ο σχεδιασμός του υπουργείου, γεγονός που οδήγησε
τη συζήτηση σε αδιέξοδο. Πάντως ο κ. Λαγουδάκης ξεκαθάρισε στην υπουργό Παιδείας πως δεν θα επιτρέψει τον
αποκλεισμό των μαθητών της πόλης από την εκπαιδευτική διαδικασία και μετά τη συνάντηση έδειχνε πως μπορεί
το αδιέξοδο να γίνει ακόμη μεγαλύτερο, θυμίζοντας ότι…
το ΕΠΑΛ στεγάζεται σε κτίριο του δήμου!
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Ω

ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Ποιος δήμαρχος
της Αττικής,
προς τα νότια
της Αθήνας,
κατάφερε να
αιφνιδιάσει
ακόμη και τους στενούς συνεργάτες του κάνοντας
«ανασχηματισμό» στην ομάδα
διοίκησης μέσα στο κατακαλόκαιρο; Τώρα ψάχνουν να βρουν
τους λόγους που δεν περίμενε
τον Σεπτέμβριο (όπως οι περισσότεροι), με κάποιους να μιλούν
για ευρύτερες ανακατατάξεις
που θα γίνουν ενόψει των επόμενων εκλογών. Κάποιοι άλλοι το
συσχετίζουν με ενδεχόμενες…
βουλευτικές εκλογές!

Για την απόφαση…
Η Ηλιούπολη είναι ο επόμενος δήμος όπου ξέσπασε «πόλεμος» με
αντικείμενο την αντικατάσταση του ηλεκτροφωτισμού της πόλης με τεχνολογία led. Όπως και σε πολλούς ακόμη δήμους, η διαφωνία δεν είναι
για την αναγκαιότητα του έργου, που σχεδόν πάντα και από όλους θεωρείται απαραίτητο, αλλά για τον τρόπο, το κόστος και… την απόφαση!
Αυτό το τελευταίο είναι που έχει «κλέψει την παράσταση» στην Ηλιούπολη, καθώς οι μεγαλύτερες αντιδράσεις σημειώνονται για την επιλογή
του δημάρχου Γιώργου Χατζηδάκη να μη συζητήσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά να πάρει πρώτα την απόφαση στην Οικονομική
Επιτροπή, που από τον νόμο έχει την πλειοψηφία, και μετά να πάει στο
Δημοτικό Συμβούλιο (που δεν έχει πλειοψηφία) μόνο για ενημέρωση…
Τώρα, ο δήμαρχος μιλάει για την αναγκαιότητα του έργου και η αντιπολίτευση προειδοποιεί ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε τρόπο για να ακυρώσει την «παράνομη απόφαση»…

Απαιτούν αλλαγή

Και άλλο «πάρκο τσέπης» στα Σεπόλια

Ν

έο «πάρκο τσέπης» δημιουργήθηκε στα Σεπόλια, με τη συνέργεια του
Δήμου Αθηναίων και της «P&G» και την υλοποίηση από την Οργάνωση
Γη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υιοθέτησε την πόλη σου» που έχει
προωθήσει ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης. Είναι ένας ακόμη βιοκλιματικός
θύλακας και μια «πράσινη ανάσα» στον αστικό ιστό της Αθήνας.
Συνολικά φυτεύτηκαν 190 νέα αρωματικά φυτά, εδαφοκαλυπτικά και μεγάλοι
θάμνοι με κυρίαρχα τη λεβάντα, το δεντρολίβανο, τη μυρτιά και το θυμάρι, ανανεώθηκαν πλήρως οι υποδομές του πάρκου και θα ενισχυθεί ο φωτισμός με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα με στόχο τη μείωση της φωτορύπανσης. Τα φώτα
του πάρκου τις πρώτες νυχτερινές ώρες θα φωτίζουν 100%, έπειτα για 4 ώρες 80%
και μετά θα λειτουργούν στο 25% της απόδοσής τους, ως φωτισμός ασφαλείας
μέχρι το πρωί.

Σε ποιον δήμο της Αττικής, προς τα βόρεια της Αθήνας, παρατάξεις της αντιπολίτευσης εντόπισαν αιτήματα ιδιωτικής
εταιρείας για πληρωμή εργασιών που σύμφωνα με τη δημοτική αρχή είχαν γίνει με… αυτεπιστασία; Όπως είναι λογικό, έχει γίνει καταιγισμός ερωτημάτων προς τη δημοτική αρχή και τις υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι
έχουν γίνει τα έργα και αν πρέπει κάποιος να πληρωθεί…

Στους δήμους το τέλος
φιλοξενίας μεταναστών
Στους δήμους όπου λειτουργούν «μονάδες
προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών» αποδίδεται το «ενιαίο τέλος» για την αποπληρωμή των
οφειλόμενων τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίνητης περιουσίας. Αυτό προβλέπει η κοινή απόφαση που υπέγραψαν οι
υπουργοί Θόδωρος Σκυλακάκης και Νότης
Μηταράκης και αφορά το α’ τρίμηνο του 2021. Η
ΚΥΑ αφορά ποσό 1.691.336 ευρώ, το οποίο υπολογίζεται βάσει του αριθμού των διαμενόντων
στις εν λόγω μονάδες φιλοξενίας κατά την τελευταία ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2021. Η καταβολή στους εν
λόγω δήμους θα πραγματοποιηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου.

Θα γίνει «Χόλιγουντ» η Αθήνα
Την ανάπτυξη του κινηματογραφικού τουρισμού στην πρωτεύουσα
έχουν θέσει κοινό στόχο ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης και ο
δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Αυτός είναι ο στόχος του
μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν για μια σειρά από κοινές δράσεις, στο πλαίσιο λειτουργίας του «Athens Film Office» του Δήμου Αθηναίων, στοχεύοντας στην προβολή της πρωτεύουσας στο εξωτερικό και
στην προσέλκυση τουρισμού μέσω των διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα έχει ενταχθεί δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη των οπτικοακουστικών παραγωγών, μέσω του «Γραφείου
Εξυπηρέτησης Κινηματογραφικών Παραγωγών - Athens Film Office»,
και έχει προσελκύσει περισσότερες από σαράντα οπτικοακουστικές παραγωγές, για γυρίσματα στο κέντρο και τις συνοικίες της πρωτεύουσας.
Όπως επισημαίνει ο κ. Μπακογιάννης, «Το “Athens Film Office” έγινε ο
δίαυλος επικοινωνίας της πόλης με διεθνείς παραγωγές και άνοιξε ακόμη έναν δρόμο προβολής αλλά και οικονομικής τόνωσης της αγοράς, σε
μια πολύ δύσκολη περίοδο».

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε τρικυμία βρίσκεται η παράταξη του πρώην δημάρχου Κορυδαλλού Σταύρου Κασιμάτη, καθώς μετά την ήττα και την αποχώρησή του δεν έχει καταφέρει
να βρει έναν κοινό βηματισμό.
Όπως είναι γνωστό, επικεφαλής
έχει τεθεί ο Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, όμως φαίνεται ότι τα περισσότερα στελέχη δεν επιθυμούν να τον δουν να διεκδικεί
τον δήμο στις εκλογές του 2023
και ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την αντικατάστασή
του με κάποιον «πιο νέο και
φρέσκο». Ήδη, όπως είναι γνωστό, πολλά στελέχη έχουν αποστασιοποιηθεί, ενώ και από αυτά
που έχουν μείνει πολλοί επιδίδονται στο «πριόνισμα της καρέκλας» και μένει να δούμε αν θα
τα καταφέρουν ή όχι…

Έργο ανάπτυξης
Υπεγράφη από την Περιφέρεια Αττικής η
προγραμματική σύμβαση προϋπολογισμού 500.000 ευρώ για την κατασκευή
του έργου «Οδός Μορμόρη Αβλέμονα»
στα Κύθηρα. Το έργο κρίνεται σημαντικό
για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη του νησιού, καθώς συντομεύει τη
διαδρομή από το κεντρικό λιμάνι προς τις
τουριστικές περιοχές του Αβλέμονα και
της Παλαιοπόλεως κατά τουλάχιστον 15
χιλιόμετρα. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα οδοποιίας στα Κύθηρα
κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή
του συγκεκριμένου έργου είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
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ΕΥΡΩΠΗ ΚΟΣΜΙΔΗ
Eντεταλμένη σύμβουλος Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής

«Δημιουργούμε
ένα εντελώς νέο
Φαληρικό Δέλτα»

Σ

το μεγάλο, εμβληματικό έργο
της Περιφέρειας Αττικής, αυτό
της ανάπλασης του Φαληρικού
Δέλτα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, μιλώντας στην «Ρ», η εντεταλμένη
σύμβουλος Τεχνικών Έργων Ευρώπη Κοσμίδη. Η κα Κοσμίδη μίλησε, επίσης, για
τους βασικούς πυλώνες και όλα τα έργα
που προγραμματίζονται ή υλοποιούνται
από την Περιφέρεια Αττικής.

Σε μικρό χρονικό διάστημα ολοκληρώνονται τα δύο πρώτα χρόνια της περιφερειακής θητείας. Ποια βήματα
έχουν γίνει για την καλυτέρευση της
ζωής των πολιτών της Αττικής;
Το διάστημα των δύο αυτών ετών, παρά
την πανδημία και τις δυσκολίες που δημιούργησε, καταφέραμε να φέρουμε εις
πέρας ένα πρώτο βασικό κομμάτι των
προεκλογικών μας εξαγγελιών. Θα σταθώ
ιδιαίτερα στο κομμάτι που μου έχει αναθέσει ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης, τα τεχνικά έργα. Το διάστημα αυτό
έχουν γίνει εκατοντάδες παρεμβάσεις σε
έργα υποδομής. Τα οποία, όπως ξέρετε,
δεν είναι πάντα ορατά, καθώς είναι σε ρέματα και σε πρανή, αλλά είναι ίσως το πιο
κομβικό κομμάτι για την υλοποίηση αυτού
που είχαμε πει προεκλογικά: της ασφάλειας της Αττικής. Προς την ίδια κατεύθυνση έχουν γίνει παρεμβάσεις σε σηματοδότες και δρόμους, όπως το μεγάλο έργο στη λεγόμενη «τρύπα Καραμανλή»,
που ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες
εξυπηρετεί έναν τεράστιο όγκο πολιτών
και τουριστών. Θα σας έλεγα πως αυτό
που κάνουμε είναι η προετοιμασία κομμάτι κομμάτι, ώστε στο τέλος να δούμε το
παζλ να συμπληρώνεται και να έχουμε μια
διαφορετική Αττική από αυτήν που παραλάβαμε.
Θα σταθώ σε τρεις σημαντικούς πυλώνες που είχε θέσει η περιφερειακή αρ-

στον
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com

χή του Γιώργου Πατούλη. Πρώτος πυλώνας: οδική ασφάλεια. Είμαστε σε
καλύτερο επίπεδο από τα προηγούμενα χρόνια. Ποια σημαντικά έργα έχουν
γίνει;
Ήδη σας ανέφερα ένα ενδεικτικό αλλά
εμβληματικό έργο που έγινε στην «τρύπα
Καραμανλή». Αλλά δεν είναι το μόνο. Αρχές του χρόνου υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη η
σύμβαση για την υλοποίηση του έργου
επισκευής και αντικατάστασης κατεστραμμένων αρμών γεφυρών στο αστικό
οδικό δίκτυο αρμοδιότητας, ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ.
Για να γίνω πιο σαφής, το έργο προβλέπει
την τακτική συντήρηση, την επισκευή αλλά και την αντικατάσταση των αρμών διαστολής οι οποίοι υπάρχουν στις γέφυρες
όλης της Αττικής, κάτι ιδιαίτερα επικίνδυνο με το πέρασμα των ετών. Άλλη παρέμβαση είναι η ενεργοποίηση τριών
οχημάτων τύπου βαν για τον έλεγχο της
οδικής ασφάλειας στη λεωφόρο Κηφισού, αλλά και η προώθηση ανέπαφων
διαβάσεων πεζών. Έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, καθώς είμαστε μόνο στα
μέσα της θητείας μας.
Δεύτερος πυλώνας: αντιπλημμυρικά
έργα. Ποια έχουν γίνει και τι έχει προγραμματιστεί;
Τα αντιπλημμυρικά έργα εδράζονται
στο τρίπτυχο: σαρωτικός έλεγχος, επιτάχυνση των ρυθμών, ολοκλήρωση εντός
των προσδιορισμένων χρονοδιαγραμμάτων. Τώρα που είναι καλοκαίρι, ετοιμαζόμαστε για τον χειμώνα. Έχουν ήδη εκπο-

νηθεί μελέτες και προχωρούν για την κατασκευή δικτύου ομβρίων και χυτών αγωγών όπου χρειάζεται, όπως για παράδειγμα στην περιοχή μου, τις Αχαρνές, που
ήταν για χρόνια μια περιοχή εντελώς
εκτεθειμένη σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Το ίδιο κάνουμε σε ολόκληρη την Αττική. Δίνουμε έμφαση στον καθαρισμό και
αποκατάσταση ρεμάτων όπως για παράδειγμα στην περιοχή της Κινέτας, ενώ
στην περιοχή Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης πραγματοποιούνται αντιπλημμυρικά
έργα με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 11,6 εκατ. ευρώ.
Τρίτος πυλώνας: ανάπλαση του Φαληρικού Δέλτα. Σε τι σημείο βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό το εμβληματικό
έργο;
Αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε ήδη τη
δεύτερη φάση, καθώς η πρώτη, προϋπολογισμού 150 εκατ., ευελπιστούμε πως θα
έχει ολοκληρωθεί περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η πρώτη φάση, όπως μπορεί να δει
και όποιος περνά από την περιοχή, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συγκοινωνιακά,
οδικά, τεχνικά έργα, έργα αποστράγγισης
οδοστρωμάτων, αντιπλημμυρικά έργα,
έργα αποχέτευσης ομβρίων, έργα αποκατάστασης και μετακίνησης δικτύων ΟΚΩ
(αγωγοί φυσικού αερίου, ύδρευσης
κ.λπ.), καθώς και ορισμένα υδραυλικά
έργα εκτός περιοχής, όπως αντλιοστάσια
και αγωγούς για τη μόχλευση των νερών
του Κηφισού ποταμού, το Κέντρο Ανάκτησης Νερού στον Ελαιώνα για την άρδευση
του μελλοντικού πάρκου. Αμέσως μετά
την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης θα
ξεκινήσει η δεύτερη. Στόχος, όταν παραδοθεί το έργο, να δουν οι πολίτες ένα εν-

τελώς νέο Φαληρικό Δέλτα.
Όταν αναφερόμαστε σε έργα υποδομής και δη σε μεγάλα εμβληματικά έργα, δυστυχώς αυτομάτως τα συνδέουμε με γραφειοκρατία και καθυστερήσεις. Τι δυσκολίες έχετε συναντήσει
και πώς τις ξεπεράσατε;
Αυτό που λέτε είναι το μεγαλύτερο
πρόβλημα και μαζί το μεγαλύτερο μάθημα για όλους. Η γραφειοκρατία, την
οποία ακούμε εδώ και δεκαετίες, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
στον δικό μου τομέα και όχι μόνο. Θα σας
πω το πιο απλό: ένας δρόμος που δεν ξέρουμε σε ποια δικαιοδοσία ανήκει. Το
θέμα ξεπερνά κατά πολύ την Περιφέρεια
και γενικά τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και φτάνει σε κεντρικό επίπεδο. Και
εδώ πρέπει να σας θυμίσω πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί για το
ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων. Είναι
κάτι που το έχουμε ανάγκη και θα λύσει
πολλά προβλήματα.
Στο τέλος αυτής της περιφερειακής
θητείας πώς οραματίζεστε την Περιφέρεια Αττικής στο επίπεδο των έργων;
Να έχουμε κάνει όσα έχουμε υποσχεθεί και όσα δεν τα κάναμε να έχουμε προσπαθήσει! Προεκλογικά έλεγα στους πολίτες που συναντούσα πως δεν υπόσχομαι
ότι θα λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά
υπόσχομαι πως θα προσπαθήσουμε για τα
πάντα. Αυτό κάνουμε. Και αυτό θα κάνουμε. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε σε καλό
δρόμο και θα τα καταφέρουμε, καθώς ο κ.
Πατούλης δεν αφήνει τίποτα χωρίς να
ασχολείται προσωπικά και να επιδιώκει
απτά και γρήγορα αποτελέσματα.

