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Αυτοί που «λιθοβολούν» το τείχος ανοσίας

Τ

α ψέματα τελειώσανε. Δεν υπάρχουν περιθώρια
για δικαιολογίες και μισόλογα. Αλλά ούτε και για
success stories. Η μετάλλαξη Δέλτα καλπάζει.
Τα κρούσματα κορονοϊού βρίσκονται σε εκρηκτική
άνοδο τις τελευταίες ημέρες. Χθες καταγράφηκαν
1.797. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη
Αρκουμανέα, πάνω από το 50% των κρουσμάτων σε νέους κάτω των 30 ετών προέρχεται από νυχτερινή διασκέδαση. Η αύξηση που σημειώθηκε το περασμένο
Σάββατο σε σχέση με το προηγούμενο άγγιξε το 266%.
Οι περισσότερες νέες μολύνσεις εντοπίζονται σε νεαρές ηλικίες και σε τουριστικές περιοχές. Κυρίως σε
δημοφιλή νησιά.
Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, ξορκίζει κάθε
σκέψη για lockdown και σφίγγει τον κλοιό γύρω από
τους ανεμβολίαστους, καθώς το τελευταίο διάστημα κα-
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EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Νίκος Ελευθερόγλου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

ταγράφεται μείωση των ραντεβού, γεγονός το οποίο
μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στον τουρισμό, ειδικά αν συνεχιστεί η αύξηση των κρουσμάτων στα νησιά.
Την ίδια ώρα, προβληματισμός επικρατεί στους επιστήμονες της επιτροπής οι οποίοι παρακολουθούν με
έντονη ανησυχία τα στοιχεία των τελευταίων ημερών. Η
καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού,
δήλωσε στην «P» ότι βιαστήκαμε να βγάλουμε τις μάσκες και πως «στην παρούσα κατάσταση η μόνη λύση
που υπάρχει είναι να επανεξετάσουμε σοβαρά τα μέτρα
χαλάρωσης και να αναβάλουμε τις διευκολύνσεις για
δύο με τρεις μήνες». Παράλληλα, ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας υποστήριξε ότι «είναι θέμα χρόνου να έρθει το 4ο κύμα στην Ελλάδα».
Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα, όπως διαμορφώνεται σε υγειονομικό επίπεδο, και είναι απορίας άξιον ότι

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

κάποιοι επιμένουν να μην την αντιλαμβάνονται. Που
εξακολουθούν να έχουν αυτήν την επικίνδυνη και αντικοινωνική συμπεριφορά έναντι του γενικού πληθυσμού
και της δημόσιας υγείας. Που, ενώ μπορούν να εμβολιαστούν με τα χιλιάδες διαθέσιμα εμβόλια, υψώνουν το
λάβαρο της «αντίστασης» πιστεύοντας ότι με την άρνησή τους θα πλήξουν την κυβέρνηση. Και, σαν να μην
έφθαναν αυτά, έχουν το θράσος να αντιδρούν στα προνόμια υπέρ των εμβολιασμένων, κάνοντας λόγο για διχασμό της κοινωνίας. Εκείνοι που λειτουργούν ως αναμεταδότες του ιού. Εκείνοι που μας εκθέτουν στις μεταλλάξεις. Εκείνοι που βάζουν σε κίνδυνο την υγεία
μας. Εκείνοι που υπονομεύουν τις ελευθερίες μας.
Εκείνοι που «παίζουν» με τις δουλειές μας. Εκείνοι που
«λιθοβολούν» το τείχος ανοσίας με «ψεκασμένες» θεωρίες συνωμοσίας…

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
Επιστημονική Επιτροπή-Αρθρογράφοι:
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ
Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής,
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αρθρογράφος)
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ

«P»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Aριέτα Μουρτοπάλλα
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Αγάπη Κόρμπε
ΑΤΕΛΙΕ:

Ευτυχία Κόλβερη,
Βασίλης Υψηλός
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Γεωργία Κουμπούνη,
Κώστας Κουτσογιάννης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας
Κώστας Καντούρης, Γιώργος Νεοχωρίτης, Δέσποινα Κρητικού, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com
Διεύθυνση: Συγγρού 206, Αθήνα •Τηλέφωνο: 210-9568066 • FAX: 210-3645608 • www.political.gr

P

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

T

3

OLITICAL

O ΘΕΜΑ

Τέλος τα «ορθάδικα» και πρόστιμα-φωτιά

Σ

ίγουρα η Ν.Δ. θα ήθελε να γιορτάσει τα σημερινά «δεύτερα γενέθλιά» της στην εξουσία διαφορετικά και όχι μέσα στη δίνη της
πανδημίας. Αλλά το κύμα «Δ» είναι εδώ
και η κυβέρνηση σχεδιάζει πώς θα αποφύγει τα χειρότερα. Στο πλαίσιο αυτό κινείται από εδώ και πέρα με τη λογική…
πόρτα - πόρτα, προκειμένου να ορθώσει
το τείχος ανοσίας και να πολλαπλασιαστούν οι εμβολιασμοί, οι οποίοι έχουν
φρενάρει και τις επόμενες μέρες αυτό θα
φανεί και εντονότερα, αφού τα κρούσματα
του ιού πολλαπλασιάζονται.
Φρένο, όσο είναι ακόμα νωρίς, αποφάσισε να βάλει η κυβέρνηση στη νυχτερινή
διασκέδαση, που αναδεικνύεται εστία
υπερμετάδοσης αυτό το καλοκαίρι, με
πλείστα όσα νέα κρούσματα να προέρχονται από συρροές σε νυχτερινά κέντρα και
beach bars…
Με αυτό το δεδομένο, ο υφυπουργός
Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς
ανακοίνωσε χθες το τέλος της δυνατότητας παρουσίας όρθιων θαμώνων σε
νυχτερινά κέντρα και beach bars, αλλά
και βαριά πρόστιμα, επιβεβαιώνοντας
στο ακέραιο το χθεσινό ρεπορτάζ της
«Political».
Έτσι από αύριο, Πέμπτη, όλοι οι χώροι
εστίασης θα λειτουργούν αποκλειστικά με
καθήμενους και τους κανόνες που έχει
ορίσει το υπουργείο Ανάπτυξης. Επίσης,
όσοι ελέγχονται, αν διαπιστώνονται παραβάσεις, θα αντιμετωπίζουν ήδη από την

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

πρώτη παράβαση ποινή κλεισίματος του
καταστήματος για επτά ημέρες από την
επομένη μέρα και πρόστιμο 3.000 ευρώ.
Για καταστήματα άνω των 200 τ.μ., το πρόστιμο θα είναι 5.000 ευρώ και κλείσιμο για
επτά ημέρες.
Σε περίπτωση υποτροπής, το μαγαζί θα
κλείνει για 15 μέρες και το πρόστιμο θα είναι 10.000 ευρώ, ενώ, σε περίπτωση τρίτης παράβασης, θα ανακαλείται η άδεια
του καταστήματος. Ο κ. Χαρδαλιάς μάλιστα επεσήμανε ότι οι ποινές δύναται να
επιβάλλονται και αναδρομικά, με γνώμονα υλικό που θα έρχεται στη δημοσιότητα
από τα νυχτερινά μαγαζιά.
Όλο το πλαίσιο των ελέγχων και στη νυχτερινή διασκέδαση αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου σε σημερινή σύσκεψη στο
Μέγαρο Μαξίμου, στις 15.00.