P

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 IOYΛIOY 2021

OLITICAL

28

K

ΟΣΜΟΣ

Μπάιντεν - Μέρκελ
δεσμεύονται για κοινό
μέτωπο ενάντια
σε Ρωσία - Κίνα

ΓΕΡΜΑΝIΑ: ΦΟΝΙΚEΣ ΠΛΗΜΜYΡΕΣ

Tραγωδία δίχως τέλος!

Σ

ε 103 ανέρχεται, πλέον, ο απολογισμός των θυμάτων στη Δυτική Γερμανία, από τις φονικές πλημμύρες
σε Ρηνανία - Παλατινάτο και Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία. Την ίδια ώρα,
τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι αγνοούνται,
με τον αριθμό των θυμάτων πιθανότατα να
ανέβει κι άλλο. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους και άλλοι αγνοούνται έπειτα από
νέα μεγάλη κατολίσθηση, που προκλήθηκε
χθες από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, παρασύροντας σπίτια στην κοινότητα του Έρσταντ - Μπλέσεμ, κοντά στην Κολωνία.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής
Προστασίας (ΒΚΚ) ανακοίνωσε ότι 23 πόλεις και χωριά στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία έχουν πληγεί από τις πλημμύρες,
με εκατοντάδες σπίτια να έχουν υποστεί
σοβαρές ζημιές, δρόμους και γέφυρες να
έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και σοβαρά
προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στην
παροχή πόσιμου νερού.
Από την πλευρά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η υπουργός Περιβάλλοντος
Σβένια Σούλτσε έκανε λόγο για «εθνική
τραγωδία» και τόνισε την ανάγκη τα προβλήματα που έχουν προκληθεί να αντιμετωπιστούν «γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία», με τη στήριξη κυρίως των τοπικών κοινοτήτων. Επιπλέον, επισήμανε ότι
«η κακοκαιρία δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή έχει φθάσει και στη Γερμανία», καθώς, όπως είπε, «είδαμε ιστορικά μεγάλες

ποσότητες νερού». Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων από τις καταστροφικές πλημμύρες σε Γερμανία, Βέλγιο και
Ολλανδία εξέφρασε, εκ μέρους του ελληνικού λαού, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Οι σκέψεις μας είναι με τους

Στο Βέλγιο
Oι σοροί τριών ανθρώπων εντοπίστηκαν στην περιοχή Τρο στη Βαλλωνία, στο Βέλγιο. Έτσι, ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες φτάνει τους
14. Η Λιέγη, η Ναμούρ και η επαρχία
Λούξεμπουργκ βρίσκονται στο έλεος
των καταστροφών. Οι αρχές της Λιέγης
προχώρησαν στην εκκένωση σπιτιών,
υπό τον φόβο υπερχείλισης του ποταμού Μεύση. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 21.000 πολίτες έχουν μείνει
χωρίς ηλεκτρικό.

Στην Ολλανδία
Χιλιάδες άνθρωποι στη Νότια Ολλανδία καλούνται από τις Αρχές να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους όσο το δυνατόν
συντομότερα, για να γλιτώσουν από τις
πλημμύρες. Πολλές πόλεις και χωριά
κατά μήκος του ποταμού, στην επαρχία
Λίμπουργκ, προέτρεψαν τους κατοίκους τους να αναζητήσουν καταφύγιο
αλλού, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα
της Παρασκευής.

συμπολίτες μας, που αντιμετωπίζουν αυτήν
την καταστροφή. Εκ μέρους του ελληνικού
λαού, εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά
μου στις οικογένειες των θυμάτων», επισήμανε. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την
εκκένωση τροφίμων γηροκομείων και κέντρων αποκατάστασης, ωστόσο ήδη εννέα
άτομα από τέτοιες εγκαταστάσεις έχουν
χάσει τη ζωή τους και πολλά ακόμη αγνοούνται. Εκτός λειτουργίας βρίσκεται και το
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, γεγονός το
οποίο, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές,
αφήνει ελπίδες ότι πολλοί από τους αγνοουμένους είναι σώοι, αλλά δεν μπορούν να
επικοινωνήσουν.
Ο Άρμιν Λάσετ, πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, τόνισε ότι θα
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να αποκατασταθούν όσο γίνεται
πιο σύντομα κατεστραμμένοι δρόμοι, γέφυρες και άλλες εγκαταστάσεις. Τις προσπάθειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και των Ενόπλων Δυνάμεων που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές συνδράμουν Αμερικανοί εθελοντές από τη γειτονική αεροπορική βάση του Σπάνγκνταλεμ.

Ξεπέρασαν τους εκατό
οι νεκροί - Και νέα μεγάλη
κατολίσθηση στην Κολωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν
και η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα
Μέρκελ δεσμεύτηκαν χθες, στη συνάντησή
τους στον Λευκό Οίκο, να συνεργαστούν
για να αμυνθούν ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα και να αντιταχθούν τις αντιδημοκρατικές ενέργειες της Κίνας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι επαναδιατύπωσε τις ανησυχίες του στη Γερμανίδα
καγκελάριο αναφορικά με τον αγωγό φυσικού αερίου «Nord Stream 2», που θα μεταφέρει ποσότητες από ρωσικά κοιτάσματα στη γερμανική και την ευρωπαϊκή αγορά
και ο οποίος, όπως φοβάται η Ουάσινγκτον,
θα αυξήσει την ευρωπαϊκή εξάρτηση από
το ρωσικό φυσικό αέριο.
Σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δύο ηγέτες μετά τη συνάντησή
τους, ο Μπάιντεν είπε ότι εκείνος και η
Γερμανίδα καγκελάριος συμφώνησαν πως
η Ρωσία δεν πρέπει να χρησιμοποιεί την
ενέργεια ως όπλο για να εκφοβίζει τους
γείτονές της.
«Είμαστε ενωμένοι και θα συνεχίσουμε
να είμαστε ενωμένοι, για να υπερασπιστούμε τους συμμάχους μας της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα», δήλωσε ο Μπάιντεν.
Από την πλευρά της, η Μέρκελ τόνισε
στους δημοσιογράφους στην κοινή συνέντευξη Τύπου ότι η Γερμανία, η μεγαλύτερη
οικονομία της Ευρώπης, έχει διαφορετικές απόψεις από τις ΗΠΑ αναφορικά με
τον αγωγό. Ωστόσο, σημείωσε ότι το Βερολίνο θεωρεί την Ουκρανία μια χώρα διαμετακόμισης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πιστεύει ότι ο αγωγός φυσικού αερίου θα
πρέπει να συνεχίσει να διέρχεται από εκεί,
ακόμη κι αν η κατασκευή του αγωγού ολοκληρωθεί.
Παράλληλα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου σημείωσε ότι και οι δύο χώρες θα υπερασπιστούν τις δημοκρατικές αρχές και τα
οικουμενικά δικαιώματα, όταν βλέπουν
την Κίνα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα να εργάζεται για να υπονομεύσει μια ελεύθερη
και ανοιχτή κοινωνία.
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΕΛΠIΔΑ ΔΙΑΜAΝΤΗ

«Η ιατρική ήταν
ο μεγάλος μου
έρωτας»

Ε

ίναι από τις πιο εντυπωσιακές
γυναίκες στον χώρο της ιατρικής. Η Ελπίδα Διαμάντη έχει
τραβήξει τα βλέμματα του ανδρικού πληθυσμού, συνδυάζοντας αρμονικά
την ιατρική με το μόντελινγκ. Η ίδια εργάζεται τα τελευταία χρόνια στο νοσοκομείο
«Γ. Γεννηματάς» ενώ περιστασιακά κάνει
επαγγελματικές φωτογραφίσεις, οι οποίες προκαλούν θραύση στα μέσα κοινωνικής της δικτύωσης.
Μόντελινγκ και ιατρική: Πώς «εισέβαλαν» αυτοί οι δύο τομείς στη ζωή σου;
Η ιατρική από πότε ήταν το μεγάλο σου
πάθος και η αγάπη;
Η ιατρική ήταν ο μεγάλος μου έρωτας.
Από τα πέντε μου αναφέρεται ότι ήθελα να
γίνω γιατρός. Όσο μεγάλωνα παρέμεινα
πιστή στην άποψή μου. Όσον αφορά το
μόντελινγκ, απλώς προέκυψε στην πορεία ενώ σπούδαζα.

Κατά πόσο παίζουν ρόλο οι γνωριμίες
στον χώρο του μόντελινγκ; Είναι ένας
σημαντικός παράγοντας στο να εξελιχθείς και να γίνεις κορυφαίος; Επίσης,
έχει τελικά… ημερομηνία λήξης;
Οι γνωριμίες θεωρώ πως παίζουν σημαντικό ρόλο στον επαγγελματικό τομέα
γενικότερα. Στην Ελλάδα ίσως σε κάποιο
μεγαλύτερο βαθμό. Φυσικά, πρέπει να
υπάρχει μια καλή βάση σε ό,τι και αν κάνεις, να το αγαπάς και να το κάνεις όσο καλύτερα μπορείς. Κατ’ εμέ, πενήντα πενήντα γνωριμίες και σωστός επαγγελματισμός χρειάζεται παντού.
Όσον αφορά το αν έχει ημερομηνία λήξης το μόντελινγκ, εξαρτάται τι ακριβώς
διαφημίζεις. Μια κρέμα αντιρυτιδική, για
παράδειγμα, χρήζει ακόμα μεγαλύτερης
ηλικίας. Ο καθένας, άλλωστε, έχει τη χάρη
του και τη χρησιμότητά του σε όλες τις
ηλικίες θεωρώ.
Ακούστηκαν πολλά φέτος για περιπτώσεις σεξουαλικών, λεκτικών και ψυχο-

στον

Γιάννη Μαυρίδη

mavridis.john@hotmail.com

λογικών κακοποιήσεων στον καλλιτεχνικό χώρο. Θεωρείς ότι θα έπρεπε να
υπάρξει και μια εξυγίανση στον χώρο
αυτό;
Εξυγίανση… Δύσκολο να κάνεις κάτι
μαζικό. Κατ’ εμέ, θα έπρεπε να αρχίσουμε
ατομικά, να αναφέρουμε δηλαδή το κάθε
περιστατικό που δυστυχώς μπορεί να μας
τύχει. Επίσης, η πραγματοποίηση ημερίδων από αρμόδιους ψυχολόγους σχετικά
με την κακοποίηση είναι μια εξίσου γερή
βάση.
Έχοντας ζήσει μεγάλα διαστήματα σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μπορείς να
μου πεις κάποια κοινά τους στοιχεία,
καθώς και ορισμένες διαφορές που
έχουν οι δύο πόλεις;
Αχ… Μιλάμε για «διζυγωτικά δίδυμα»
στα μάτια μου. Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι δυο πόλεις με πολλά κοινά και με μία
βασική διαφορά. Μιλάμε για πόλεις με
αξιόλογες δυνατότητες σε διάφορους τομείς, απλώς η Θεσσαλονίκη –ως μικρότερη– έχει τη δική της χάρη, ενώ η Αθήνα
μια ελαφρώς πιο απρόσωπη διάσταση,
αλλά έχει και εκείνη με τη σειρά της τη δική της μαγεία.
Λόγω της εμφάνισής σου, όπως είναι
αναμενόμενο, θα έχεις λάβει «ιδιαίτερα» σχόλια από τους άντρες στα social
media. Πώς βάζεις όρια όταν νιώθεις
ότι σε προσβάλλουν; Θεωρείς ότι το
φλερτ από το δικό σου φύλο είναι πιο
safe και ευγενές;
Κατ’ αρχάς, θα προσβληθώ από ένα
άτομο του οποίου η γνώμη θα μετράει για
μένα. Επομένως, δεν χρειάζεται να θέσω

όρια σε κάποιον που δεν με ενδιαφέρει.
Τα δικά σου άτομα είναι δίπλα σου και σε
συμβουλεύουν με τον δικό τους τρόπο.
Όσον αφορά τα social media, όπως καλώς
συμπεραίνετε, πιστεύω πως πρέπει να
έχουν ένα όριο στην εισβολή στην προσωπική μας ζωή. Ο καθένας μπορεί να εκφέρει άποψη. Το θέμα είναι τι δεχόμαστε
εμείς.
Είμαι «παλαιάς κοπής» και μου αρέσει
το κλασικό, παραδοσιακό φλερτ από τον
άντρα. Βασικά, το απολαμβάνω. Υπάρχουν
όμως γυναίκες που θέλουν εκείνες εξαρχής να πάρουν τα ηνία του φλερτ. Αυτό είναι επιλογή του καθενός.
Στέφθηκες Σταρ Βορείου Ελλάδας το
2016, ανάμεσα σε αρκετές υποψήφιες
διαγωνιζόμενες. Θεωρείς ότι έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια η αίγλη αυτών
των σόου; Ή απλώς έχουν αλλάξει οι
εποχές και δεν προβάλλονται πλέον
στην τηλεόραση;
Υφίστανται και μάλιστα είναι αξιόλογα.
Όντως η προβολή τους έχει μειωθεί στα
ΜΜΕ, όμως η διοργάνωσή τους παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Συγχαρητήρια στα
άτομα που ακόμα ασχολούνται και δεν χάνουν τέτοιου είδους διαγωνισμούς. Είναι
ωραίο να δημιουργείς…
Στη Θεσσαλονίκη βρήκες λιγότερες
ευκαιρίες στον τομέα της ιατρικής, με

αποτέλεσμα να πάρεις την απόφαση να
κυνηγήσεις το όνειρό σου στην Αθήνα.
Θεωρείς ότι έκανες κάτι ξεχωριστό σε
σχέση με κάποιους που συμβιβάζονται
με τη ζωή και γίνονται έρμαια των συνηθειών τους;
Σίγουρα, όσο πιο μικρή η πόλη, τόσο λιγότερες ευκαιρίες για MSc και PhD. Στην
Αθήνα ανοίγονται περισσότεροι δρόμοι.
Επιλογές είναι αυτές. Κάτι κερδίζει κανείς και κάτι χάνει. Καλό ζύγισμα προτείνω και να μη φοβάστε. Κυνηγήστε τους
στόχους και τα όνειρά σας από το πιο μικρό χαριτωμένο χωριό ως το L.A.
Έχεις αναφέρει σε συνέντευξή σου ότι
το πιο δυνατό σου σημείο είναι το «είναι» σου, η «ενέργειά» σου. Στους άλλους ανθρώπους αντιλαμβάνεσαι την
αρνητικότητα και την τοξικότητα από τα
πρώτα δευτερόλεπτα; Το ένστικτό σου
γενικότερα σε έχει προδώσει;
Από τις ωραιότερες ερωτήσεις! Χαμογελάω. Μου αρέσει να χαμογελάω από τόσο δα παιδάκι και δεν μου έφυγε ποτέ.
Εύχομαι όλοι να είστε όσο πιο θετικοί γίνεται. Στο νοσοκομείο βλέπω καθημερινά
την πραγματική δυστυχία. Μην επιτρέπουμε, λοιπόν, στην αρνητική ενέργεια
και στην τοξικότητα να εισβάλουν στη ζωή
μας. Είναι θέμα ενστίκτου όμως και αντίληψης. Σεβασμός στον εαυτό μας. Σας
αγαπώ.
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ε τσουχτερό πρόστιμο 12 συντάξεων θα βρεθούν αντιμέτωποι οι
συνταξιούχοι που δεν δηλώνουν
ότι εργάζονται. Στον αντίποδα, οι
συνταξιούχοι που εργάζονται έχουν πλέον
«μπόνους», για αυτό και καταγράφεται αύξηση της απασχόλησής τους, ιδιαίτερα μετά τη
μείωση του πέναλτι στη σύνταξή τους στο 30%
από 60% που ίσχυε.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου
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Κατάσχεση 12 συντάξεων
σε όσους δεν τo δηλώνουν

amaliakatzou@gmail.com

Τι κερδίζουν
Το τριπλό κέρδος που έχουν οι συνταξιούχοι που απασχολούνται αφορά στα εξής:
* Έχουν πλέον μείωση της ποινής (από 60%
σε 30%) στις συντάξιμες αποδοχές. Η μείωση
της ποινής στους συνταξιούχους που εργάζονται από 60% σε 30% ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 με τον νόμο Βρούτση και
ισχύει από τις συντάξεις Μαρτίου 2020.
 Έχουν αυξημένη σύνταξη λόγω των νέων
αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης της κύριας ανταποδοτικής σύνταξης του νόμου
Βρούτση.
 Έχουν προσαύξηση της σύνταξής τους για
όσο χρόνο απασχολούνται.
Επίσης, ο απασχολούμενος συνταξιούχος
μετά τη διακοπή της αναληφθείσας εργασίας
ή αυτοαπασχόλησης δύναται, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαμβάνει επιπλέον ποσό στην κύρια και την επικουρική του σύνταξη ως εξής:
α) Για την κύρια σύνταξη χορηγείται ποσό το
οποίο προκύπτει με βάση τα ισχύοντα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές, φυσικά μόνο για το χρονικό διάστημα της
απασχόλησης ως συνταξιούχου.
β) Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται
ποσό που προκύπτει με βάση τα ισχύοντα για
τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης
και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση.