Πόρτα - πόρτα για την ανοσία
Στο μεταξύ, η κυβέρνηση θα πορευτεί
με τη λογική… πόρτα - πόρτα το επόμενο
διάστημα, προκειμένου να ορθώσει το
τείχος ανόσιας και να πολλαπλασιαστούν
οι εμβολιασμοί, οι οποίοι έχουν φρενάρει
και τις επόμενες μέρες.
Κυβερνητικά στελέχη, πάντως, μέσω

της «Political» συνιστούν ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι απλώς τα
κρούσματα που αξιολογούνται, αλλά και
άλλες παράμετροι, όπως η ηλικία των νοσούντων και το αποτύπωμα στο σύστημα
υγείας, το οποίο, όπως φαίνεται και από
άλλες χώρες που πλήττονται από τη μετάλλαξη Δέλτα, δεν είναι εξαιρετικά επιβαρυντικό.
Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση, μετά
και τη σύσκεψη τη Δευτέρα στο Μέγαρο
Μαξίμου με την ΚΕΔΕ και τα στελέχη της
Αυτοδιοίκησης, καταστρώνει ένα σχέδιο
πιο προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες. Στόχος είναι και τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης να βγουν στις γειτονιές και να
πείσουν για την ανάγκη εμβολιασμού, αλλά και να υποδείξουν στην Πολιτεία περιπτώσεις που χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης.
Είναι ενδεικτικό, για παράδειγμα, ότι
στην Κρήτη, όπου χθες έγιναν σε δήμους
του νησιού για πρώτη φορά εμβολιασμοί
με κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ, η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε χρειάστηκαν μέσα στις δύο πρώτες ώρες επιπλέον
δόσεις του εμβολίου.
Όσο για τα πιθανά μέτρα, σε περίπτωση
που τις επόμενες μέρες και εβδομάδες
φανεί αύξηση των κρουσμάτων αλλά και
αύξηση του αποτυπώματος στο Σύστημα
Υγείας, δεν πρέπει να αποκλειστούν τοπικές παρεμβάσεις, με κριτήριο και την κατά τόπους εμβολιαστική κάλυψη. Αρμόδιες πηγές, πάντως, αναφέρουν ότι αυτήν

τη στιγμή δεν είναι στο τραπέζι η επαναφορά της χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς
χώρους χωρίς συνωστισμό, αλλά δεν θα
πρέπει να αποκλειστεί το μέτρο ως παρέμβαση σε περιοχή που θα «κοκκινίζει».

Επιστολή Πέτσα σε δημάρχους
Προκειμένου οι διαδικασίες να «τρέξουν» το επόμενο διάστημα, την επομένη
της σύσκεψης με την ΚΕΔΕ, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, που έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο στο όλο εγχείρημα, απέστειλε επιστολή
στους δημάρχους της χώρας, ζητώντας
τους να… βάλουν πλάτη για να αυξηθεί ο
ρυθμός του εμβολισμού.
Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, πάντως, είχε χτυπήσει το καμπανάκι για τις
περιοχές της Αττικής, του Νότιου Αιγαίου
και της Κρήτης. Εξ ου και η κυβέρνηση
ζητά από τους αυτοδιοικητικούς αλλά και
από την Εκκλησία να… βάλουν πλάτη τόσο ως προς την πειθώ όσο και ως προς τα
οργανωτικά ζητήματα, ακόμα και με την
κατάρτιση λιστών, προκειμένου να αποσταλούν κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.

Από αύριο, Πέμπτη όλοι οι
χώροι εστίασης θα λειτουργούν
αποκλειστικά με καθήμενους Θα μπαίνει λουκέτο
από την πρώτη παράβαση
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι θα ψάχνουν το μαύρο χρήμα
Γράφει η Σοφία Στεφάνου

Η

πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα για τον διορισμό στις θέσεις του προέδρου
και αναπληρωτή προέδρου της
Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
των Χαράλαμπου Βουρλιώτη και Παναγιώτη
Καραγιάννη εγκρίθηκε χθες με μεγάλη
πλειοψηφία από την Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας της Βουλής. Υπερψήφισαν οι
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του Κινήματος Αλλαγής και της Ελληνικής Λύσης,
ενώ «παρών» δήλωσαν οι εκπρόσωποι του
ΚΚΕ και του ΜέΡΑ25. Καταψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον εισηγητή του Θεόφιλο Ξανθόπουλο να διευκρινίζει ότι η ψήφος του κόμματός
του «δεν έχει σχέση με το λαμπρό βιογραφικό των δύο προτεινομένων επί τιμή ανώτατων δικαστικών λειτουργών, αλλά με τη διαφωνία του στη θεσμική αλλαγή του τρόπου
επιλογής τους, που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του υπουργού Δικαιοσύνης».
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο οποίος υπηρέτησε επί 45 χρόνια το δικαστικό σώμα και
ως εισαγγελέας του Αρείου Πάγου υπέγραψε
το παραπεμπτικό πόρισμα για την καταδίκη
της «Χρυσής Αυγής» ως εγκληματικής οργάνωσης, ενώ είχε χειριστεί την υπόθεση Βγενόπουλου και Μανωλάδας, ανέφερε ότι το χαρακτηριστικό του όλα αυτά τα έτη ήταν η προσωπική λειτουργική του ανεξαρτησία. «Πέρασα δύσκολες στιγμές, αλλά ποτέ δεν δέχτηκα
να μου υπαγορεύσουν την άποψή μου, είτε με
πρόταση είτε με ανοχή σε κάποιες πράξεις.
Με τις ίδιες αυτές αρχές θα πορευτώ και για
οποιονδήποτε λόγο, αντικειμενικό ή άλλο, δεν
μπορέσω να ασκήσω το καθήκον μου, θα απομακρυνθώ μόνος μου από τη θέση αυτή»,
υπογράμμισε.
Ο Παναγιώτης Καραγιάννης διαβεβαίωσε

τα μέλη της Επιτροπής ότι θα συνεχίσει να
υπηρετεί τις τρεις βασικές αρχές του, που είναι «η εχεμύθεια, η αντικειμενικότητα και η
αμεροληψία». Ανέφερε ότι ως εισαγγελικός
λειτουργός χειρίστηκε σημαντικές υποθέσεις, μερικές από τις οποίες αφορούσαν και
στο «ξέπλυμα μαύρου χρήματος».
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας,
αιτιολογώντας την επιλογή του για τους δύο
πρώην δικαστικούς στις θέσεις του προέδρου
και αναπληρωτή προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες, ανέφερε πως
κριτήριό του ήταν «η αποτελεσματικότητα
τους και ο αψεγάδιαστος τρόπος που άσκησαν
τα καθήκοντά τους όλα τα χρόνια που υπηρέτησαν το δικαστικό σώμα». Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε πως «στόχος μας είναι μέσα από τον
ρόλο της Αρχής να λειτουργεί η Δικαιοσύνη,
να υπάρχει διαφάνεια και να διαμορφώνει
έναν πυλώνα ασφάλειας και δικαιοσύνης
στους πολίτες».
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος επεσήμανε: «Δεν θα μπορούσαμε να

είμαστε αντίθετοι στα πρόσωπα και στα επιστημονικά κριτήρια της επιλογής τους, πάντα
όμως υπάρχει η πολιτική διάσταση που επικαλύπτει τα λαμπρά βιογραφικά τους, διότι ο
υπουργός Δικαιοσύνης διεύρυνε το πλαίσιο
επιλογής προσώπων που μπορούν να στελεχώνουν την Ανεξάρτητη Αρχή. Είχαμε αντιδράσει επί της διαδικασίας με την επιλογή επί
τιμή δικαστών».
Ο εισηγητής του ΚΙΝ.ΑΛ. Χάρης Καστανίδης δήλωσε: «Διατηρώντας όλες τις σφοδρές
ενστάσεις σε θεσμικό επίπεδο για τη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργού Δικαιοσύνης
να αλλάξει τον τρόπο επιλογής των ανεξάρτητων Αρχών, δηλώνω ότι και το κόμμα μου και
εγώ προσωπικά ψηφίζουμε θετικά για τα δύο
πρόσωπα, γνωρίζοντας τις αρετές τους και το
εξαιρετικό ήθος που επέδειξαν σε συγκεκριμένες μεγάλες υποθέσεις».
Ο εισηγητής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, κατά
την πάγια θέση του κόμματός του να δηλώνει
«παρών», διευκρίνισε ότι η ψήφος του δεν
σχετίζεται με τα πρόσωπα αλλά με τις πολιτικές της εκάστοτε κυβέρνησης.

Ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης Αντώνης
Μυλωνάκης δήλωσε ότι το κόμμα του «δίνει
θετική ψήφο στα δύο πρόσωπα που συνέβαλαν καταλυτικά με τις αποφάσεις τους τόσο
στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής όσο και στην
υπόθεση της Μανωλάδας και του Βγενόπουλου». Η εισηγήτρια του ΜέΡΑ25 Σοφία Σακοράφα δήλωσε «παρών», διευκρινίζοντας ότι η
ψήφος του κόμματός της «έχει να κάνει με τις
πολιτικές της κυβέρνησης

Εγκρίθηκε η πρόταση Τσιάρα
για τους Βουρλιώτη και
Καραγιάννη στις θέσεις του
προέδρου και αναπληρωτή
προέδρου της Αρχής
Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες

Καραγιάννης: «Όχι πολιτικές καριέρες πάνω στην πλάτη των Θεσσαλονικέων για το μετρό»
Για το «ζωντανό» μουσείο, που θα είναι πλέον ο σταθμός
Βενιζέλου όταν ολοκληρωθεί το μετρό της Θεσσαλονίκης, μίλησε χθες ο γενικός γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης στον ρ/σ Real FM Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο κ. Καραγιάννης τόνισε με έμφαση ότι το 92% των αρχαίων που θα αποσπαστούν θα επανατοποθετηθεί στο σημείο και οι Θεσσαλονικείς αλλά και οι επισκέπτες της πόλης θα μπορούν να θαυμάζουν αυτή την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης.
«Με την απόφαση του ΣτΕ υπάρχει πλέον τελική λύση στο
ζήτημα που είχε προκύψει και έχει ταλαιπωρήσει για πολλά
χρόνια τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και η Αττικό Μετρό
με το υπουργείο Πολιτισμού μπορεί να προχωρήσει με την

πρόταση που έχει κατατεθεί στο ΚΑΣ ώστε η πόλη να αποκτήσει και μετρό και αρχαία».
Μάλιστα, ο Γιώργος Καραγιάννης επισήμανε ότι είναι η
πρώτη φορά που συμφωνούν όλοι -περιφέρεια, δήμος, ΤΕΕ,
επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς- με τη λύση αυτή,
επισημαίνοντας ότι πρέπει επιτέλους το θέμα του μετρό να
αποπολιτικοποιηθεί. «Δεν μπορεί να είναι το μετρό και τα έργα υποδομών ζητήματα πολιτικής αντιπαράθεσης», είπε επί
λέξει ο γενικός γραμματέας Υποδομών, συμπληρώνοντας ότι
«πρέπει να σταματήσουμε να ταλαιπωρούμε την πόλη και να
ανάγουμε τα πάντα σε πολιτική αντιπαράθεση!».
Όσον αφορά στο θέμα των απειλών για ενδεχόμενες νέες

προσφυγές εναντίον της απόφασης του ΣτΕ, ο Γ. Καραγιάννης
τόνισε: «Μας θλίβει κάτι τέτοιο. Οι απειλές δεν είναι ενάντια
στο μετρό ή ενάντια στην κυβέρνηση, είναι ενάντια στη Θεσσαλονίκη! Και κάποια στιγμή όλοι θα πρέπει να τεθούμε προ
των ευθυνών μας. Και τελικά δεν μπορούν κάποιες οργανωμένες μειοψηφίες να σηκώνουν τη σημαία της “επανάστασης”
στα έργα υποδομών. Δεν πρέπει να κάνουν πολιτικές καριέρες πάνω στην πλάτη των Θεσσαλονικέων για το μετρό. Αυτό
να σταματήσει, επιτέλους!».
Επίσης, ο Γιώργος Καραγιάννης σημείωσε ότι αν όλα πάνε
καλά εντός του καλοκαιριού, θα ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές
διαδρομές από το αμαξοστάσιο μέχρι τον σταθμό Σιντριβάνι.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ανάσταση» ΠΑΣΟΚ… προσδοκούν στο Κίνημα Αλλαγής
Για την ανάγκη «Νέας Αλλαγής»
και πιο συχνά διακρίνονται από μια ρητου
Αντώνη
στον τόπο έκανε λόγο η Φώφη Γεννητορική που παραπέμπει σε «μέρες και
Ι.
Αντωνόπουλου
ματά με αφορμή τη συμπλήρωση δύο
έργα ΠΑΣΟΚ». Ενδεικτικές είναι οι
χρόνων με την κυβέρνηση Μητσοτάκη
αναφορές για «Αλλαγή» και «μη προστο πηδάλιο της χώρας. Σε μια προονομιούχους». Ενδεχομένως να είναι
aantonopoulos10@gmail.com
σπάθεια αποτίμησης της κυβερνητικής
και η πρώτη έμμεση, πλην όμως στοπορείας, η κυρία Γεννηματά εκτίμησε
χευμένη απάντηση στην επαναφορά
πως «οι ανισότητες διευρύνονται και οι αδικίες παγιώνονται». του ΠΑΣΟΚ, όπως την προαναγγέλλει ο Ανδρέας Λοβέρδος.
Βάζοντας στο στόχαστρό της τον πρωθυπουργό, υποστήριξε
Ο εσωκομματικός της αντίπαλος Ανδρέας Λοβέρδος, μιότι ο κ. Μητσοτάκης «φτιάχνει μια Ελλάδα για λίγους, αδιαφο- λώντας στο ραδιόφωνο του Πρώτου Προγράμματος, εμφανίρεί για τους πολλούς, για τους εργαζομένους, για τους μικρο- στηκε κάτι παραπάνω από αισιόδοξος αναφορικά με την πομεσαίους, για τους μη προνομιούχους που αυξάνονται, για ρεία του κόμματος, αν και εφόσον εκλεγεί στην ηγεσία. Μίλητους νέους ανθρώπους».
σε για αυτόνομη πορεία και δεσμεύτηκε ότι θα οδηγήσει το
Χθες η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ., στο πλαίσιο των εξορμήσε- κόμμα ως ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση της χώρας και όχι απλώς
ων που έχει καθιερώσει, επισκέφτηκε τα Αμυντικά Συστήμα- θα αυξήσει τα ποσοστά του από το 8% στο 9%.
τα, όπου είχε συνάντηση με τη διοίκηση και τους εργαζομέ«Εγώ λέω υπερδιπλασιασμό των ποσοστών στις πρώτες
νους, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στα αιτήματά τους.
εκλογές με την απλή αναλογική και στις επόμενες εκλογές,
Την ίδια στιγμή δεν έχει περάσει απαρατήρητο το τελευταίο έπειτα από έναν μήνα, είναι ανοικτή η δεύτερη θέση», είπε
διάστημα ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις της κ. Γεννηματά όλο χαρακτηριστικά.