Τσουχτερά πρόστιμα
Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα που προβλέπει η
Υπουργική Απόφαση για όσους συνταξιούχους εργάζονται και δεν το δηλώνουν, είναι
αυστηρά και αντιστοιχούν στην παρακράτηση
κύριων και επικουρικών συντάξεων ενός
έτους. Η υποχρεωτική δήλωση που οφείλουν
να υποβάλουν οι συνταξιούχοι που απασχολούνται αλλά και οι εργοδότες τους προβλέπεται στην απόφαση, όπως επίσης και οι προϋποθέσεις, οι έλεγχοι και η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και
του EΦΚΑ. Στην απόφαση μεταξύ άλλων προβλέπονται και τα εξής:
 Οι ασφαλισμένοι όλων των ενταχθέντων

στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του Δημοσίου, οι
οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος συνεχίζουν να εργάζονται ή να αυτοαπασχολούνται, υποχρεούνται να το δηλώσουν στην αίτηση συνταξιοδότησης.
 Σε περίπτωση που ύστερα από έλεγχο διαπιστωθεί μη υποβολή της σχετικής δήλωσης
από τους υπόχρεους, επιβάλλεται πρόστιμο,
το οποίο αντιστοιχεί στο ύψος 12 μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων του παραβάτη. Το ποσό της οφειλής της κύριας σύνταξης δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως του ποσού του ενός τετάρτου από το
ύψος της μηνιαίας σύνταξης. Το ποσό της

οφειλής της επικουρικής σύνταξης δύναται
να αποσβένεται με συμψηφισμό με τις δικαιούμενες επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ παροχή.

Αυστηρά πρόστιμα
προβλέπει η υπουργική
απόφαση για
τους «ξεχασιάρηδες»

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Αυξημένος κατά 24% ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Μάιο
Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με
υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις
οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση,
ο κύκλος εργασιών τον Μάιο 2021 ανήλθε σε 19,88 δισ.
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 24% ή 3,84 δισ. ευρώ σε
σχέση με τον Μάιο 2020, που είχε ανέλθει σε 16,035 δισ.
ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2021 σε σύγκριση με τον Μάιο 2020 πα-

ρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες
Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών
Εστίασης κατά 163,7%. Τη μικρότερη αύξηση στον κύκλο
εργασιών τον Μάιο 2021 σε σύγκριση με τον Μάιο 2020
παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση
κατά 0,7%, ενώ μείωση κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του
τομέα Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών κατά
1,0%. Για τις επιχειρήσεις που τέθηκαν σε αναστολή λει-

τουργίας τον Μάρτιο 2020 με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον
Μάιο 2021 ανήλθε σε 1.200.726 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 55,1% σε σχέση με τον Μάιο 2020, που είχε
ανέλθει σε 774.143 χιλ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση
στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2021 σε σύγκριση με τον
Μάιο 2020 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του κλάδου
Καταλύματα κατά 561,7%.
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Προς γενική κατάργηση
η Εισφορά Αλληλεγγύης
Η σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας
και η αύξηση των φορολογικών εσόδων θα
σημάνουν και την αντίστροφη μέτρηση για την
κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Όπως
ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας σε συνέντευξή του στο Κανάλι 1,
αυτός είναι βασικός στόχος της κυβέρνησης,
όπως, άλλωστε, έχει δεσμευτεί, ενώ ήδη
ισχύει η απαλλαγή για τους εργαζομένους του
ιδιωτικού τομέα φέτος και του χρόνου.
Για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο, ο
υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι πρόκειται
για μια «γενναία ρύθμιση», η οποία καλύπτει
όλες τις φάσεις της περιόδου της πανδημίας
και όλους τους πληττόμενους, είτε πρόκειται
για εργαζομένους σε αναστολή ή στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» είτε επιχειρήσεις που
έκλεισαν με κρατική εντολή ή υπολειτουργούσαν με βάση τον επιλεγμένο ΚΑΔ. Τέλος, ο
κ. Σταϊκούρας επεσήμανε ότι φέτος η συντριπτική πλειονότητα των φορολογουμένων θα
πληρώσει λιγότερους φόρους, ενώ μέχρι
στιγμής έχουν υποβληθεί 2.500.000 φορολογικές δηλώσεις.

Πληρωμές 47 εκατ. ευρώ
για «Συν-Εργασία» και
εργαζομένους σε τουρισμό
Μέσα στις επόμενες ημέρες θα καταβληθούν 47 εκατ. ευρώ σε περίπου 112.000 δικαιούχους εργαζομένους που εντάχθηκαν
στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» τον Ιούνιο αλλά και σε όσους υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας στον
Τουρισμό. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Κωστής Χατζηδάκης,
οι πληρωμές αφορούν σε:
• Μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων καθώς και σε επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων για
τον μήνα Μάιο. Οι 84.692 δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά 40.046.964 ευρώ.
• Εργαζομένους που εντάχθηκαν στη «ΣυνΕργασία» Ιουνίου. Αφορά σε 25.330 δικαιούχους, οι οποίοι θα λάβουν συνολικά
6.418.470,34 ευρώ.
• Αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο
2021, για τους οποίους υποβλήθηκαν συμπληρωματικές δηλώσεις. Οι 2.181 δικαιούχοι θα
λάβουν συνολικά 762.294 ευρώ.
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Δώρο τα 2,65 δισ. από τα πρώτα
4 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

Γ

ενναίο δώρο ύψους 2,65 δισ. ευρώ περιλαμβάνεται στο πρώτο
πακέτο πόρων που θα εκταμιεύσει η χώρα μας, μέσα στις επόμενες μέρες, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα
4 δισ. ευρώ που θα διοχετευτούν στα πρώτα 12 έργα θα συμπληρωθούν από δάνειο
ύψους 1,35 δισ. ευρώ.
Όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Κανάλι 1 του Πειραιά, τα 2/3 των πόρων αφορούν σε επιδοτήσεις και το 1/3 σε δανεισμό, ενώ η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ήδη να υλοποιεί έργα,
προτού καν εγκριθεί το σχέδιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εκταμίευση των
πρώτων 4 δισ. ευρώ θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, ενώ η έγκριση από το Eurogroup και το Ecofin της περασμένης
Δευτέρας, μαζί με άλλα 11 σχέδια, έγινε
χωρίς κανένα πρόβλημα και με διαδικασίες-εξπρές, χωρίς να χαθεί πολύτιμος
χρόνος, ειδικά για την Ελλάδα, η οποία
προέρχεται από τη βαθιά ύφεση του 2020,
λόγω της πανδημίας.
Όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, «το Ελληνικό Σχέδιο έγινε δεκτό από τους θεσμούς και τους εταίρους με πολύ κολακευτικά σχόλια», ενώ την Τετάρτη ανακοινώθηκαν τα πρώτα 12 έργα, προϋπολογισμού

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

1,42 δισ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται η
ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε-65
της Κεντρικής Ελλάδος, η βελτίωση του
εξοπλισμού της ΑΑΔΕ, το Σύστημα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για το Δημόσιο, η
επέκταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
τα δίκτυα οπτικών ινών για ακαδημαϊκά και
ερευνητικά Ιδρύματα, τα δημόσια νοσοκομεία και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, η
ενιαία ψηφιακή υποδομή και η επέκταση
των ψηφιακών συναλλαγών του Δημοσίου
με επιχειρήσεις και πολίτες, η ψηφιοποίηση των Υποθηκοφυλακείων, τα Τοπικά
Πολεοδομικά Σχέδια, η αποκατάσταση συντήρηση - ανάδειξη μνημείων και της
Ακρόπολης των Αθηνών και η Ψηφιακή
Μέριμνα.
Η χώρα μας αναμένεται να λάβει φέτος
επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας, έτσι,
το συνολικό ποσό των εκταμιεύσεων στα
7,5 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 5 δισ. ευρώ αποτελούν... δώρο, καθώς αφορούν σε επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ τα υπόλοιπα 2,5 δισ. ευρώ θα
δοθούν με τη μορφή δανεισμού. Σημει-

ώνεται ότι από το συνολικό ποσό των 30,5
δισ. ευρώ που θα λάβει η Ελλάδα, τα 17,8
δισ. ευρώ αφορούν σε επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις και τα υπόλοιπα 12,7 δισ. ευρώ
σε δάνεια, τα οποία θα αποπληρωθούν σε
βάθος πολλών ετών, με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.
Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, οι πόροι
του Ταμείου Ανάκαμψης θα βοηθήσουν την
ελληνική οικονομία να ανακάμψει, ενισχύοντας τις επενδύσεις και δημιουργώντας πάνω από 200.000 θέσεις απασχόλησης. Υπογράμμισε, δε, ότι η χώρα βρίσκεται σε μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση,
με έντονες οικονομικές συνέπειες και,
εκτός από τα έργα που γίνονται για την ανάκαμψη της οικονομίας, πρέπει να στηριχθεί η κοινωνία για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα.

Δάνεια 1,35 δισ. ευρώ
συμπληρώνουν την πρώτη
δόση των πόρων που
έρχονται τις επόμενες μέρες

P
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Τουρισμός: Jet2 & EasyJet
με αισιοδοξία, πάρα τον Covid-19

Η

απόφαση για άρση των απαιτήσεων καραντίνας στην Αγγλία για πολίτες με διπλό εμβολιασμό που
επιστρέφουν από προορισμούς «amber
list» οδήγησε σε αύξηση των ταξιδιωτικών
κρατήσεων για την Ελλάδα. Η αεροπορική
εταιρεία EasyJet ανέφερε αύξηση 400%
στις κρατήσεις στην Κέρκυρα, ενώ η Jet2

ανακοίνωσε προσθήκες στα δρομολόγια
πτήσεων σε δημοφιλή ελληνικά σημεία
διακοπών. Η εναέρια κυκλοφορία τους
πρώτους έξι μήνες του 2021 έφτασε το 35%37% των επιπέδων του 2021 σε εθνικό επίπεδο. Τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που
διαχειρίζεται η Fraport ανέφεραν κίνηση
στο 22,2% των επιπέδων του 2019, ενώ η κί-

νηση στο Αεροδρόμιο Αθηνών μειώθηκε
κατά 58,2% σε σύγκριση με το 2019. Μόνο
7.000 από τα 10.000 ξενοδοχεία άνοιξαν τον
Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία, με τα ποσοστά πληρότητας να είναι κατά μέσο όρο
35%-40%. Σε ένα δυσμενές σενάριο, το μισό
της διαμονής στα ξενοδοχεία θα μπορούσε
να μειώσει την ανάπτυξη κατά 2,3%.

Ιατρικό Αθηνών: Σε ανοδική πορεία
Έντονα ανοδική πορεία σημείωσε κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο ο Όμιλος του
«Ιατρικού Κέντρου» και, αν δεν προκύψει κάποια έκτακτη αρνητική εξέλιξη, το
σύνολο της φετινής χρονιάς θα κλείσει σε πολύ καλύτερα επίπεδα σε σχέση με
πέρυσι. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της εισηγμένης εταιρείας Γιώργος Αποστολόπουλος, στο πλαίσιο της χθεσινής ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Ειδικότερα, ο κ. Αποστολόπουλος σημείωσε πως το «Ιατρικό Κέντρο» κατάφερε το 2020 να σημειώσει κερδοφόρο αποτέλεσμα, σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, και ότι το 2021 εξελίσσεται πολύ καλύτερα τόσο σε σχέση με πέρυσι όσο και
σε σύγκριση με το 2019, καθώς οι πληρότητες εργασιών σε όλες τις μονάδες του
Ομίλου αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 100%. Έτσι, στον βαθμό που δεν θα παρατηρηθούν κάποιες έκτακτες καταστάσεις στο υγειονομικό μέτωπο, οι οικονομικές
επιδόσεις του Ομίλου αναμένεται να σημειώσουν φέτος μεγάλη αύξηση.

Ελληνικό: Σε επίπεδα-ρεκόρ οι προπωλήσεις κατοικιών και οικοπέδων
Όπως αποκάλυψε ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, ήδη οι συμφωνημένες προπωλήσεις
κατοικιών και οι πωλήσεις οικοπέδων στο Ελληνικό φτάνουν στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Επισήμανε ότι οι ταμειακές ροές είναι θετικές προτού ακόμη αρχίσει το
έργο και έκανε λόγο για ασύλληπτο επίπεδο προπωλήσεων για την τρέχουσα χρονική περίοδο του έργου. Όπως εκτίμησε ο κ. Αθανασίου, οι εκτιμώμενες προπωλήσεις και οι πωλήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανέλθουν στα 1,2 δισ. ευρώ.
Η κατασκευή των έργων υποδομών, ανέφερε ο κ. Αθανασίου, ξεκινάει το πρώτο
εξάμηνο του 2022 και της κατασκευής των κτιρίων το δεύτερο εξάμηνο του 2022.
Αναφορικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από εταιρείες και καταστηματάρχες
για το Vouliagmenis Mall, ανέφερε ότι ανέρχεται σε 60% πριν να ξεκινήσει ακόμη
και η επίσημη παρουσίαση των σχεδίων.

ΔΕΠΑ: «100 κλιματικά ουδέτερες
πόλεις έως το 2030»
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας αποδεικνύει έμπρακτα την
προσήλωσή της στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας προς «καθαρές» μορφές ενέργειας, παρέχοντας
καθοριστικής σημασίας στήριξη στην προσπάθεια
του Δήμου Κοζάνης να ενταχθεί στις «100 κλιματικά
ουδέτερες πόλεις έως το 2030» της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η δράση προωθεί τον μετασχηματισμό τους
σε «έξυπνες και ουδέτερες για το κλίμα» πόλεις,
υιοθετώντας τρόπους παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας μέσα από ανανεώσιμες πηγές και
προηγμένες τεχνολογίες, με χρήση έξυπνων και
ευέλικτων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας Κωνσταντίνος Ξιφαράς δήλωσε: «Η ΔΕΠΑ Εμπορίας στηρίζει
έμπρακτα τη μετάβαση του Δήμου Κοζάνης στην
κλιματική ουδετερότητα. Οι επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται στον πυρήνα του επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΔΕΠΑ Εμπορίας για την
ενεργειακή μετάβαση της χώρας».

Ελληνικός Χρυσός: Ολοκλήρωσε
το έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης
Η Ελληνικός Χρυσός ολοκλήρωσε το έργο
απομάκρυνσης, καθαρισμού και αποκατάστασης του παλαιού χώρου απόθεσης αρσενοπυριτών στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, με
στόχο την πλήρη επανένταξη της περιοχής
στο φυσικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη
δραστηριότητα αποτελεί τμήμα του μεγάλου
έργου περιβαλλοντικής αποκατάστασης της
περιοχής από τη μακροχρόνια προγενέστερη
μεταλλευτική δραστηριότητα, τη δεκαετία του
’80, και λειτούργησε μέχρι το 1995, που έχει
αναλάβει η Ελληνικός Χρυσός, από την αρχή
της δραστηριοποίησής της. Αποτελεί το μεγαλύτερο αντίστοιχο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό το ότι από
την έναρξη υλοποίησής του έχουν ήδη επενδυθεί περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ.

Nico Lazaridi: Επιτυχία στις
πωλήσεις σε μια χρονιά προκλήσεων
Η ομάδα πωλήσεων της Nico Lazaridi βραβεύθηκε στην 9η διοργάνωση των Sales Excellence
Awards. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία «Εξαιρετική
Απόδοση στον Κλάδο Πωλήσεων» έλαβε το Χρυσό
για την κορυφαία Αύξηση Πωλήσεων Προϊόντων! Το
βραβείο παρέλαβε ο κύριος Φεδερίκος Λαζαρίδης,
δηλώνοντας: «Πρώτα από όλα θα ήθελα να πω ένα
μεγάλο “ευχαριστώ” στο κοινό, για την προτίμηση και
την εμπιστοσύνη που δείχνει στους οίνους της Nico
Lazaridi! Το 2020, στη δύσκολη χρονιά της πανδημίας, με τον κλάδο της φιλοξενίας ουσιαστικά κλειστό παγκοσμίως, καταφέραμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας κατά 20% και να σημειώσουμε υψηλό
ιστορικό! Είναι μια επιτυχία που προήλθε κυρίως
από τις πωλήσεις μέσα από το κανάλι της λιανικής».
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Sani-Ikos: Άντλησε 300 εκατ. ευρώ
με ομόλογο 5,5 ετών

Πρόγραμμα έμμισθης
πρακτικής εργασίας
στη Mytilineos
H Ιntrakat ανέλαβε νέο έργο,
19,6 εκατ. ευρώ, στη Ρουμανία

Η

επιτυχημένη πρωτοβουλία «Μηχανικοί στην
Πράξη» εισέρχεται στον 5ο κύκλο και προσκαλεί νέους και νέες αποφοίτους πολυτεχνικών
σχολών να ξεκινήσουν την καριέρα τους στη Mytilineos, σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες της Ελλάδας.
Πρόκειται για το πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εργασίας της Mytilineos, διάρκειας ενός έτους, που ήδη
αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς προσφέρει εργασιακή εμπειρία υψηλού επιπέδου, με μαθητεία σε
πραγματικές συνθήκες και έργα. Οι Μηχανικοί, ανάλογα με την ειδικότητά τους, απασχολούνται σε έργα των
Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Εταιρείας (Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας)
καθώς και στις Κεντρικές Υπηρεσίες και Λειτουργίες.
Ξεκινούν, λοιπόν, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» της Mytilineos. Θα υλοποιείται δύο
φορές τον χρόνο από την εισηγμένη. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2014 από το ΤΕΔ Μεταλλουργίας και στη συνέχεια διευρύνθηκε σε όλη τη Mytilineos.

Νέο έργο, ύψους 19,6 εκατ. ευρώ, ανέλαβε η
Intrakat στη Ρουμανία, υπογράφοντας τη
σχετική σύμβαση με τον περιφερειακό φορέα της δημόσιας υπηρεσίας ύδρευσης και
αποχέτευσης της κομητείας Ilfov, «ApaCanal Ilfov SA». Το έργο αφορά στην επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
και των αντλιοστασίων λυμάτων στις περιοχές Mogosoaia, Balotesti και Tunari κοντά
στο Βουκουρέστι και περιλαμβάνει όλες τις
εργασίες πολιτικού μηχανικού, τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές, τις εγκαταστάσεις αυτοματισμού καθώς και την προμήθεια
και την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού. Συνολικά, πρόκειται να κατασκευαστούν: 86,5 χλμ. δικτύου διανομής νερού, 30
μονάδες αντλιοστασίων λυμάτων (νέες κατασκευές και ανακατασκευές) και 94 χλμ. δικτύων αποχέτευσης. Το έργο αναμένεται να
ολοκληρωθεί σε 35 μήνες από την υπογραφή
της σύμβασης.

ΕΛ.ΤΑ.: Επιδότηση 32,5 εκατ. ευρώ για
την καθολική υπηρεσία του... 2019
Το συνολικό ποσό των 32,5 εκατ. ευρώ θα λάβουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για την παροχή
των υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας για το
έτος 2019. Με κοινή υπουργική απόφαση των
υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνηση ορίζονται το ύψος, ο χρόνος και η διαδικασία καταβολής στον Φορέα Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας του επαληθευμένου
καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Ξεκινά η κατασκευή του δικτύου
αποχέτευσης στον Δήμο Παλλήνης

Στο 60% η συμμετοχή της
Space Hellas στη SingularLogic
H Space Hellas ανακοίνωσε ότι, με την ολοκλήρωση
της μερικής διάσπασης της SingularLogic, το ποσοστό συμμετοχής της δεύτερης αυξήθηκε στο 60%. Η
διάσπαση ολοκληρώθηκε με την αγορά 902.989 μετοχών της εταιρείας από την Epsilon Net, έναντι
930.078,67 ευρώ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, αυτό αποτελεί το τελευταίο στάδιο του στρατηγικού σχεδιασμού των εταιρειών Space Hellas και Εpsilon Net,
μετά την αγορά των μετοχών της SingularLogic στις 11
Ιανουαρίου του 2011. Αναλυτικά, η μετοχική σύνθεση
της SingularLogic είναι: Space Hellas 60%, Εpsilon
Net 39,9%, Global Equity Investments 0,0066%. H μετοχική σύνθεση της Epsilon SingularLogic είναι: Εpsilon Net 39,9%, Space Hellas 39,97%, Global Equity
Investments 0,0028%.

Στις διεθνείς αγορές για άντληση ποσού 300 εκατ.
ευρώ βγήκε ο Όμιλος Sani-Ikos, μέσω έκδοσης και
διάθεσης ομολογιών διάρκειας 5,5 ετών, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα διατεθεί για νέες επενδύσεις. Το βιβλίο προσφορών για τον τίτλο λήξης τον
Δεκέμβριο του 2026 έκλεισε νωρίτερα, με το κουπόνι της έκδοσης να μειώνεται στο 5,625%, από
5,75% νωρίτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση θα ενισχύσει τη ρευστότητα του ομίλου για να
χρηματοδοτήσει τα αναπτυξιακά του σχέδια σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία. Εκδότης του ομολόγου είναι η Sani-Ikos Financial Holdings, με έδρα το
Λουξεμβούργο, ενώ η έκδοση έχει rating «Β-». Τα
έσοδα αναμένεται να κατευθυνθούν κατά το ένα τρίτο για αποπληρωμή δανεισμού και τα υπόλοιπα για
νέες επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Attica Bank: Ανασυγκρότηση
Διοικητικού Συμβουλίου
Τις Χαρά Βαρδακάρη και Βενετία Κουσία εξέλεξε ως νέα ανεξάρτητα μέλη του, σε αντικατάσταση δύο παραιτηθέντων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2021. Η ως άνω εκλογή
ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, που ήταν και η θητεία των αντικατασταθέντων μελών, θα ανακοινωθεί δε από το
Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ορίζεται στον
νόμο και στο καταστατικό της τράπεζας.

Ξεκινά ένα από τα σημαντικότερα έργα που θα
εκτελεστούν το επόμενο διάστημα στη χώρα μας, το
οποίο θα συμβάλει στην προστασία της δημόσιας
υγείας και του περιβάλλοντος αλλά και στην προσπάθεια ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας. Πρόκειται για το έργο κατασκευής του Δικτύου Αποχέτευσης του Δήμου Παλλήνης, το οποίο εντάσσεται
στο επενδυτικό πλάνο που ήδη έχει ανακοινώσει η
ΕΥΔΑΠ, αξίας άνω των 700 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία αποχετευτικών δικτύων και Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ανατολική Αττική. Οι εργασίες κατασκευής ξεκινούν άμεσα. Σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα, το δίκτυο θα ολοκληρωθεί πλήρως σε 48 μήνες (4 έτη). Θα κατασκευαστούν 172
χλμ. δικτύου, 13 αντλιοστάσια και πάνω από 9.000
συνδέσεις με ακίνητα.
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Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Ένα Hyundai Bayon 1,2 με 84 ίππους!

POLITICAL AUTO

Τ

ο νέο compact crossover της Hyundai με την
ονομασία Bayon, το οποίο ανήκει στην κατηγορία B-SUV, έρχεται να ταράξει τα νερά της αγοράς, καθώς διαθέτει ξεχωριστή προσωπικότητα, μοναδική σχεδίαση και άκρως δελεαστική τιμή. Το
Hyundai Bayon ξεκίνησε το λανσάρισμά του και στην ελληνική αγορά σε πολλές εκδόσεις και με τιμή εκκίνησης
τις 15.790 ευρώ, συνοδευόμενο με ένα πολύ καλό επίπεδο εξοπλισμού. Το 1.0 T-GDi 100 PS κοστίζει από 17.190
ευρώ, ενώ διατίθεται και με 120 ίππους, συν υβριδικό σύστημα 48V Hybrid και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7DCT.
Εμείς είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε το νέο Bayon με τον τετρακύλινδρο κινητήρα χωρητικότητας 1,2 λίτρου και απόδοσης 84 ίππων, το οποίο μας εντυπωσίασε
με την απόδοσή του και τη χαμηλή κατανάλωση και, βέβαια, έλειπε ο χαρακτηριστικός ήχος του τρικύλινδρου
κινητήρα που έχει κατακλύσει όλη την αγορά, καθώς χρησιμοποιείται από όλες σχεδόν τις αυτοκινητοβιομηχανίες.
Επίσης, στο Hyundai Bayon με τον κινητήρα 1,2 λίτρου τα
ετήσια Τέλη Κυκλοφορίας ανέρχονται σε μόλις 80 ευρώ.

Μοναδική σχεδίαση
Το Bayon είναι η τελευταία σχεδιαστική έκφραση της
Hyundai, που ξεχωρίζει για τις εντυπωσιακές αναλογίες
και τα ισχυρά αισθητικά χαρακτηριστικά του. Επιπλέον
διαθέτει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Sensuous Sportiness της Hyundai, που ορίζεται από την αρμονία μεταξύ
αναλογιών, αρχιτεκτονικής, στιλ και τεχνολογίας, συνδυάζοντας συναισθηματικές αξίες με καινοτόμες λύσεις.
Επίσης, παρά το γεγονός ότι το Bayon βασίζεται στο
νέο Hyundai i20, είναι κάτι που εξωτερικά δεν του φαίνεται καθόλου, μιας και το νέο κόμπακτ SUV διαφοροποιείται πλήρως σχεδιαστικά. Στο εμπρός μέρος η φαρδιά μά-

σκα ανοίγει προς τα κάτω αποτελώντας μια σταθερή δήλωση. Στο πίσω μέρος τα φώτα σε σχήμα βέλους υπογραμμίζουν τη δυναμική που έχουν οι κολόνες, που χάρη
στην απομακρυσμένη θέση τους δημιουργούν την αίσθηση μεγαλύτερου αυτοκινήτου.
Την περιπετειώδη υπόστασή του τονίζουν τα μαύρα
πλαστικά τμήματα, οι ασημί ποδιές, οι ράγες οροφής αλλά και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, που φτάνει
τα 165 χιλιοστά.

Hitech εσωτερικό
Όταν έχεις καταφέρει να κατασκευάσεις ένα άκρως
επιτυχημένο εσωτερικό, το μόνο σίγουρο είναι ότι το διατηρείς και στα νέα μοντέλα. Αυτήν τη συνταγή ακολούθησε και η Hyundai στην περίπτωση του Bayon, καθώς η
καμπίνα επιβατών είναι ίδια με εκείνη του i20.
Στο ταμπλό με τις ευθείες γραμμές στους αεραγωγούς
και τις απαλές καμπύλες στο άνω τμήμα κυριαρχούν οι
δύο ψηφιακές οθόνες των 10,25 ιντσών του πίνακα οργάνων (στάνταρ από τη δεύτερη έκδοση) και των 8 ιντσών
του συστήματος infotainment.
Επίσης, η υψηλή θέση του καθίσματος προσφέρει
εξαιρετική περιμετρική ορατότητα και ταυτόχρονα διευκολύνει την επιβίβαση και αποβίβαση από το όχημα. Στο
πίσω τμήμα της καμπίνας θα φιλοξενηθούν δίχως καμία
παραχώρηση δύο ενήλικα άτομα και το πορτμπαγκάζ
έχει χωρητικότητα 411 λίτρων.
Η βασική έκδοση του νέου Bayon κινείται από τον
αξιόπιστο, ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα χωρητικότητας 1,2 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 84 ίππους στις
6.000 σ.α.λ. με ροπή 118 Nm στις 4.200 σ.α.λ. Ο κινητήρας
συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 5 σχέσεων που μεταφέρει την κίνηση στους εμπρός τροχούς. Ο συνδυασμός είναι μάλλον εντυπωσιακός, καθώς οι πρώτες τέσ-

σερις σχέσεις προσδίδουν ζωντάνια και ευελιξία στο αυτοκίνητο, ενώ η 5η σχέση χαρακτηρίζεται εύκολα ως
over-drive.
Όσον αφορά στις επιδόσεις, η Hyundai ανακοινώνει
επιτάχυνση στα 0-100 χλμ./ώρα σε 13,5 δευτερόλεπτα
και μέγιστη ταχύτητα 165 χλμ./ώρα, με μικτή κατανάλωση 5,5 λτ./100 χλμ. και εκπομπές CO2 124 γρ./χλμ.

Ευχάριστη έκπληξη
Η οδήγηση του Hyundai Bayon είναι ευχάριστη και πολύ άνετη, αποτελώντας μια έκπληξη για τον οδηγό που
περίμενε ένα πιο αργό και χωρίς σπιρτάδα αυτοκίνητο.
Στο εθνικό οδικό δίκτυο το Bayon δείχνει ξεκάθαρα ότι
ο προσανατολισμός του είναι η άνεση και η οικονομία και
όχι οι επιδόσεις, οπότε αν ο οδηγός του κινηθεί στα όρια
του ΚΟΚ θα απολαύσει το χαμηλό κόστος χρήσης αλλά
και την ασφάλεια και την ησυχία. Αν πάλι θέλει να κινηθεί
γρηγορότερα, τότε τα 160 χλμ./ώρα έρχονται γρήγορα,
αλλά από εκεί και πέρα τα χιλιόμετρα ανεβαίνουν με αργό ρυθμό. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές ο οδηγός θα χρειαστεί να καταφύγει συχνά στον λεβιέ του κιβωτίου ταχυτήτων για να ανεβοκατεβάζει σχέσεις, ενώ εντυπωσιακά είναι τα περιθώρια πρόσφυσης
του αυτοκινήτου, όπως επίσης και τα ηλεκτρονικά συστήματα που το επαναφέρουν στην τάξη όταν ο οδηγός κινείται στο όριο.
Μέσα στην πόλη το Bayon απέδειξε ότι βρίσκεται στο
φυσικό του περιβάλλον, με την ανάρτηση να κάνει εξαιρετική δουλειά και να φιλτράρει με μοναδικό τρόπο τις
κακοτεχνίες του οδοστρώματος, ενώ επίσης η ύπαρξη
κάμερας οπισθοπορίας σε συνδυασμό με την υψηλή θέση οδήγησης αλλά και τις μεγάλες γυάλινες επιφάνειες
κάνει τόσο τη διαδικασία παρκαρίσματος όσο και την καθημερινή οδήγηση παιχνιδάκι.