Με σκληρή γλώσσα αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα. Αφού
ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία βεντέτα μαζί του, αποκάλυψε
τις προθέσεις του να κινήσει διαδικασίες για να μην τον προσκαλούν οι Ευρωσοσιαλιστές στις συναντήσεις τους. Αναφορικά, δε, με τη στρατηγική του απέναντι στη Ν.Δ., τη χαρακτήρισε ως τον παραδοσιακό αντίπαλο και η επιδίωξη του είναι ο
πολιτικός χώρος του να αποτελέσει τον άλλο πόλο.
Την ίδια ώρα, διαστάσεις προσωπικής κόντρας λαμβάνει η
αντιπαράθεση του Κινήματος του Γιώργου Παπανδρέου με
ενημερωτική ιστοσελίδα και συγκεκριμένο δημοσιογράφο.
Με αφορμή ρεπορτάζ που έκανε λόγο για «μυστική σύναξη
Παπανδρεϊκών για την ηγεσία του ΚΙΝ.ΑΛ., η φιλοδοξία Καστανίδη, η στάση Ρέππα και η έκπληξη από ΓΑΠ», κάνουν λόγο για «συνειδητή απάτη», καθώς, όπως υποστηρίζει, «η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, με ρυθμό τουλάχιστον μια κατασκευασμένη είδηση ανά εβδομάδα όσον αφορά στον Γιώργο Α. Παπανδρέου, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας πρακτικής που με τα ψέματα, την παραπληροφόρηση και την παραπλάνηση παρέχει υπηρεσίες προς τη συντήρηση».

Κάλπ(η)κα σχέδια για συσπείρωση

«Ο

φόβος φυλάει τα έρμα» λέει η λαϊκή σοφία και στην
πλατεία Κουμουνδούρου
το ξέρουν καλά. Μια αιφνιδιαστική εκλογική αναμέτρηση «α λα Σημίτη
1996» -παρά τις δηλώσεις κορυφαίων
υπουργών, μηδέ του πρωθυπουργού εξαιρουμένου, περί εξάντλησης της τετραετίαςδεν την αποκλείουν τα ηγετικά κλιμάκια της
Γράφει ο
Γιάννης Σπ. Παργινός

parginos@paraskhnio.gr
αξιωματικής αντιπολίτευσης και δη σε περίοδο δημοσκοπικής κόπωσης, αν όχι πλήρους
καθήλωσης. Αυτό το πολιτικό ενδεχόμενο
χρησιμοποιεί έντεχνα η ηγεσία για να «καταλαγιάζει» τις αντιπαλότητες μεταξύ των αντιμαχόμενων τάσεων στο εσωτερικό της παράταξης και να επιτυγχάνει μια μίνιμουμ συσπείρωση στη λαϊκή βάση.
Προς τούτο, ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. θα κρατήσει
ψηλά το θέμα της πανδημίας. Τη σφοδρή κριτική στην πρωθυπουργική αναφορά ότι η αντιπολίτευση κάνει σαμποτάζ στην υπόθεση
του εμβολιασμού επανέλαβε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πάνος Σκουρλέτης,
τονίζοντας ότι «θέλει να καλύψει τις δικές του
ευθύνες. Αναζητεί κάποιον ένοχο επειδή τα
πράγματα δεν εξελίχθηκαν -και με ευθύνη
της κυβέρνησης- έτσι όπως θα ήθελε», θυμίζοντας, επίσης, ότι οι ευρωβουλευτές της

Ν.Δ. καταψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο την
πρόταση της Αριστεράς για άρση της πατέντας των εμβολίων. «Ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. έχει εμφανιστεί με μία άποψη, με μία φωνή πάντοτε,
επίσημα, υπέρ των εμβολιασμών», τόνισε ο
Πάνος Σκουρλέτης.
Παράλληλα, σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ
τονίζει ότι «αφού η κυβέρνηση κάλεσε τους
πολίτες να πετάξουν τις μάσκες ενώ επελαύνει η μετάλλαξη Δέλτα σε όλο τον κόσμο, τώρα μπροστά στη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων προαναγγέλλει ότι δεν αποκλείεται η
επαναφορά τους. Τα μπρος πίσω, τα μηνύμα-

τα εφησυχασμού, τα ψεύτικα success stories
και οι αντιφάσεις του κ. Μητσοτάκη καλλιεργούν κλίμα αμφισβήτησης στους πολίτες.
Παίζουν στα ζάρια τόσο την υγειονομική θωράκιση των πολιτών όσο και την οικονομία
και τον τουρισμό. Το μόνο που έχει μείνει
στον κ. Μητσοτάκη, αφού τα έκανε μπάχαλο,
είναι ο διχασμός και να ρίχνει το φταίξιμο
στους πολίτες».
«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να φορτώσει
την ευθύνη της αποτυχίας του στους πολίτες», επανέλαβε και ο εκπρόσωπος Τύπου
του κόμματος Νάσος Ηλιόπουλος. «Ο ΣΥΡΙΖΑ

- Π.Σ., όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, αναλαμβάνει την ευθύνη για την επόμενη διακυβέρνηση της χώρας, για να διώξουμε μια κυβέρνηση που κακοποιεί τη δημοκρατία, οξύνει τις ανισότητες και φροντίζει τα συμφέροντα των λίγων».

Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για να
αποφύγει την εσωκομματική
μουρμούρα…
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Το φλερτ του ΚΙΝ.ΑΛ. με
Χρυσόγονο και Πανούση
Δύο πρώην στελέχη που έκαναν καριέρα
στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα συζητούν με το Κίνημα Αλλαγής. Εθεάθησαν, μάλιστα, σε εκδήλωση του
Κινήματος Αλλαγής, με θέμα «η ποιότητα της
Δημοκρατίας σήμερα», στην οποία συμμετείχε και η Φώφη Γεννηματά. Πρόκειται για τον
Γιάννη Πανούση, υπουργό στην πρώτη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, και τον Κώστα
Χρυσόγονο, ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ
την περίοδο 2014-2019. Βεβαίως, η συμμετοχή τους σε μια τέτοια συζήτηση δεν προεξοφλεί την ένταξή τους στο κόμμα. Δείχνει,
όμως, έναν δίαυλο επικοινωνίας,
καθότι και οι δύο είναι συγκροτημένοι, με σοβαρό πολιτικό
λόγο.

Σήμερα είναι η κρίσιμη γενική συνέλευση της Attica
Bank. Πρέπει να βρει τα κεφάλαια μέσω αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου, ενώ θα πρέπει να εγκρίνει
την ενεργοποίηση του νόμου για την αναβαλλόμενη
φορολογία. Ο άνθρωπος-κλειδί για τη σωτηρία της
τράπεζας και της επιστροφής στην κανονικότητα είναι ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός, ο
οποίος έχει στείλει όλα τα στοιχεία και τις διαδικασίες, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η αναβαλλόμενη φορολογία και να μετατραπεί σε οριστική απαίτηση υπέρ του Δημοσίου.

«Απόβαση» Ρονάλντο
στη Μύκονο
Εκτός από «μάγος» της μπάλας είναι και «μάγος»
του real estate. Ο λόγος για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος προχωρά στην απόκτηση ξενοδοχείων
στην Ελλάδα για την επέκταση της αλυσίδας με την
επωνυμία του (CR7), που δημιούργησε και διαχειρίζεται από κοινού με τον όμιλο Pestana Hotel
Group. Στο μάτι του Ρονάλντο έχει μπει το νησί της
Μυκόνου. Παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, ο
άσος του ποδοσφαίρου φέρεται να έχει αποφασίσει την ταχύτερη επέκταση των ξενοδοχείων του
εκτός Πορτογαλίας, με τη Μεσόγειο να αποτελεί
βασική προτεραιότητά του για τα επόμενα αποκτήματά του. Άλλωστε, από το Νησί των Ανέμων είχε
γοητευθεί και στο παρελθόν ο Ρονάλντο. Έχει ξανάρθει πολλές φορές και έμεινε στη βίλα της
Γιάννας στον Άγιο Λάζαρο… Μη με ρωτήσετε
«ποιας Γιάννας;». Δεν αντέχω να εξηγώ…

Χρονικό του Χρόνου
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Αλέξη,
πες αλεύρι,
η Άντζυ
σε γυρεύει!
Στη γραμμή του Παύλου Πολάκη είναι και
η πιο φανατική υποστηρίκτρια του Αλέξη
Τσίπρα, η Άντζυ Σαμίου. Σε ανάρτησή της στο
Facebook, η αοιδός αναφέρει ότι είναι κατά
του εμβολίου για τον κορονοϊό. «Κάποιοι από
εμάς δεν είμαστε γενικά αντιεμβολιαστές,
δεν είμαστε αρνητές της επιδημίας και
αμφισβητίες του κορονοϊού», έγραψε στο
Facebook, εκφράζοντας την άποψή της ότι
υπάρχει ανησυχία για τις διάφορες
επιστημονικές απόψεις που έχουν
διατυπωθεί έως τώρα. «Δεν επιτρέπουμε να
δοκιμάζονται πάνω μας, με κίνδυνο της ζωής
μας, τα προϊόντα των φαρμακευτικών! Όταν,
μάλιστα, πολλοί επιστήμονες στον κόσμο
έχουν μιλήσει για την επικινδυνότητά τους
για τώρα και για το μέλλον. Κάνετε, λοιπόν,
εσείς ό,τι θέλετε», πρόσθεσε η Άντζυ Σαμίου.
Αλέξη, βάλ’ την υφυπουργό Υγείας στη
«δεύτερη φορά Αριστερά». Θα κάνει
αχτύπητο δίδυμο με τον Παυλάρα.
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Έντεκα υπουργοί Άμυνας
στην Ελλάδα
Με ταχείς ρυθμούς προχωρεί η οργάνωση
της Διεθνούς Έκθεσης Αμυντικού Υλικού
DEFEA (Defence Exhibition Athens) που θα
πραγματοποιηθεί από 13 έως 15 Ιουλίου στο
Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo, στο
Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ήδη έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή
312 βιομηχανιών από 21 χώρες, ενώ 67 επίσημες στρατιωτικές αντιπροσωπείες δείχνουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την έκθεση. Έντεκα υπουργοί Άμυνας από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια θα βρίσκονται στις 13
Ιουλίου στην Ελλάδα. Θα επισκεφθούν την
έκθεση εξοπλισμών, αλλά το υπουργείο
Εθνικής Άμυνας τους οργανώνει και μια μίνι
κρουαζιέρα στον Σαρωνικό. Υπουργοί, αρχηγοί Γενικών Επιτελείων και αρμόδιοι παράγοντες για τους εξοπλισμούς των χωρών
τους έχουν προσκληθεί και αναμένεται να
επισκεφθούν την έκθεση.
Η κομβική θέση της Ελλάδας, ως ενός από τα
παλαιότερα μέλη της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, πέρα από το γεγονός ότι η χώρα επενδύει διαχρονικά στην εθνική άμυνα, δημιουργεί τις
προϋποθέσεις στρατηγικών συνεργασιών
που ξεπερνούν τα όρια της οικονομίας και
της βιομηχανίας.

Περί ήρεμου
καλοκαιριού…

Το χωριό των
ανεμβολίαστων
Πρόκειται για ένα χωριό, έξω από τα Τρίκαλα,
που κατέχει το ρεκόρ των ανεμβολίαστων. Το
ανέφερε ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης
Παπαστεργίου, στη σύσκεψη που έγινε τη
Δευτέρα το πρωί υπό τον πρωθυπουργό. Το
χωριό αυτό έχει 500 κατοίκους (ενεργός
πληθυσμός), από τους οποίους μόνον 50 έχουν
εμβολιαστεί. Οι υπόλοιποι αρνούνται. Και ο
δήμαρχος διερωτήθηκε; Ποιος φταίει; Μήπως
ότι ορισμένοι κάτοικοι πιστεύουν σε…
μεταφυσικά φαινόμενα (ότι, δηλαδή, το εμβόλιο
θα τους αλλάξει το DNA τους); Ή μήπως φταίει
ο ιερέας του χωριού, που πιθανόν να μην
ακολουθεί τις οδηγίες της Εκκλησίας για τον
εμβολιασμό. Ή φταίνε οι δημοτικές Αρχές οι
οποίες δεν είχαν επιχειρήματα να πείσουν τους
κατοίκους ώστε να εμβολιαστούν.

Η είδηση πέρασε
στα ψιλά των ΜΜΕ,
αφού υποτίθεται
ότι το φετινό καλοκαίρι στο Αιγαίο θα
είναι ήρεμο, κάτι το
οποίο υποσχέθηκε
προ ημερών ο
Τούρκος πρόεδρος
Ταγίπ Ερντογάν. Σε
απόσταση τριών
ναυτικών μιλίων από τη Σέριφο εντοπίστηκε
από το Λιμενικό Σώμα αρμάδα τουρκικών
αλιευτικών, τα οποία μάλιστα δεν είχαν
αναρτήσει την ελληνική σημαία, όπως είναι
υποχρεωμένα. Τα τουρκικά αλιευτικά (4-5
τον αριθμό) κινούνταν σε σχηματισμό με χαμηλή ταχύτητα, γεγονός που παραπέμπει
μάλλον σε υβριδική επιχείρηση, παρά σε
ψάρεμα. Βεβαίως, δεν είναι η πρώτη φορά
που η Τουρκία χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη μέθοδο, εργαλειοποιώντας τον τουρκικό αλιευτικό στόλο με το απαραίτητο χαρτζιλίκι που τους μοιράζει ο «σουλτάνος». Το
είχαν κάνει και πέρυσι, όταν παραλίγο να
φτάσουν στις παραλίες της Μυκόνου…
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Mission Impossibleξανά για τον Πέτσα
Το comeback του Στέλιου Πέτσα είναι γεγονός. Άλλωστε, ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών έχει αποδείξει πολλάκις ότι
είναι για τα δύσκολα, για να βγάζει, όπως λέμε, τα κάστανα από τη
φωτιά. Αυτήν τη φορά ο πρωθυπουργός ανέθεσε στον κ. Στέλιο
Πέτσα το δύσκολο έργο του συντονισμού της επιχείρησης πειθούς για τον εμβολιασμό. Μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας ο
αναπληρωτής υπουργός θα έχει δει όλους τους τοπικούς άρχοντες των «επικίνδυνων» περιοχών που έχουν αυτήν τη στιγμή χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών. Ο χρόνος πιέζει πολύ και μιλάμε επί
της ουσίας για τέσσερα δεκαπενθήμερα μέχρι τέλος Αυγούστου,
οπότε πρέπει να έχει επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό ποσοστό ανοσίας του πληθυσμού. Ομολογουμένως, η αποστολή του Στέλιου
Πέτσα είναι δύσκολη. Όμως, ο ίδιος έχει αποδείξει ότι είναι χαλκέντερος και μεθοδικός. Ως κυβερνητικός εκπρόσωπος χειρίστη-