Έρχονται πρόστιμα στα Ι.Χ. χωρίς ασφάλεια, ΚΤΕΟ και Τέλη Κυκλοφορίας!
Νέες ψηφιακές υπηρεσίες που
πρόκειται να εφαρμοστούν άμεσα και
αφορούν στους παραβάτες ιδιοκτήτες
οχημάτων περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία MyAuto
θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες όσον
αφορά στα οχήματα, όπως στα βασικά
στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας,
στην εξόφληση των Τελών Κυκλοφορίας, στον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) και

στην ασφάλιση του οχήματος. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,2 εκατομμύριο
ιδιοκτήτες δεν περνούν τα οχήματά
τους από ΚΤΕΟ, ενώ επίσης πάνω από
650.000 τα κινούν ανασφάλιστα, ενώ
στα ίδια επίπεδα με τα ανασφάλιστα
κινείται και ο αριθμός των ιδιοκτητών

που δεν πληρώνουν Τέλη Κυκλοφορίας!
Μόνο από τη μη έλευση από τεχνικό
έλεγχο οι οικονομικές απώλειες για
το κράτος ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ συνολικά οι απώλειες ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ.
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Ινστιτούτο Reuters για τα ΜΜΕ
Στη δημοσιότητα δόθηκε η ετήσια έκθεση του
Ινστιτούτου Reuters για την Ψηφιακή Ενημέρωση, που καλύπτει μέσω ερωτηματολογίων 46 χώρες, μεταξύ τους σχεδόν το σύνολο της Ε.Ε. Στο
τμήμα που αφορά στην Ελλάδα οι συντάκτες της
έκθεσης αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στα εξής
χαρακτηριστικά της ελληνικής ψηφιακής αγοράς
ενημέρωσης:
 Κατακερματισμός: Ο μέσος Έλληνας συμμετέχων στην έρευνα δήλωσε ότι χρησιμοποιεί περισσότερες ψηφιακές πηγές ενημέρωσης από
οποιονδήποτε άλλον στις 46 χώρες που συμμετείχαν, πλην της Κένυας, σαφής ένδειξη για το
επόμενο χαρακτηριστικό.
 Έλλειψη αξιοπιστίας: Μόλις το 32% εμπιστεύεται εν γένει τις ειδήσεις στα ψηφιακά ΜΜΕ (χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε. μετά το 30% Γαλλίας και Ουγγαρίας) και, ακόμη χειρότερα, μόλις το 12% πληρώνει για αυτή την ψηφιακή ενημέρωση. Παρότι τα τεράστια οικονομικά προβλήματα στα ΜΜΕ είναι ευρέως γνωστά στην
κοινή γνώμη, μόνο το 32% προβληματίζεται για
την έλλειψη οικονομικής αυτάρκειας των ΜΜΕ
και μόλις το 27% θεωρεί ότι πρέπει να λαμβάνουν ενίσχυση από την κυβέρνηση. Αυτός είναι
και ο λόγος που η κατά 73% διείσδυση των ψηφιακών μέσων στην ενημέρωση αφορά κυρίως
στα social media. Από αυτά ενημερώνεται το
69%, με το 37% να μεταδίδει το ίδιο τις ειδήσεις
μέσω social media και email. Οι πλέον χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες για ειδήσεις είναι:
52% Facebook, 33% YouTube, 23% Messenger,
23% Viber, 15% Instagram, 12% Twitter.

35
Ολοκλήρωση της συμφωνίας
με την Cosmote
Μια συμφωνία μεγατόνων επιχειρεί να κλείσει η Cosmote ΤV,
που βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και έξι ακόμη
ομάδων της Super League, σε μια κίνηση που, αν τελικά ευοδωθεί, ανατρέπει την υπάρχουσα κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από το φινάλε του περασμένου πρωταθλήματος η
Cosmote ΤV άνοιξε ένα παράθυρο επικοινωνίας με αρκετές
ΠΑΕ. Ο ένας εκ των δύο μεγάλων παικτών της συνδρομητικής
τηλεόρασης στην Ελλάδα ήθελε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του
Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, ενώ μαζί τους φαίνεται πως έχει
βρει σημείο ταύτισης για να αποκτήσει «πακέτο» τα δικαιώματα
ακόμη πέντε ομάδων (Λαμία, Βόλος, Παναιτωλικός, Απόλλων
Σμύρνης, Ιωνικός), όπως και του ΟΦΗ, ο οποίος έκανε ξεχωριστή διαπραγμάτευση.

Ένταση για μια ακόμη φορά στα Μέσα του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στη διοίκηση και τους εργαζομένους. Η άρνηση της διοίκησης να προχωρήσει στην εξόφληση των χρεών από δεδουλευμένα προκάλεσε την αντίδραση των δημοσιογράφων, οι οποίοι στη γενική τους συνέλευση αποφάσισαν απεργιακή κινητοποίηση, αν δεν καταβληθούν.

EDIA

Κάνουν μέτωπο
Εξελίξεις στο μέτωπο των περιφερειακών εφημερίδων, με τους εκδότες που βρίσκονται σε διαφορετικές ενώσεις ιδιοκτητών να βρίσκονται σε
διεργασίες ενοποίησης. Η πρώτη κίνηση, από την
οποία διαφαίνεται η σύμπραξη του Συνδέσμου
Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ),
της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ)
και της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ), είναι η κοινή συμφωνία
τους για την ίδρυση και λειτουργία κέντρου περιεχομένου. Πρόκειται ουσιαστικά για διαμόρφωση
και λειτουργία πλατφόρμας ειδησεογραφικού περιεχομένου από όλες τις εφημερίδες της περιφέρειας. Αναφέρεται, ωστόσο, και η δυνατότητα συνεργασίας για την εμπορική διαφήμιση.

Διαγωνισμός
Εταιρεία δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας αναζητά η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.
με spec που έχει ανακοινώσει, προϋπολογισμού 55.000 ευρώ.

Βραβείο δημοσιογραφίας

Οι νέες εκπομπές του Mega
Στο Mega ξεχωρίζει η επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη στην
τηλεόραση μαζί με την Ελεονώρα Μελέτη. Εκπομπές θα παρουσιάζουν τη νέα σεζόν η Σμαράγδα Καρύδη, η Δανάη
Μπάρκα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και ο Θεοχάρης Ιωαννίδης,
ενώ συνεχίζεται και η μουσική εκπομπή «Σπίτι με το Mega».
Πλην των δελτίων ειδήσεων, στην ενημέρωση συνεχίζουν ο
Νίκος Ευαγγελάτος με το «Live News», η «Κοινωνία Ώρα
Mega» με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, το
«Mega Σαββατοκύριακο» με τους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα και το «Mega Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, ενώ ο Αντώνης Κατσαρός θα παρουσιάζει το «Σούπερ
Μπάλα live», καθώς το Mega έχει ήδη επενδύσει και στο
Champions League μεταδίδοντας τον αγώνα της
Τετάρτης.

Αργεί να ξημερώσει
στην «Αυγή»

M

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκηρύσσει το
βραβείο δημοσιογραφίας «Daphne Caruana
Galizia», στη μνήμη της αδικοχαμένης συναδέλφου από τη Μάλτα, η οποία δολοφονήθηκε το
2017 έπειτα από μακρά σειρά παρενοχλήσεων
και απειλών που δεχόταν, προκειμένου να σταματήσει τις έρευνες που διεξήγε επί ζητημάτων
διαφθοράς, οργανωμένου εγκλήματος και σκανδάλων. Το βραβείο θα απονεμηθεί από ανεξάρτητη επιτροπή για σημαντικά δημοσιογραφικά επιτεύγματα, τα οποία υπερασπίζονται και προάγουν τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο αξίας 20.000 ευρώ. Τα υποψήφια άρθρα μπορούν να υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας
daphnejournalismprize.eu έως την 1η Σεπτεμβρίου στη 1 μ.μ. ώρα Ελλάδας (12 ώρα Βρυξελλών). Γίνονται δεκτές υποψηφιότητες από επαγγελματίες δημοσιογράφους και ομάδες δημοσιογράφων από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου,
αρκεί η δημοσιογραφική εργασία να έχει μεταδοθεί ή δημοσιευτεί σε ΜΜΕ που εδρεύει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφτούν τη σχετική πλατφόρμα.
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Η

Ευρώπη αντιπροσωπεύει το
7% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 22% του παγκόσμιου
ΑΕΠ και το 50% των παγκόσμιων κοινωνικών δαπανών. Η δέσμη
μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο του νομοθετικού πακέτου «fit for 55» (μείωση εκπομπών κατά
55%) ως το 2030, με απώτερο στόχο μηδενικό αποτύπωμα CO2 το 2050, αφορά
μισό δισεκατομμύριο άτομα και 25 εκατομμύρια επιχειρήσεις.
Σημειώνεται ότι οι εκπομπές που προέρχονται από τους στόλους των αεροπλάνων, των αυτοκινήτων και των πλοίων (η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η
οποία διατηρεί επιφυλάξεις για τα μέτρα,
αντιπροσωπεύει θεσμικά το 58% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας) αποτελούν το ένα
τέταρτο του συνόλου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης – τα κτίρια παράγουν το ένα τρί-

το των εκπομπών. Εκτιμάται ότι, έως το
2030, τουλάχιστον 30 εκατομμύρια αυτοκίνητα μηδενικών εκπομπών και
80.000 φορτηγά μηδενικών εκπομπών
θα τεθούν σε κυκλοφορία. Και έως το
2050 σχεδόν το σύνολο των αυτοκινήτων, των ημιφορτηγών, των λεωφορείων,
καθώς και τα νέα βαρέα οχήματα θα είναι μηδενικών εκπομπών.
Τα ωκεανοπόρα πλοία μηδενικών εκπομπών και τα μεγάλα αεροσκάφη μηδενικών εκπομπών θα είναι έτοιμα για
διάθεση στην αγορά έως το 2030 και το
2035 αντιστοίχως.

Αποφάσεις Κομισιόν
Οι αποφάσεις της Κομισιόν που επηρεάζουν τους πάντες στην Ε.Ε. αλλά και
τον υπόλοιπο κόσμο, περιλαμβάνουν και
την αναθεώρηση της οδηγίας για το χρηματιστήριο ρύπων.
Η δεξαμενή σκέψης Green Tank εξέτασε τι συνέβη από την ίδρυση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) το 2005 έως σήμερα: Η
Ελλάδα είχε την 3η καλύτερη κλιματική
επίδοση στην Ευρώπη στους τομείς που
υπάγονται στο ΣΕΔΕ, καθώς οι εκπομπές
των τομέων του Συστήματος συρρικνώ-

θηκαν κατά 56,3% το 2020 σε σχέση με το
2005, σύμφωνα με την ανάλυση του
Green Tank. Μόνο η Δανία (-58,3%) και η
Εσθονία (-56,4%) είχαν ελαφρά καλύτερες επιδόσεις.

Εκπομπές ΣΕΔΕ
Από την ανάλυση των στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκύπτουν τα εξής:
- Οι εκπομπές του ΣΕΔΕ μειώθηκαν
κατά 42,3% από το 2005 μέχρι το 2020,
ελάχιστα χαμηλότερα από τον προηγούμενο στόχο της Ε.Ε. για το 2030 (-43%),
αναδεικνύοντας έτσι τη χαμηλή φιλοδοξία που επεδείκνυε η Ε.Ε. ως τώρα, αλλά
και τις δυνατότητες του ΣΕΔΕ να συμβά-

Νίκος Μάντζαρης

λει στην κλιματική πρόοδο.
- Η μείωση επιτεύχθηκε κυρίως λόγω
της μεγάλης πτώσης των εκπομπών στον
τομέα της παραγωγής ηλεκτρισμού και
θερμότητας, και κυρίως του λιγνίτη και
του λιθάνθρακα, ενώ οι εκπομπές της
βιομηχανίας διατηρήθηκαν σχεδόν σταθερές για όλο το διάστημα, λόγω του
πλήθους των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών που της κατανεμήθηκαν.
- Εξαίρεση αποτελεί το τελευταίο έτος
της πανδημίας, κατά το οποίο εκτός από
την ηλεκτροπαραγωγή υπήρχε σημαντική μείωση και στους τομείς της βιομηχανίας και των αερομεταφορών.
Μια ματιά ακόμα στην Ελλάδα: Καθο-

«Πρέπει να κατανοήσουμε
το ραγδαία εξελισσόμενο
πολιτικό τοπίο στην Ευρώπη
και να συνειδητοποιήσουμε
ότι τυχόν επενδύσεις σε νέες
μονάδες ορυκτού αερίου
θα καταλήξουν stranded assets
σε λίγα χρόνια»
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ριστική είναι η ραγδαία μείωση της λιγνιτικής παραγωγής (στάσιμες οι εκπομπές
της βιομηχανίας).
- Η μείωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συρρίκνωση της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη ειδικά την τελευταία
διετία, η οποία το 2020 εξέπεμψε 14
εκατ. τόνους CO2 λιγότερο σε σχέση με
το 2018.
Έτσι, το 2020 η Ελλάδα εμφάνισε τη
μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση των εκπομπών από στερεά ορυκτά καύσιμα
ανάμεσα στις λιγνιτοπαραγωγές χώρες
της Ε.Ε. σε σχέση με το 2005 (-78,9%).
- Ωστόσο η μείωση των εκπομπών από
λιγνίτη συνοδεύτηκε με αύξηση σε αυτές
από ορυκτό αέριο (+44% το 2020 σε σχέση με το 2013) αλλά και με την εμφάνιση
μονάδων ορυκτού αερίου στη λίστα με
τους 10 μεγαλύτερους ρυπαντές στην Ελλάδα, το 2020, για πρώτη φορά από την
έναρξη της 3ης φάσης του ΣΕΔΕ το 2013.
- Το 2020 ήταν η πρώτη χρονιά που οι
εκπομπές από την ενεργοβόρο βιομηχανία (11,5 εκατ. τόνοι) ξεπέρασαν αυτές
από λιγνίτη (9,2 εκατ. τόνοι).