κε εξόχως δύσκολες καταστάσεις και τις έφερε σε πέρας. Επί των
ημερών του πέρασαν δύσκολα νομοθετήματα στη Βουλή, διαδραματίστηκαν δύσκολες εξελίξεις για την κυβέρνηση και αποκρούστηκαν με επιτυχία σκληρές επιθέσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζουμε τα ζητήματα της πανδημίας, της συνολικής οικονομικής στήριξης στην κοινωνία, την καμπάνια ενημέρωσης «Μένουμε Σπίτι»,
τα Ελληνοτουρκικά και πολλά άλλα. Επίσης, θυμίζουμε ότι ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών ήταν ο άνθρωπος που βγήκε
μπροστά στις διαμαρτυρίες των εμπόρων και των καταστηματαρχών και λειτούργησε πυροσβεστικά, καθησυχάζοντάς τους. Τον
περασμένο Απρίλιο, όταν σε Αχαΐα, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη, οι
έμποροι ξεκίνησαν «αντάρτικο» κατά του lockdown, ο Πέτσας με
εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετέβη στις
συγκεκριμένες περιοχές και κατάφερε να τους κατευνάσει...

Γράφει η

Νέο διαβατήριο έβγαλε ο Ζάεφ

Περί δημοψηφίσματος

Μετά την έντονη ελληνική αντίδραση που προκάλεσαν οι προκλητικές εμφανίσεις της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Βόρειας Μακεδονίας αλλά και η ανάρτηση του Ζόραν Ζάεφ στο Twitter, που οδήγησε
στην αναβολή της κύρωσης των πρωτοκόλλων συνεργασίας από τη ελληνική Βουλή, ο πρωθυπουργός της γείτονος επιχείρησε να διασκεδάσει τις αρνητικές εντυπώσεις κάνοντας αίτηση για την έκδοση νέου διαβατηρίου με την ένδειξη «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας». Ο Ζάεφ, δείχνοντας τη
«μεταμέλειά» του, που σχεδόν οδήγησε τις δύο χώρες σε νέες περιπέτειες, δήλωσε ότι
θα είναι ο πρώτος πολίτης που θα αιτηθεί το νέο διαβατήριο της χώρας, εκπληρώνοντας
έτσι μια από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Ντένη Καρέλη

Προχθές, 5 Ιουλίου, ήταν η επέτειος
από το περίφημο Δημοψήφισμα του
2015. Είπα να μη γράψω τίποτα, αλλά
με τσιγκλάνε οι σύντροφοι… Σε αντίθεση με αυτούς που κάνουν λόγο για τη
μεγαλύτερη κωλοτούμπα του αιώνα,
για αλλοίωση της ετυμηγορίας του λαού που είδε σε ένα βράδυ το ΟΧΙ να γίνεται ΝΑΙ, εγώ λέω ευθαρσώς ότι το
δημοψήφισμα είχε διδακτικό χαρακτήρα. Ναι, καλά διαβάσατε: Και λυτρωτικό και διδακτικό. Το πρώτο γιατί
επιζήσαμε εντός Ε.Ε. και το δεύτερο
διότι ο ελληνικός λαός κατάλαβε, επιτέλους, ότι όλα αυτά που έχαφτε σαν
χάνος περί «σκισίματος με έναν νόμο
κι ένα άρθρο» ήταν τρίχες και μάλιστα
κατσαρές. Μετά το δημοψήφισμα ο λαός, επιτέλους, ήρθε στα συγκαλά του
και κατάλαβε ότι τα «bella ciao» στις
πλατείες, τα «go back, madam Merkel», τα «go back, συντηρητική νομενκλατούρα της Ευρώπης» ήταν αστεία
πυροτεχνήματα. Τα «θα μας παρακαλάνε να μας δανείσουν οι αγορές», αλλά και το καταπληκτικό «εμείς θα αλλάξουμε την Ευρώπη» ήταν απλώς
προϊόντα λαϊκισμού. Ευτυχώς, το δημοψήφισμα ήταν το απαιτούμενο μεγάλο σοκ για να καταλάβει ο λαός ότι
πολιτικός δεν είναι αυτός που σου λέει
αύριο γιατί δεν έγινε αυτό που σου
υποσχέθηκε χθες. Άρα, λαμπάδα
έπρεπε να του ανάψουμε του Αλέξη!

Περίεργα πράγματα
με τον διαγωνισμό
στον Σκαραμαγκά

Α

ν η κυβέρνηση δεν επιταχύνει τις διαδικασίες με διάφανο τρόπο, υπάρχει
σοβαρός κίνδυνος τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά να γίνουν αντιπολιτευτική σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Υποτίθεται ότι σήμερα, Τετάρτη 7 Ιουλίου, είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών από τους επίδοξους πλειοδότες.
Ακούω και διαβάζω ότι υπάρχουν επτά ενδιαφερόμενοι επενδυτές και, όταν ζητάω
να μου πουν τα ονόματα, μου αναφέρουν μόνο τον Θεόφιλο Πριόβολο. Μα η εταιρεία
του Πριόβολου δεν είχε πλειοδοτήσει και στον πρώτο διαγωνισμό, ο οποίος, όμως,
κηρύχθηκε άγονος; Και πού είναι όλοι αυτοί οι Αμερικανοί που είχαν λαχτάρα να
χτυπήσουν τους διαγωνισμούς; Αφού, όπως μαθαίνω και για τον άλλο διαγωνισμό
της ΕΤΑΔ για τη δεξαμενή 5 και τις δύο προβλήτες, πάλι ο Πριόβολος θα τις «χτυπήσει». Ή κάτι δεν μας λένε καλά ή εγώ και δεν καταλαβαίνω…

Το «κάψιμο» της απλής
αναλογικής…
Κορυφαίος υπουργός μού έλεγε: «Ο πρόεδρος δεν θέλει πρόωρες εκλογές - για την
ακρίβεια δεν θέλει να ανοίγουμε αυτήν τη
συζήτηση τώρα…». Οι εισηγήσεις, πάντως,
που δέχεται είναι όλες, κατά 90%, προς αυτήν την κατεύθυνση: Να γίνουν εκλογές τώρα που είναι νωρίς, για να «κάψουν» την
απλή αναλογική… Πάντως, οι τακτικοί συνομιλητές του πρωθυπουργού ξέρουν πολύ
καλά ότι θα αποφασίσει κατά τη διάρκεια
των διακοπών του, λίγο μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Νωρίτερα δεν μπαίνει σε καμία
συζήτηση επί του θέματος.

LOCK
Στα social media έχει πέσει πανικός
για τη διασπορά του κορονοϊού από
συγκεκριμένο πάρτι που έγινε σε beach bar στον Άλιμο. Τώρα, βέβαια, είναι
αργά για δάκρυα… Βγαίνουν στο tik
tok και στο Instagram και γράφουν
ένας - ένας: «Ήμουν κι εγώ στο πάρτι
και κόλλησα». Το περίφημο πάρτι στο
οποίο φαίνεται ότι νόσησαν δεκάδες
νεαροί έγινε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, σε γνωστό κέντρο
της Παραλιακής, επί της λεωφόρου
Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου.
Μέτρα προστασίας, μηδέν…
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Δύο χρόνια μετά, συνεχίζουμε να αλλάζουμε την Ελλάδα

Σ

ήμερα συμπληρώνονται δύο χρόνια από
τη μέρα που οι πολίτες με την ψήφο τους
έφεραν τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην κυβέρνηση. Μας έδωσαν
τη δύναμη ζητώντας μας να αλλάξουμε την Ελλάδα και μας ζήτησαν να εργαστούμε ώστε η πατρίδα μας να κλείσει πληγές τού χθες. Να αναβαθμίτου
σουμε τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη και
Κώστα
Κατσαφάδου
στον κόσμο. Να γίνουμε και πάλι υπερήφανοι
που είμαστε Έλληνες.
H σημερινή μέρα δεν είναι για πανηγυρισμούς,
Υφυπουργός
Εμπορικής Ναυτιλίας αλλά μέρα δουλειάς, ώστε από τη μια για να αντιμετωπίσουμε το «τέταρτο κύμα» της πανδημίας
και Νησιωτικής
και από την άλλη να προχωρήσουμε την υλοποίΠολιτικής,
βουλευτής Ν.Δ.
ηση του σχεδιασμού μας για την «Ελλάδα 2.0».
στην Α’ Πειραιώς
Στα δύο χρόνια που πέρασαν η κυβέρνηση βρέκαι Νήσων
θηκε μπροστά σε δύο μεγάλες κρίσεις: την πανδημία και τις τουρκικές προκλήσεις. Διέθεσε 41
δισ. ευρώ συνολικά σε δημοσιονομικά μέτρα και
παρεμβάσεις ενίσχυσης της ρευστότητας για τη
στήριξη επιχειρήσεων, εργαζόμενων και ανέργων, γεγονός που κράτησε όρθιο τον παραγωγικό
ιστό και απέτρεψε την έξαρση της ανεργίας.
Στον τομέα της άμυνας θωράκισε τα θαλάσσια
και χερσαία σύνορά της, εμποδίζοντας την εργαλειοποίηση των προσφύγων και μεταναστών για
γεωπολιτικά παιχνίδια. Παράλληλα, αξιοποίησε
τη διπλωματία της τόσο εντός της Ε.Ε. όσο και στη
Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση ταυτόχρονα ενισχύει την αμυντική θωράκιση της χώρας με την προμήθεια νέων αεροσκαφών και
σύγχρονου στρατιωτικού υλικού.
Αυτά τα δύο χρόνια προχωρά ταυτόχρονα και
η υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμμα-

τος. Στο διάστημα αυτό ψηφίστηκαν 193 νόμοι
που εισάγουν προοδευτικές θεσμικές και αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση -τηρώντας τις προεκλογικές της δεσμεύσεις- δρομολόγησε τολμηρή μεταρρυθμιστική πολιτική
ξεκινώντας από τις μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Έχουν ήδη μειωθεί ο συντελεστής φορολογίας
των επιχειρήσεων, ο φόρος μερισμάτων, ο εισαγωγικός συντελεστής για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, ο ΕΝΦΙΑ, ο
ΦΠΑ στα ακριβά φάρμακα για σοβαρές ασθένειες, καθώς και στα πέντε νησιά που φιλοξενούν
δομές αιτούντων άσυλο για όσο υπάρχουν αυτές.
Έχουν ανασταλεί η εισφορά αλληλεγγύης για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και
αγρότες, καθώς και η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση
ακινήτων, ενώ θεσπίστηκε χαμηλός φορολογικός συντελεστής για τα αγροτικά συνεταιριστικά
σχήματα.
Παράλληλα, για τη στήριξη της οικογένειας και
των πιο αδύναμων αυξήθηκε κατά 1.000 ευρώ το
αφορολόγητο όριο για κάθε προστατευόμενο τέκνο, χορηγείται επίδομα γέννησης ύψους 2.000
ευρώ, μειώθηκε ο ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη, το
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αυξήθηκε και χορηγείται σε 800.000 συμπολίτες μας και απαλλάχθηκαν από την εισφορά αλληλεγγύης τα
ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.
Προχωράμε τις αλλαγές στα πανεπιστήμια και
στην εκπαίδευση. Στηρίζουμε το Εθνικό Σύστημα
Υγείας, στο οποίο οφείλουμε πολλά για όσα κατάφεραν οι εργαζόμενοι σε αυτό, στη διαχείριση

μιας πρωτόγνωρης πανδημίας και στη στήριξη
των πολιτών. Η κυβέρνηση αποκατέστησε την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και είναι έτοιμη για ένα άλμα δυναμικής
και δίκαιης ανάπτυξης.
Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» είναι το μεγάλο μας στρατηγικό πλεονέκτημα. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις
πρώτες χώρες της Ε.Ε. που πήραν έγκριση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπήκαν, ταυτόχρονα,
σε εφαρμογή δύο οριζόντιες τολμηρές πολιτικές
πρωτοβουλίες και εξασφαλίστηκε η χρηματοδότησή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η πρώτη αφορά στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό
του κράτους, όπου ήδη καταγράφεται εντυπωσιακό άλμα. Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα
gov.gr για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών και
επιχειρήσεων, τέθηκαν σε λειτουργία οι πλατφόρμες για την ψηφιακή θυρίδα των πολιτών, την
τηλεκπαίδευση, το σύστημα άυλης συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπεμπτικών, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης «112» και την οργάνωση της επιχείρησης «Ελευθερία» για τους εμβολιασμούς. Ο πολίτης άρχισε ξανά να εμπιστεύεται το κράτος.
Η δεύτερη αφορά στην πράσινη μετάβαση με
τη δρομολόγηση σχεδίων απολιγνιτοποίησης,
ηλεκτροκίνησης, δυναμικής στήριξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, υποβρύχιας ηλεκτρικής
διασύνδεσης των νησιών, αναδασώσεων και διαχείρισης αποβλήτων.
Δύο χρόνια μετά, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε
με πίστη στις ικανότητες και στις δυνατότητες
των Ελλήνων.

Η κοινωνία απέναντι στον εαυτό της

Δ

εν είναι μυστικό ότι στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία δέκα
χρόνια σημειώθηκαν αξιοπρόσεκτες εξελίξεις. Αποτίναξε τον λαϊκισμό, εξαφάνισε τους
νεοναζί, έπαψε να πιστεύει σε «επαναστατικές»
λύσεις. Έρχεται σιγά σιγά στο προσκήνιο η επόμενη γενιά, πιο μορφωμένη, πιο ρεαλιστική, πιο
«αστική», πιο σταθερή στα πόδια της. Τα «θα» πλέον δεν πιάνουν. Σημασία έχει τι μπορεί να κάνει η
πολιτική, τι κάνει, και όχι τι λέει ή τι υπόσχεται.
Ωστόσο, η κοινωνία μας σήμερα περνά άλλη μια
δοκιμασία: εκείνη του εμβολιασμού. Το πράγμα
μάλλον είναι πιο πολύπλοκο απ’ όσο φαίνεται.
Έχει να κάνει με τα μηνύματα που παίρνει ο σημερινός Έλληνας πολίτης. Ενώ για κανένα εμβόλιο
από όλα όσα κάνουμε αλλά και όσα κάνουν τα
παιδιά μας όταν είναι βρέφη δεν υπάρχει δημόσια
συζήτηση για το πόσο βλαπτικό ή ωφέλιμο είναι,
καλώς ή κακώς αυτή η συζήτηση ξεκίνησε νωρίς
και στη χώρα μας και γενικότερα στις δημοκρατικές κοινωνίες της Δύσης - εξ ου και τα χαμηλά