Νομοσχέδιο ΥΠ.ΕΝ.
Με νομοσχέδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζει τον
τρόπο κατανομής των εσόδων από τους
πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων για την περίοδο 20212030 (το 2020 τα έσοδα από τους πλειστηριασμούς ρύπων ήταν περίπου 500
εκατ. ευρώ ενώ για το 2021 υπολογίζεται
ότι θα ξεπεράσουν τα 800 εκατ. ευρώ).
Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η κατανομή των πόρων θα ορίζεται σε ετήσια
βάση με υπουργική απόφαση και συγκεκριμένα:
 Ποσοστό τουλάχιστον 60% των εσόδων
αποτελεί πόρο του ΕΛΑΠΕ (Ειδικού
Λογαριασμού ΑΠΕ).
 Ποσοστό των εσόδων, το οποίο καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο, θα κατευθύνεται προς τις επιχειρήσεις που έχουν
δικαίωμα αντιστάθμισης, διότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής
άνθρακα και όποιο ποσό δεν χρησιμοποιείται για αυτό τον σκοπό κατευθύνεται στον ΕΛΑΠΕ.
 Ποσοστό των εσόδων διατίθεται για
την πραγματοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας, για την υποστήριξη
χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων,
και δράσεις για την προώθηση της
ηλεκτροκίνησης κ.λπ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αντιμετώπιση
κρίσης



Ποσοστό έως 1% των εσόδων διατίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας ώστε να καλύψει συνδρομές και υποχρεώσεις για θέματα κλιματικής αλλαγής και προστασίας της
στιβάδας του όζοντος που απορρέουν
από διεθνείς συμβάσεις που έχουν
υπογραφεί από την Ελλάδα, καθώς και
από συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς

Αποφασιστική στροφή
«Για να συνεχιστεί η κλιματική πρόοδος που έχει συντελεστεί τα τελευταία
χρόνια στους τομείς του ΣΕΔΕ στην Ελλάδα πρέπει να συνοδευτεί από σοφές
επιλογές για το μέλλον.
Η χώρα μας διαθέτει πεπερασμένους
πόρους και ως εκ τούτου δεν έχει την πολυτέλεια και άλλων ολέθριων επιλογών
τύπου “Πτολεμαΐδα 5”. Πρέπει, συνεπώς,
να κατανοήσουμε το ραγδαία εξελισσόμενο πολιτικό τοπίο στην Ευρώπη και να

συνειδητοποιήσουμε ότι τυχόν επενδύσεις σε νέες μονάδες ορυκτού αερίου θα
καταλήξουν stranded assets (σ.σ.: σε
ελεύθερη απόδοση, λανθασμένη επιλογή ή απομονωμένο περιουσιακό στοιχείο) μέσα σε λίγα χρόνια. Το ενεργειακό
μέλλον της χώρας περνά μέσα από την
αποφασιστική στροφή στις ΑΠΕ, την
εξοικονόμηση και την αποθήκευση
ενέργειας», δήλωσε ο Νίκος Μάντζαρης,
αναλυτής πολιτικής και συνιδρυτής της
περιβαλλοντικής δεξαμενής σκέψης The
Green Tank.
Από την ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψης
Think-tank E3G η Manon Dufour δήλωσε ότι το πακέτο της ΕΕ «fit for 55» για την
κλιματική αλλαγή «έρχεται στη μέση
μιας τεράστιας κοινωνικοοικονομικής
κρίσης. Η ΕΕ πρέπει να είναι ακόμη πιο
προσεκτική για τις κοινωνικές επιπτώσεις». Αυτό είναι και το ζητούμενο στον
μακρύ δρόμο για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ο Ελληνοαμερικανός John
Sarbanes, μέλος της Βουλής
των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και
της Επιτροπής της Βουλής για
την Ενέργεια και το Εμπόριο, μιλώντας για την παγκόσμια εκστρατεία αντιμετώπισης της
κλιματικής αλλαγής, σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του
«Economist», έδωσε έμφαση
στη δέσμευση του Τζο Μπάιντεν
να θέσει σε προτεραιότητα το
περιβάλλον. Ως δηλωτική κίνηση για τις προθέσεις του Αμερικανού προέδρου ανέφερε το γεγονός ότι επανήλθε στη Συμφωνία των Παρισίων. Ο κ. Sarbanes
τόνισε ότι η δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι μια πρόκληση, αλλά οι
ΗΠΑ μπορούν να μετασχηματίσουν τον τομέα παραγωγής
ενέργειας προωθώντας καλές,
πράσινες επενδύσεις. Και εξήγησε ότι μια ισχυρή οικονομία
δεν σημαίνει ότι είναι σε αντίθεση με το περιβάλλον: «Έχουμε αναλάβει δέσμευση υπέρ αυτού του αγώνα και θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση κατά
μέτωπο».
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Και επίσημα στην Α1 ο Ολυμπιακός!
ύο χρόνια μετά τον απόλυτο διασυρμό του ελληνικού
μπάσκετ και της αθλητικής
κοινότητας γενικότερα με
τον υποβιβασμό του Ολυμπιακού από
την Α1 της Basket League, οι «ερυθρόλευκοι» επανέρχονται… νόμιμα
στη μεγάλη κατηγορία.
Κι αυτό γιατί η Ομάδα Β που συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Α2 πήρε το
εισιτήριο της ανόδου. Αν δεν το είχε
κερδίσει στο γήπεδο και η Ομάδα Α
έκανε αίτηση για επανένταξη και γινόταν δεκτή από την ομοσπονδία, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε απειλήσει ότι θα έπαιρνε τον Παναθηναϊκό
και θα έφευγε αυτός από την Α1.

Δ

Ο Ολυμπιακός είχε δώσει το τελευταίο παιχνίδι στην Α1 στις 8 Μαΐου
2019 κόντρα στον Προμηθέα και μετά
αρνήθηκε να κατέβει στα πλέι οφ κόντρα στον Παναθηναϊκό, γιατί, όπως
υποστήριζαν οι διοικούντες, είχαν
«σφαγιαστικές διαιτησίες υπό την
ανοχή ή τη συναίνεση του πρώην προέδρου της ομοσπονδίας Γιώργου Βασιλακόπουλου». Κατέβασαν τη Β Ομάδα
στο πρωτάθλημα της Α2 και ο κανονικός Ολυμπιακός έπαιζε μόνο στη Euroleague. Και μετά ήρθε ο νόμος Αυγενάκη, ο οποίος απαγόρευε στον Βασιλακόπουλο να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα λόγω ορίου ηλικίας αλλά και
γιατί είχε συμπληρώσει περισσότερες

των δύο θητειών στον προεδρικό θώκο.
Ο 81χρονος Βασιλακόπουλος δήλωσε ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια
για να ακυρώσει ως αντισυνταγματικό
τον νόμο Αυγενάκη, ο οποίος βάζει ως
ηλικιακό όριο τα 70 χρόνια. Παίρνοντας «σταλινικά» ποσοστά 94% στις
προηγούμενες εκλογές, φρόντισε,
ωστόσο, να υποστηρίξει στις εκλογές
τον Βαγγέλη Λιόλιο, ισχυρό άντρα του
Προμηθέα. Ο Ολυμπιακός σχημάτισε
το δικό του μπλοκ με επικεφαλής τον
Παναγιώτη Φασούλα και στην πορεία
προέκυψαν υποψήφιοι και οι Σγουρός
και Δελημπαλταδάκης.
Πότε, ωστόσο, θα γίνουν οι εκλογές,

οι οποίες αναβλήθηκαν τρεις φορές
λόγω της προσφυγής στα δικαστήρια
των παρατάξεων, που πάντα κάτι ζητούσαν; Είναι προγραμματισμένες για
τον Σεπτέμβριο, αλλά ουδείς μπορεί να
πει με σιγουριά ότι θα γίνουν τότε και
ότι δεν θα προκύψει κάποιο απρόοπτο.
Είναι προφανές, πάντως, ότι στην τελική αναμέτρηση θα οδηγηθούν τα
μπλοκ του Παναθηναϊκού και του
Ολυμπιακού. Αυτός, άλλωστε, ήταν και
ο λόγος που οι αδερφοί Αγγελόπουλοι,
ιδιοκτήτες του μπασκετικού Ολυμπιακού, αποφάσισαν να επιστρέψουν
στην Α1. Περιττό είναι να αναφέρουμε
ότι το μπάσκετ απαξιώθηκε τελείως με
τον υποβιβασμό του Ολυμπιακού…
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Ιταλία: Μπλόκο στις πράσινες φανέλες!

Σ

ημεία των καιρών... Οι
σπόνσορες-χορηγοί της
ιταλικής Serie A κατάφεραν
να πειθαναγκάσουν με το χρήμα τις
ομάδες να μην ξαναφορέσουν φανέλα με πράσινο χρώμα! Γιατί,
όπως ανακοίνωσε η ιταλική ομοσπονδία και το γράφει η «Gazzetta
dello Sport», το πράσινο χρώμα της
φανέλας μοιάζει με το χορτάρι
προκαλώντας δυσκολία στον τηλεθεατή να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Το ίδιο και για τα σορτάκια
και τις κάλτσες. Η απόφαση αυτή
θα ισχύει από τη μεταπροσεχή περίοδο 2022-2023, αφού οι ομάδες
έχουν ήδη έτοιμες τις εμφανίσεις
τους. Στην Ιταλία πράσινη είναι η
δεύτερη φανέλα της Λάτσιο και της Αταλάντα. Θα έρθει και στην Ελλάδα το μέτρο αυτό και θα δούμε τον Παναθηναϊκό
να μη φοράει την παραδοσιακή πράσινη φορεσιά του αλλά κάποιο άλλο χρώμα που θα τον ξεριζώσει από την ιστορία
του; Πάντως, η Μπέτις στην Ισπανία και η Βέρντερ Βρέμης στην Γερμανία δεν πρόκειται να αλλάξουν το πράσινο χρώμα της φανέλας τους. Άγνωστο το τι θα κάνει η επίσης πράσινη Γκλάντμπαχ.

Νέος αποκλεισμός σοκ για τον Τσιτσιπά

SPORTS
Με την ομάδα του... Μπάγεβιτς

Η Βελέζ Μόσταρ, ομάδα που ανέδειξε τον
Ντούσαν Μπάγεβιτς, θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ
στον 2ο προκριματικό του Conference League την
προσεχή Πέμπτη. Νίκησε δύο φορές με 2-1 την
Κολερέιν από τη Β. Ιρλανδία. Το πρώτο ματς θα γίνει στο Σεράγεβο (21.30) και ο επαναληπτικός μία
εβδομάδα αργότερα στο ΟΑΚΑ. Την ίδια μέρα και
για την ίδια διοργάνωση ο Άρης θα πάει στο Καζακστάν να παίξει με την Αστάνα στις 16.00.

Χειρουργήθηκε ο Φορτούνης

Σε πετυχημένη επέμβαση υποβλήθηκε ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού Κώστας Φορτούνης
από τον γιατρό των «ερυθρολεύκων» Χρήστο Θέο.
Η επέμβαση αφορούσε στη «συνδεσμοπλαστική
προσθίου χιαστού συνδέσμου αριστερού γόνατος». Ο άτυχος παίκτης θα μείνει τουλάχιστον έξι
μήνες μακριά από τα γήπεδα. Πρόπερσι είχε εγχειριστεί στο δεξί του γόνατο.

Τόκιο: Το πρώτο
κρούσμα κορονοϊού

Ύστερα από τον πρόωρο αποκλεισμό στο Γουίμπλεντον, άλλο ένα σοκ για τον Στέφανο Τσιτσιπά:
Ο Έλληνας τενίστας δεν τα κατάφερε στο τουρνουά τένις στο Αμβούργο με το χωμάτινο ταρτάν,
μια επιφάνεια όπου αποδίδει καλύτερα. Η οδυνηρή ήττα ήρθε από τον Σέρβο Φίλιπ Κραΐνοβιτς με 2-1 σετ...

Για πάντα στην ΑΕΚ ο Αραούχο
Συμβόλαιο 3+1 χρόνων υπέγραψε με την ΠΑΕ ΑΕΚ ο Αργεντινός
σέντερ φορ Σέρχιο Αραούχο. Τι άλλες δύο φορές που έπαιξε για
την Ένωση ήταν με τη μορφή δανεισμού. Ο 29χρονος επιθετικός, ο
οποίος τόσο έλειψε από την ΑΕΚ τα τελευταία δύο χρόνια, στοίχισε
1,5 εκατ. ευρώ, τα οποία πήρε η ισπανικής Λας Πάλμας, αλλά μέρος
των χρημάτων εισέπραξε και η Μπόκα Τζούνιορς που είχε τα δικαιώματά του.

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε μέλος της
Ολυμπιακής ομάδας της Νιγηρίας και εισήχθη
στο νοσοκομείο του Τόκιο με αναπνευστικά προβλήματα. Όπως μετέδωσε η TV Asahi, η αποστολή της Νιγηρίας πρέπει να περάσει εκ νέου από
τεστ και όποιος αθλητής βρεθεί θετικός θα μείνει
14 μέρες σε καραντίνα. Ο 60χρονος Νιγηριανός είναι η πρώτη νοσηλεία Covid19 ενός επισκέπτη που σχετίζεται
με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μεταγραφικά…

Έμεινε για έναν ακόμη χρόνο στον
Ολυμπιακό ο Γιώργος Πρίντεζης. Πρόταση στον Μάριο Χεζόνια να μείνει για
μία ακόμη σεζόν έκανε ο Παναθηναϊκός.
Αν ο Κροάτης πει το «ναι», τότε το «τριφύλλι» θα
προσεγγίσει την Μπαρτσελόνα προκειμένου να
συζητήσουν για ένα πιθανό buy out. Στη γαλλική
Βιλερμπάν υπόγραψε ο Κώστας Αντετοκούνμπο,
ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια έπαιζε ελάχιστα
στους Λέικερς.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 IOYΛIOY 2021

40
• Γέννησε η Νάντια Μπουλέ! Η ηθοποιός τα ξημερώματα της Παρασκευής έφερε στον κόσμο το πρώτο
της παιδάκι, ένα υγιέστατο κοριτσάκι!
• Έρος Ραμαζότι, Αντώνης Ρέμος, Υβόννη Μπόσνιακ και Κώστας Πηλαδάκης, πρώτο τραπέζι
πίστα σε μυκονιάτικο στέκι με
σόου στη Χώρα του νησιού.

POLITICAL GOSSIP

700 ευρώ
το πιο φθηνό
εισιτήριο

• Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι στην
Κέρκυρα και κάνει γυρίσματα για την
εκπομπή του Γιάννη Τσιμιτσέλη
«Fishy».
• Από κακό έως κάκιστο το κλίμα
σε εκπομπή μεγάλου καναλιού.
Όλοι οι συνεργάτες έχουν νεύρα
με την παραγωγή και την παρουσιάστρια.

Η πριγκίπισσα... Βίσση
ξεσηκώνει το Μονακό

Η

Άννα Βίσση κατακτά το Πριγκιπάτο του
Μονακό! Στην προγραμματισμένη -για
καλό σκοπό- συναυλία της το Σάββατο
25 Σεπτεμβρίου στο θρυλικό «Salle
des Etoiles» η απόλυτη σταρ θα ερμηνεύσει τα πλατινένια σουξέ της και θα διδάξει ελληνική διασκέδαση, κέφι και χορό στους προσκεκλημένους γαλαζοαίματους και επιχειρηματίες του παγκόσμιου
τζετ σετ! Με εισιτήριο που ξεκινά από 707 ευρώ το
άτομο, η πιο διάσημη σάλα του Μόντε Κάρλο -στο
παρελθόν έχει φιλοξενήσει τον Έλτον Τζον, τον
Φρανκ Σινάτρα και τον νεότερο Ενρίκε Ιγκλέσιαςθα ντυθεί στα γαλανόλευκα με την αφρόκρεμα της
αριστοκρατίας στα πρώτα τραπέζια για το πιο highend dinner του καλοκαιριού. Μέρος των εσόδων θα
δοθεί στο Ίδρυμα Prince Albert II of Monaco Foundation οπότε... δεν θα πέφτει καρφίτσα!
Η συναυλία της Άννας Βίσση, η οποία για πρώτη
φορά θα εμφανιστεί στο γνωστό και ως «Sporting
Monte Carlo», θα υποστηρίξει τον περιβαλλοντικό
σκοπό του Monk Seal Alliance (MSA), αφιερωμένο
στη διατήρηση και προστασία της μεσογειακής φώκιας Monachus Monachus.
Έχοντας χαρακτηριστεί ως είδος υπό εξαφάνιση,
οι θαλάσσιες χελώνες βρίσκουν πλέον καταφύγιο
στο μικρό κυκλαδίτικο νησί της Γυάρου, το οποίο
στο παρελθόν υπήρξε τόπος εξορίας και φυλάκισης. Στην πραγματικότητα, περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν καταφέρει να μετατρέψουν το νησί
της Γυάρου σε καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια.
Προσπάθειες όπως αυτές στη Γυάρο για την προστασία της μεσογειακής φώκιας έχουν αποφέρει
καρπούς, με αποτέλεσμα τα ελληνικά νησιά να διατηρούν έναν από τους μεγαλύτερους υποπληθυ-

• Σε στενό οικογενειακό κύκλο έγινε
την Πέμπτη ο πολιτικός γάμος του
Γρηγόρη Μπιθικώτση με την εγκυμονούσα Ελένη Τσιριγκάκη στο δημαρχείο της Μυκόνου.

σμούς του είδους στη Μεσόγειο σήμερα.
«Η αέναη και ενισχυμένη προσπάθεια διατήρησης
του είδους είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ό,τι μπορεί να συνεχίσει να ευημερεί. Η πρωτοβουλία Monk Seal Alliance υποστηρίζει την πρακτική δράση διατήρησης για την προστασία της μεσογειακής φώκιας και του οικοτόπου της σε όλη την
γκάμα των ειδών σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Παράλληλα, οι διοργανωτές έδωσαν στη δημοσιότητα και ένα ισχυρό καλλιτεχνικό βιογραφικό
της Άννας Βίσση, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων:
«Η επιτυχία της ξεκίνησε το 1980 χάρη στην αξιοσημείωτη παρουσία της στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, όπου εκπροσώπησε τη χώρα
της. Ακολούθησαν κατά κύριο λόγο χρυσά άλμπουμ. Χαρακτηρίστηκε ως η 15η πιο ισχυρή σε
επιρροή διασημότητα της Ελλάδας από τον Forbes,
ενώ εξήγαγε την καριέρα της διεθνώς τη δεκαετία
του 2000».

• Το παράπονο του Ντέμη Νικολαΐδη για τη Δέσποινα Βανδή
προ διαζυγίου. «Παντρευτήκαμε
και η τύπισσα είναι κάθε βράδυ
στα μπουζούκια και φέτος την
έχει δει κάθε μέρα στα θέατρα»,
ανέφερε το 2016 στην εκπομπή
«Ντεμοτεχνείο».
• Δήλωση-καρφί του Ορέστη Τζιόβα
για τις «Άγριες μέλισσες»: «Δίνουν
πενταροδεκάρες»!
• Φήμες θέλουν την Ελευθερία
Ελευθερίου μετά το «Survivor»
να συμμετέχει στο «The Bachelor».
• Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύτηκε για επτά μέρες σε καρδιολογική
κλινική ο Δώρος Παναγίδης του
«Power of Love».
• Χαζογιαγιά η Πόπη Τσαπανίδου! Ανέβασε βίντεο από την Ολλανδία να χορεύει το «Ερωτεύτηκα» της Έλλης Κοκκίνου αγκαλιά με τον εγγονό της.
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Δέχθηκε επίθεση
γιατί… εμβολιάστηκε

41
Άρχισαν
τα γυρίσματα
«Πρώτη μέρα, πρώτο πλάνο! Άντε
καλή μας αρχή!». Άρχισαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη και ο δημιουργός το ανακοίνωσε με μια
φωτογραφία από τα backstage,
ποζάροντας δίπλα στη συμπρωταγωνίστριά του, την 25χρονη ηθοποιό και μοντέλο Κλέλια Ανδριολάτου. Το σίριαλ με τίτλο «Ο δάσκαλος» θα προβληθεί από το
Mega με την πρεμιέρα του νέου
προγράμματος.

Ε

πίθεση με σκληρά σχόλια από ορκισμένους αντιεμβολιαστές δέχτηκε χθες το πρωί η Δήμητρα Ματσούκα στο
Instagram. Η ανάρτηση φωτογραφίας τη στιγμή που
έκανε περιχαρής το εμβόλιο για τον κορονοϊό προκάλεσε έντονη κριτική από αρνητές που μονοπώλησαν τον λογαριασμό
της. Η πρωταγωνίστρια αγνόησε τα μηνύματα και απάντησε με την
επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση της μοριακής βιολόγου και επίκουρης καθηγήτριας στο τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας Κύπρου Μυρτάνης Πιερή: «Σε αυτό τον πλανήτη δεν ζούμε μόνοι. Πάντα θα τον μοιραζόμαστε όχι μόνο με τα υπόλοιπα ζώα και φυτά αλλά
και με τους ιούς και τα βακτήρια που ήταν εδώ πολύ πριν από εμάς.
Όπλο μας ως είδος; Η ευφυΐα μας. Και η επιστήμη των εμβολίων
αποτελεί την καλύτερη απόδειξη της ευφυΐας μας αυτής».

GOSSIP
Αντίο, Ναταλία,
καλημέρα, Ελεονώρα

Ανακοινώθηκε επισήμως η μετακίνηση
του Κώστα Τσουρού στο «μεγάλο κανάλι» έπειτα από τρία χρόνια συνεργασίας
με τη Ναταλία Γερμανού στο «Καλύτερα
δεν γίνεται»! «Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής θα ενισχύσει περαιτέρω με
την εμπειρία και την αμεσότητά του το νέο
πρόγραμμα του σταθμού. Το Mega καλωσορίζει τον Κώστα Τσουρό και του εύχεται κάθε επιτυχία», ανέφερε σχετική ανακοίνωση. Ο δημοσιογράφος αναμένεται
να ενταχθεί στην πρωινή καθημερινή εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη.

Ο κύβος ερρίφθη
Στην Ελλάδα
ο Νίκος Αλιάγας
Καλοκαίρι στην Ελλάδα για τον Νίκο Αλιάγα.
Ο διεθνούς φήμης παρουσιαστής ήρθε οικογενειακώς στην πατρίδα για διακοπές, με
πρώτη του έξοδο στο Θέατρο Πέτρας, όπου
παρακολούθησε την παράσταση «Ιφιγένεια
εν Ταύροις» σε σκηνοθεσία Νίκου Νανούρη. Στα καμαρίνια συνεχάρη τους πρωταγωνιστές Χάρις Αλεξίου και Λένα Παπαληγούρα και φωτογραφήθηκε μαζί τους παρέα με
τον πρώην διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών
Γιώργο Λούκο.

Γενέθλια και… restart
«Δεν υπάρχει ηλικία. Σήμερα κάνω restart!», ανακοίνωσε η
Μαίρη Χρονοπούλου στα γενέθλιά της το βράδυ της Πέμπτης,
ανοίγοντας το σπίτι στην Παιανία σε αγαπημένους συναδέλφους
της! Η σημαντική κυρία του θεάτρου, ντυμένη στα λευκά, όμορφη και ζωηρή, τραγούδησε το «Happy birthday» στον εαυτό της
σε ένα διαδικτυακό βίντεο, με τους χιλιάδες followers να της
εύχονται τα καλύτερα!

Το ραδιοφωνικό δίδυμο της περιφέρειας Ελίνα Παπίλα και Γιώργος Καρτελιάς είναι τα
νέα -άγνωστα- πρόσωπα που θα αντικαταστήσουν την Κατερίνα Καραβάτου στο πρωινό του
Star. «Είναι αχώριστοι φίλοι, αγαπημένοι
συνεργάτες και έχουν πολύχρονη… προϋπηρεσία στο πρωινό ξύπνημα. Έτσι όπως όλοι το
επιθυμούμε: χαλαρό, γλυκό, φιλικό, με θετική ενέργεια, αισιόδοξη διάθεση και φυσικά
χιούμορ», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση
του καναλιού. Και οι δύο είναι οικογενειάρχες με παιδιά και καταγωγή από την Εύβοια.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr
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Αθανασία Παππά, πρόεδρος της
ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Σ Κ Λ Η Ρ Ο Δ Ε Ρ Μ Α

Μια αυτοάνοση πάθηση

Τ

ο σκληρόδερμα είναι μια σπάνια, χρόνια,
μη μεταδοτική αυτοάνοση πάθηση, η
οποία προσβάλλει το δέρμα και αρκετές
φορές τα εσωτερικά όργανα, όπως τον γαστρεντερικό σωλήνα, τους πνεύμονες, την καρδιά
και τους νεφρούς. Είναι απειλητικό για τη ζωή και
επί του παρόντος δεν υπάρχει θεραπεία. Ωστόσο,
υπάρχουν επιτυχημένες θεραπείες για μεμονωμένα
όργανα.
Τα στοιχεία που θα πρέπει να σας οδηγήσουν στον
γιατρό είναι η εμφάνιση παλινδρόμησης, αν είναι
πρησμένα τα δάχτυλα και τα χέρια σας και αν ξαφνικά τα δείτε να αλλάξουν χρώμα (φαινόμενο Raynaud). Το σκληρόδερμα μπορεί να εμφανιστεί σε
οποιαδήποτε ηλικία, αλλά είναι πιο συχνό σε γυναίκες μεταξύ 30 και 50 ετών. «Αν και είναι ζωτικής σημασίας να αυξήσουμε τη γνώση σχετικά με την πάθηση, είναι επίσης σημαντικό να αντιμετωπίσουμε
και να κατανοήσουμε το άτομο και όχι μόνο την
ασθένεια. Ο στόχος είναι να εκτιμήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τι κάνει κάθε ασθενής στη ζωή
του, δείχνοντας το πάθος τους, δείχνοντας τι τους κάνει να χαμογελούν, να παλεύουν και να ξεπερνούν
την ασθένεια», αναφέρει η κυρία Αθανασία Παππά,
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού
Αγώνα (ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.). Τα συμπτώματα του σκληροδέρματος μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο
και μπορεί να μην είναι τυπικά της νόσου για τα πρώ-

τα τουλάχιστον χρόνια. Για τον λόγο αυτόν η διάγνωση της νόσου μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Το
συστηματικό σκληρόδερμα διακρίνεται σε δύο κύριες μορφές: Στο διάχυτο συστηματικό σκληρόδερμα που χαρακτηρίζεται από πάχυνση και σκλήρυνση
του δέρματος του προσώπου, του τραχήλου, του κορμού, της κοιλιάς, των άνω και κάτω άκρων και στο

Δύσκολη η διάγνωση
Συνολικά υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 1.500 ασθενείς με σκληρόδερμα σε
όλη τη χώρα, ενώ προστίθενται περίπου
100 νέοι ανά έτος - αν και οι αριθμοί αυτοί
μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν την ακριβή πραγματικότητα, δεδομένου ότι υπάρχει αδιευκρίνιστος αριθμός ασθενών
στους οποίους η διάγνωση δεν έχει ακόμη
γίνει, ιδίως στα αρχικά στάδια της πάθησης. Οι δύο βασικές μορφές της νόσου είναι το εντοπισμένο σκληρόδερμα όπου
υπάρχει προσβολή μόνο του δέρματος του
ασθενούς, κυρίως χεριών και προσώπου,
και το συστηματικό σκληρόδερμα, όπου
εκτός από το δέρμα προσβάλλονται και τα
άλλα εσωτερικά όργανα (νεφροί, οισοφάγος, καρδιά και πνεύμονες).

περιορισμένο συστηματικό σκληρόδερμα το οποίο
χαρακτηρίζεται από πάχυνση και σκλήρυνση του
δέρματος του προσώπου και των ακραίων τμημάτων
των άνω και κάτω άκρων, δηλαδή των χεριών, των
αντιβραχίων, των κνημών και των ποδιών. Το φαινόμενο Raynaud και το πρήξιμο των δακτύλων των χεριών, ώστε να μοιάζουν με λουκάνικα («αλλαντοειδής» διόγκωση), είναι από τις πρώτες και τις πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις της νόσου, σε αντίθεση
με τα πιο σοβαρά συμπτώματά της, τα οποία επηρεάζουν τα εσωτερικά όργανα και δεν είναι εμφανή. Η
εμφάνιση του φαινομένου Raynaud σε πάνω από το
90% των ασθενών με σκληρόδερμα μπορεί να προηγηθεί κατά πολλά χρόνια από τις άλλες εκδηλώσεις.
Παρουσιάζεται με χαρακτηριστική εναλλαγή στο
χρώμα του δέρματος των άκρων από λευκό σε μελανό και στη συνέχεια σε κόκκινο, ύστερα από έκθεση
στο κρύο ή από στρες. Στις πιο σοβαρές μορφές παρουσιάζονται ταυτόχρονα δακτυλικά έλκη και νεκρώσεις στα άκρα, όπως επίσης και ασβεστώματα.

Προσβάλλει το δέρμα και αρκετές
φορές τα εσωτερικά όργανα - Επί του
παρόντος, δεν υπάρχει θεραπεία…

P
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Για να μην αρρωσταίνετε:
18 «χρυσές» συμβουλές

Υ

πάρχουν απλοί τρόποι για να αποφύγετε
να αρρωστήσετε και να
αποφύγετε τις ιώσεις.
1. Χρειάζεστε βιταμίνες:
Οι βιταμίνες D και Ε καταπολεμούν το κρυολόγημα.
Στην πραγματικότητα,
λαμβάνοντας 10.000 IU βιταμίνης D3 μία την εβδομάδα μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο λοίμωξης
του ανώτερου αναπνευστικού κατά το ήμισυ, αναφέρουν Καναδοί επιστήμονες.
2. Κρατήστε… κοντά τα χέρια σας: Μην αγγίζετε
τα μάτια και τη μύτη σας συνεχώς, ειδικά όταν είστε
έξω από το σπίτι ή σε δημόσιους χώρους. Έχετε 41%
περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξετε λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού από τους ιούς
που υπάρχουν στα χέρια σας. Για την απολύμανση
των χεριών, χρησιμοποιήστε σαπούνι και νερό.
Τρίψτε τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα το κάθε χέρι.
Κατόπιν σκουπίστε τα καλά, ώστε να είναι απόλυτα
στεγνά.
3. Να τρώτε πολύ γιαούρτι: Οι ιοί της γρίπης έχουν
μια «αχίλλειο πτέρνα»: το ελληνικό γιαούρτι! Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο «Clinical Nutrition», το γιαούρτι μειώνει τον κίνδυνο
ασθένειας από ίωση κατά 27%.
4. Κάντε διαλογισμό και γιόγκα: Επιστήμονες από
την Ιαπωνία υποστηρίζουν ότι κάνοντας γιόγκα
μπορείτε να βοηθήσετε το ανοσοποιητικό σας να
έχει καλύτερες άμυνες απέναντι στην πνευμονία, τα
κρυολογήματα και τη γρίπη. Επίσης, ερευνητές από
το Πανεπιστήμιο του Wisconsin, στο Madison, διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που διαλογίζονταν ασθενούσαν κατά 76% λιγότερο!
5. Πίνετε πράσινο τσάι: Το πράσινο τσάι έχει ένα
«μαγικό» συστατικό, μια κατεχίνη που ονομάζεται
επιγαλλοκατεχίνη (EGCG), η οποία «χτυπά» τα σωματίδια κάθε ιού και τον σταματά προτού εισέλθει
στον οργανισμό μας, σύμφωνα με μια γερμανική
μελέτη.
6. Γυμναστείτε: Όταν ασκείστε, ενισχύεται η ανοσολογική απόκριση του οργανισμού σας, σύμφωνα
με μια ανασκόπηση μελετών. Αυτό μεταφράζεται σε
πιο ισχυρή προστασία από κάθε είδους λοίμωξη.
7. Προφυλάξτε τη μύτη σας: Οι ρινικές κοιλότητες
είναι οι καλύτερες είσοδοι για τα παθογόνα μικρόβια.
8. Βράζετε καλά τα φαγητά σας: Οι ιοί που προκαλούν ασθένειες προέρχονται συχνά από τα τρόφιμα.
Βάλτε τα λαχανικά σε βραστό νερό για δύο έως τρία
λεπτά. Στη συνέχεια, ρίξτε τα σε παγωμένο νερό. Η
απότομη διαφορά θερμοκρασίας εξοντώνει τους
ιούς.
9. Με μέτρο το αλκοόλ: Η Ιατρική Σχολή του Πα-

Ζ
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νεπιστημίου της Μασαχουσέτης, με έρευνά της,
απέδειξε ότι η άμετρη κατανάλωση οινοπνεύματος
προκαλεί μια πλημμύρα κυτοκινών στον οργανισμό,
που σας «βοηθούν» να αρρωστήσετε.
10. Αγαπήστε τα ψάρια: Γεμίστε το πιάτο σας με
ψάρια. Μια μελέτη του 2012 που δημοσιεύτηκε στο
έντυπο «Brain, Behavior, and Immunity» διαπίστωσε ότι η αύξηση της πρόσληψης ωμέγα-3 λιπαρών
μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα της καταπολέμησης της λοίμωξης στα κύτταρα.
11. Αποφύγετε την πολυκοσμία: Τα μικρόβια κάνουν πάρτι όπου υπάρχει πολύς κόσμος, ειδικά σε
κλειστούς χώρους.
12. Μέντα και ευκάλυπτος: Η μέντα βοηθά στον
βήχα, ενώ ο ευκάλυπτος ελευθερώνει την αναπνοή
και προστατεύει από τους ιούς.
13. Η δύναμη του τζίντζερ: Ερευνητές στην Ταϊβάν ανακάλυψαν ότι το φρέσκο τζίντζερ μπορεί να
αναστείλει κάθε αναπνευστικό ιό. Τρίψτε λίγο τζίντζερ σε ζεστό νερό για ένα πικάντικο τσάι ή προσθέστε το στα γεύματά σας.
14. Μασήστε τσίχλες: Με τις τσίχλες δεν φρεσκάρετε απλώς την αναπνοή σας. Έρευνες δείχνουν ότι
η ξυλιτόλη, μία γλυκαντική ουσία σε μερικές τσίχλες, μπορεί να αποτρέψει τον κίνδυνο μόλυνσης.
15. Ανακαλύψτε το ξινολάχανο: Σύμφωνα με
ερευνητές από την Ιταλία, περιέχει ένα είδος προβιοτικού που καταπολεμά τον στρεπτόκοκκο, ενώ
ενεργοποιεί μια πρωτεΐνη που βοηθά στον έλεγχο
της φλεγμονής και επιβραδύνει την ανάπτυξη των
βακτηρίων.
16. Κοιμηθείτε καλά: Ο κακός ή ελλιπής ύπνος είναι ο χειρότερος εφιάλτης για το ανοσοποιητικό σας
σύστημα.
17. Βάλτε το μέλι στη ζωή σας: Μια μελέτη στο περιοδικό «Microbiology» (Μικροβιολογία) διαπίστωσε ότι όταν οι αποικίες των βακτηρίων μειώθηκαν
έως και κατά 85%, όταν ήρθαν σε επαφή με το μέλι.
18. Το «καλό» δεντρολίβανο: Η προσθήκη δενδρολίβανου σε ένα πιάτο σάς προμηθεύει με ένα
αντι-ιικό συστατικό: το καρνοσικό οξύ. Αυτή η ένωση φτιάχνει μια «ασπίδα» στο σώμα σας, πολλαπλασιάζοντας την ικανότητά του να διώχνει τα μικρόβια,
σύμφωνα με μια κορεατική μελέτη.

ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Οι προβλέψεις της ημέρας

Κριός

Ζυγός

(21/3-20/4)
Το διάστημα αυτό θα είναι αρκετά
ευνοϊκό και κάποιες καθυστερήσεις που είχατε μέχρι τώρα φαίνεται να εξαλείφονται και τα
πράγματα να είναι πιο βατά.
Όμως, τα εμπόδια και το κλίμα
μαχητικότητας παραμένουν.

(23/9-23/10)
Μη δεσμεύεστε με υπογραφές
και συμβόλαια, αν δεν είναι βέβαιο ότι μπορείτε να τηρήσετε
τους όρους τους. Ο Άρης σάς δίνει αρκετά μαχητική διάθεση.
Οικονομικά έχετε μερικά εμπόδια.

Ταύρος

Σκορπιός

(21/4-20/5)
Ο Πλούτωνας στη σταθερή του
διέλευση από τον Αιγόκερω είναι
η μεγάλη εγγύηση για τη συντήρηση των κεκτημένων και για την πορεία της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας ή της δημιουργικότητας στις περισσότερες περιπτώσεις.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Θα πρέπει να είστε πιο προσγειωμένοι και λιγότερο επιρρεπείς
σε εξαπατήσεις εξαιτίας εντυπώσεων και μεγάλης γοητείας που
εξασκούν τρίτοι επάνω σας. Δεν
πρέπει να κάνετε λάθη στις επιλογές και στις αποφάσεις που θα πάρετε στα επαγγελματικά.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Αποφύγετε τις ευθύνες που θα
συνεπαγόταν μια επανάσταση ή
μία αντίρρηση. Αρχίζει μία περίοδος αποφασιστικών αγώνων για την οικονομική σας
άνοδο. Φροντίστε λοιπόν να είστε προσεκτικοί σε κάθε οικονομική κίνηση.

(24/10-21/11)
Κάποιοι τομείς εγκυμονούν άλλοτε κινδύνους και άλλοτε πιέσεις ή δυσκολίες. Πρέπει να επιστρατεύστε την αντίληψη και
προπαντός την έμφυτη διπλωματία που διαθέτετε και να ελιχθείτε. Πολύ σημαντική περίοδος
για τα οικονομικά σας.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Δεν θα λείψει η συμπαράσταση
κάποιων φίλων ή η υπεράσπιση
από τους δικούς σας ανθρώπους.
Συνειδητοποιήστε, όμως, τι αφήνετε πίσω και τι υπερασπίζεστε
εσείς οι ίδιοι για το μέλλον.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Κατακτάτε πιο εύκολα έναν συνεργάτη ή ένα μελλοντικό ταίρι και επιβάλλετε εσείς τους όρους που θέλετε στο περιβάλλον της εργασίας
σας ή σε μία νέα συμφωνία που
εδώ και πολύ καιρό θέλετε να κλείσετε.

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Αποφύγετε αντιθέσεις με κάποιον
φίλο ή γνωστό σχετικά με ένα οικονομικό θέμα. Οι επιχειρηματίες
καταφέρνετε να τακτοποιήστε τυχόν οικονομικές υποθέσεις.

(20/1-18/2)
Παρόλο που η μέρα αυτή είναι πιο
θετική από την προηγούμενη, οι
αντιξοότητες δεν θα λείψουν.
Δεν θα έπρεπε να μειώσετε την
προσοχή και τις προσπάθειες σας
είτε για να πετύχετε έναν στόχο
που έχετε βάλει

Παρθένος

Ιχθύες

Λέων

(23/8-22/9)
Μην αμελείτε νομικές ή οικονομικές εκκρεμότητες και οργανώστε
καλύτερα ταξίδια ή γραπτές συμφωνίες. Κάτι επίσης που μπορείτε
να πετύχετε είναι η βελτίωση στις
συνθήκες ή στους όρους μιας οικονομικής συμφωνίας.

(19/2-20/3)
Μην κάνετε κατάχρηση της καλής
σας τύχης. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να υπερασπίσετε μεν τα συμφέροντα σας, αλλά παράλληλα να σκεφτείτε τι
ακριβώς θέλετε από τον εαυτό
σας και τους άλλους.

P
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Ένα φάντασμα πάνω από την Κύπρο
Τ
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

ις «εορτές και πανηγύρεις» του Ερντογάν για την τουρκική εισβολή και την κατοχή στη Βόρεια Κύπρο διαφοροποιούν
φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές η πρόθεσή
του να ανακοινώσει τα επόμενα «βήματά» του
στο νησί, ο υψηλός θρησκευτικός τόνος των τελετών και η μεγάλη δημοσιότητα στη διήμερη
επίσκεψή του. Τα τουρκικά Media βομβαρδίζουν καθημερινά για το πρόγραμμα των «εκδηλώσεων», ένα μείγμα εθνικισμού και θρησκευτικότητας, το οποίο ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος
λεπτομερώς περιέγραψε σε ομιλία προς τους
βουλευτές του με περίσσιες αναφορές στην
προσευχή και την εορτή του μπαϊραμιού. Το
σκηνικό που επιδιώκει να στήσει η Άγκυρα
συμπληρώνουν οι πληροφορίες για περαιτέρω
άνοιγμα της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, σε συνδυασμό με τη δημιουργία στρατιωτικής βάσης στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού,
αλλά και οι αλλαγές στα πρότυπα της Τουρκίας
του «πολιτειακού συστήματος της ΤΔΒΚ».
Να είναι τα 47 χρόνια από τους δύο «Αττίλες»
στην Κύπρο και τα πέντε από το αποτυχημένο
πραξικόπημα εναντίον του που προκαλούν την
κινητικότητα; Πιο σίγουρο είναι αυτό που ο ίδιος
ο Τούρκος πρόεδρος είπε: «Πιστεύω ότι τα μηνύματα (των “εκδηλώσεων”) θα απλωθούν σαν
κύματα για την τόνωση του ηθικού στους Κύπριους αδελφούς μας όσο και για την αποφασιστι-

κότητά μας σε ολόκληρο τον κόσμο». Τα «μηνύματα» είναι το ένα σκέλος των «εκδηλώσεων».
Το άλλο είναι τα «βήματα». «Θα προβούμε σε
κάποια βήματα», είπε ο Ερντογάν δίχως να αποκρύπτει τις προθέσεις τους για τη δημιουργία
νέων «τετελεσμένων».
Οι πυροβολισμοί της τουρκικής ακταιωρού
κατά του κυπριακού λιμενικού σκάφους στην
ακριτική περιοχή της Τηλλυρίας ίσως είναι μια
ένδειξη αφενός της «αποφασιστικότητας»,
αφετέρου των προκλητικών δηλώσεων και
ενεργειών που θα ακολουθήσουν. Ο πρόεδρος
της Τουρκίας μετά τη συνάντησή του με τον Τζο
Μπάιντεν στις Βρυξέλλες έδειξε, έστω προς
στιγμήν, να «μαζεύεται» στη ΝΑ Μεσόγειο και
το Αιγαίο. Με τις απειλητικές κινήσεις του σε
βάρος της Κύπρου, την οποία θεωρεί «τσιφλίκι»
του, επαναφέροντας την απειλή των «δύο κρατών» και επιχειρώντας να «ανοίξει» την Αμμό-

Στις 19 και τις 20 Ιουλίου ο Ερντογάν
διοργανώνει στην κατεχόμενη Κύπρο
ένα εθνικοθρησκευτικό σόου, το οποίο
απευθύνει λιγότερο στην Τουρκία και
περισσότερο σε Ευρώπη και Αμερική.
Εκεί θα περιγράψει και τα επόμενα
«βήματά» του...

χωστο σε τουρκικά επιχειρηματικά συμφέροντα και στρατιωτικούς σχεδιασμούς, δείχνει πως
επιδιώκει να εξισορροπήσει τις υποχωρήσεις
που προς στιγμήν αναγκάστηκε να κάνει στην
περιοχή υπό το βάρος των μηνυμάτων της νέας
αμερικανικής διοίκησης. Η στάση του συνιστά
προειδοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι
σχέσεις με την οποία, αν δεν κατέρρευσαν,
έχουν επιδεινωθεί, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της Γερμανίας.
Ο Ερντογάν, ο οποίος στο παρελθόν δεν συμμεριζόταν τις θέσεις του Ραούφ Ντενκτάς για
την «ανεξάρτητη τουρκική δημοκρατία της Β.
Κύπρου», κινείται πλέον σαφώς προς τις διακηρύξεις του αποβιώσαντος Τουρκοκύπριου ηγέτη. Με τη «λύση των δύο κρατών» δείχνει τα
δόντια του στην Ευρώπη, μέρος της οποίας είναι
η Κύπρος, και προκαλεί την Αθήνα. Αν προχωρήσει και σε αλλαγές του πολιτειακού συστήματος των Κατεχομένων στα πρότυπα της Τουρκίας, πρόθεση την οποία αποκαλύπτει η επεξεργασία του «Συντάγματος της ΤΔΒΚ» στην
Άγκυρα, τότε θα επιβεβαιώσει τους φόβους των
Τουρκοκυπρίων για οριστική αποκοπή τους από
την Ευρώπη. Μόνο που αυτούς, έχοντας επιτύχει την ανάδειξη του ανδρείκελού του Ερσίν Τατάρ ως «προέδρου» τους, τους λογαριάζει λιγότερο από όλους.

Μήπως πρέπει να ξαναδούμε πώς κάνουμε αντιπολίτευση στην Ελλάδα;

Ο

λοι θυμόμαστε τις τραγωδίες που έπληξαν το Μάτι και τη Μάνδρα, όπως και παλαιότερα την Ηλεία. Τους συνανθρώπους μας που χάσαμε τόσο από τις φωτιές όσο
και από τις πλημμύρες. Όχι μόνο τα χρόνια του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, όλοι θυμόμαστε τις
αντιπολιτευτικές κορόνες που σήκωναν τα
κόμματα της αντιπολίτευσης (όποια και αν
ήταν) απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση. Χωρίς να έχω πρόθεση να αθωώσω ή να καταδικάσω κανέναν, με αφορμή όσα συνέβησαν στη
Γερμανία (αλλά και σε Βέλγιο και Ολλανδία)
μπήκα σε δεύτερες σκέψεις για το πώς κάνουμε αντιπολίτευση στην πατρίδα μας. Μια αντιπολίτευση που περισσότερο μοιάζει στη λογική
των τρολ του Διαδικτύου, παρά σε μια δεδομένη κριτική που στόχο έχει να λυθούν βασικά
ζητήματα, ώστε να μη συμβούν ξανά στο μέλλον ή, αν συμβούν, να έχουν μηδενικές απώλειες ζωών.
Διότι η κριτική που γινόταν και γίνεται είναι
όχι για να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη εικόνα,
αλλά για να αρπάξουμε την ευκαιρία ώστε να

κερδίσουμε πόντους στη σκακιέρα της μικροκομματικής αντιπαλότητας. Αυτό δεν σημαίνει
ότι δεν γίνονται λάθη, ότι δεν υπάρχουν παραλείψεις αλλά και πως δεν πρέπει να αποδίδονται ευθύνες. Στην ανθρωποφαγία του φαινομένου αναφέρομαι και στην έλλειψη στρατηγικής
αντιμετώπισης των προβλημάτων την επόμενη
μέρα.
Διότι για πολλά μπορούμε να κατηγορήσουμε τη Γερμανία, αλλά ότι δεν είναι οργανωμένο
κράτος όχι. Φαίνεται όμως ότι η κλιματική αλλαγή είναι τόσο μεγάλη , που μπορεί να κάνει
και κράτη όπως είναι η Γερμανία να φαντάζουν

Από... τη Μάνδρα και το Μάτι μέχρι
τη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία,
τη Ρηνανία - Παλατινάτο και
την Κολωνία, ο πλανήτης είναι εδώ
και μας κάνει να αναρωτιόμαστε
για το πώς (του) φερόμαστε...

πολύ μικρά μπροστά της.
Αν κάποτε λέγαμε ότι η Γερμανία θα είχε πάνω από 100 νεκρούς και πάνω από 1.000 αγνοούμενους από τις πλημμύρες, κανείς δεν θα
μας πίστευε. Κι όμως, όπως φαίνεται από... τη
Μάνδρα και το Μάτι μέχρι τη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, τη Ρηνανία - Παλατινάτο και την
Κολωνία, ο πλανήτης είναι εδώ και μας κάνει να
αναρωτιόμαστε για το πώς (του) φερόμαστε.
Για αυτό καλό θα ήταν, αντί να τσακωνόμαστε
στα τηλεοπτικά παράθυρα και στις πολεμικές
ανακοινώσεις, να κατεβάσουμε τους τόνους
και από κοινού να βρούμε τις καλύτερες λύσεις. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και μας το
θυμίζει με επώδυνο τρόπο. Η κυβέρνηση έχει
καταθέσει το σχέδιό της και αντί η αντιπολίτευση να λειτουργεί με βάση το τι… άκουσε όταν
ήταν κυβέρνηση, οφείλει να το στηρίξει με
προτάσεις και ρεαλιστικές θέσεις. Να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό
μας και να κυνηγάμε… ρεβάνς, οι οποίες στο
τέλος της μέρας κανέναν δεν βοηθούν.
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