ποσοστά εμβολιασμού. Τα επιχειρήματα είναι
γνωστά: τα εμβόλια του κορονοϊού δεν έχουν
υποστεί την αντοχή στον χρόνο που έχουν υποστεί τα εμβόλια αντιμετώπισης άλλων ιών. Έτσι, οι
πολίτες είχαν να διαλέξουν από το αν θα κινδυνεύσουν με διασωλήνωση -σε περίπτωση που
προσβληθούν- ή θα εμβολιαστούν και θα ρισκάρουν μια πιθανή βλάβη στον οργανισμό τους, που
τώρα ακόμη είναι απροσδιόριστη.
Όλοι μας, κυβέρνηση, μέσα ενημέρωσης, μετέχοντες στον δημόσιο διάλογο, παρασυρθήκαμε
από τη λαχτάρα όσων προτίμησαν να μη διασωληνωθούν και κινδυνεύσουν τώρα αντί μας πιθανής,
διόλου βέβαιης και απροσδιόριστης μελλοντικής
βλάβης.
Και κάπως έτσι το ποσοστό των εμβολιασμένων
έφτασε και οριακά ξεπέρασε το 41%. Και εκεί έγινε φανερή η αναμέτρηση της κοινωνίας με τον
εαυτό της. Εκεί φάνηκε ότι υπάρχει ένα κομμάτι
της που φοβάται να κάνει το εμβόλιο και, είτε περιμένει να επωφεληθεί από το τείχος ανοσίας που

οι άλλοι θα κτίσουν είτε προτιμά το ρίσκο της διασωλήνωσης από τις «άγνωστες» συνέπειες του
εμβολίου.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι στα τέλη Αυγούστου θα
έχουμε καταφέρει να κτίσουμε το τείχος ανοσίας.
Ωστόσο, το μήνυμα είναι ότι η κοινωνία δεν λειτουργεί πάντα με γνώμονα τον ορθολογισμό. Ο
φόβος για το άγνωστο, τα υπολείμματα συνωμοσιολογικών θεωριών και το περιεχόμενο του δημόσιου διαλόγου (όπου τεράστιο κομμάτι του καλύπτεται από τα ερωτήματα για την ασφάλεια των
εμβολίων) επηρεάζουν τον σύγχρονο άνθρωπο.
Ας το λάβουν αυτό υπόψη τους οι πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να εκφράσουν την ελληνική
κοινωνία. Πρωτίστως, ας το λάβει υπόψη της η
κυβέρνηση. Η ποιότητα και το περιεχόμενο του
δημόσιου διαλόγου παράγει αποτελέσματα. Και ο
πολίτης δεν λαμβάνει αποφάσεις με μόνο κριτήριο τον ορθολογισμό. Ο φόβος και ο ανορθολογισμός επίσης επηρεάζουν πολλούς, ίσως πάρα
πολλούς…

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
Δημοσιογράφος
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Μονόδρομος η στροφή της επιχειρηματικότητας στις νέες τεχνολογίες

Η

του

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

ανάγκη για συνεχή εκσυγχρονισμό με
γνώση και σχέδιο είναι πλέον απαραίτητη
προϋπόθεση για τη λεγόμενη επιχειρηματική -ή ακόμη και κρατική- συνέχεια. Σε αυτό το
πλαίσιο, η διεθνής αγορά δημιούργησε την ορολογία του «Industry 4.0» και του «Digital Transformation» και εδώ χαθήκαμε…
Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση γύρω από την 4η
Βιομηχανική Επανάσταση. Είναι σαφές και ευρέως αντιληπτό ότι το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή
απαιτεί νέες συνθήκες και δημιουργεί νέες δυναμικές. Όμως, αυτό για τον ιδιωτικό τομέα παραμένει ένα ακόμη αφήγημα. Ο μετασχηματισμός απαιτεί χρόνο, επενδύσεις αλλά, κυρίαρχα, αλλαγή
κουλτούρας.
Τα ρομποτικά συστήματα στις σύγχρονες αποθήκες, οι νέες τεχνολογίες στη συλλογή των παραγγελιών και μια σειρά άλλων βελτιώσεων της
καθημερινής λειτουργίας δεν είναι η αιχμή του δόρατος για τον εναρμονισμό τής εκάστοτε επιχείρησης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Ιδιαίτερα
στη χώρα μας ακόμη μιλάμε για συστήματα ERP, τα
οποία είναι εξελιγμένα «εμπορολογιστικά προγράμματα», την ίδια στιγμή που η λειτουργία συστημάτων Warehouse Management (WMS) δεν
είναι επανάσταση, αλλά καθημερινότητα. Άρα,
όταν συζητάμε για αναβάθμιση και ενσωμάτωση
της τρέχουσας τεχνολογικής επανάστασης, δεν
εννοούμε την «πεζή» καθημερινότητα αλλά τη δη-

μιουργία νέας σκέψης, νέας προσέγγισης και νέας
κουλτούρας. Δυστυχώς σε αυτό το νέο πλαίσιο είμαστε ακόμα πολύ μακριά. Μας λείπει η ψηφιακή
ωριμότητα.
Δυστυχώς τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλες
χώρες της Ε.Ε. δεν υπάρχουν δείκτες που να κατατάσσουν τις χώρες ανάλογα την ψηφιακή τους
ωριμότητα. Ευρέως γνωστός είναι ο δείκτης DESI
(Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας), ο
οποίος καλύπτει τις ακόλουθες ενότητες:
• ετοιμότητα για την τεχνολογία 5G,
• ψηφιακές δεξιότητες πέραν των βασικών,
• τουλάχιστον βασικές δεξιότητες λογισμικού,
• γυναίκες ειδικοί στις ΤΠΕ,
• πτυχιούχοι ΤΠΕ,
• άτομα που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το
Διαδίκτυο,
• επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα,
• παρακολούθηση σειράς διαδικτυακών μαθημάτων,
• διαδικτυακές διαβουλεύσεις και ψηφοφορίες,
• μεμονωμένα άτομα που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις,
• μαζικά δεδομένα,
• ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων και ηλεκτρονική
συνταγογράφηση.
Η χώρα μας κατατάσσεται στην τελευταία θέση
των χωρών της Ε.Ε. χωρίς να έχει συμπεριληφθεί
η σημαντική εξέλιξη του τελευταίου έτους. Μάλι-

στα, με πραγματικά δεδομένα και έργα πλέον βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά, πράγμα που μένει να
επιβεβαιωθεί από την επόμενη επικαιροποίηση
του δείκτη.
Τα δύο τελευταία χρόνια, ελέω Πιερρακάκη,
έχουν πραγματοποιηθεί γιγαντιαία βήματα με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, την υποβοήθηση
ευπαθών ομάδων και τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα. Αυτά τα βήματα επί της ουσίας έλυσαν πληθώρα καθημερινών δυσλειτουργιών. Απελευθέρωσαν δυναμική και χαμένο χρόνο στηριζόμενα στην επανάσταση της κοινής λογικής. Για
πρώτη φορά ο ιδιωτικός τομέας έμεινε πίσω στο
μεγάλο στοίχημα του ψηφιακού μετασχηματισμού, διότι έδειξε μια εντυπωσιακή αμυντική στάση, πιθανώς επηρεαζόμενος από τον φόβο της
Covid.
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση και ο Ψηφιακός
Μετασχηματισμός κυρίως στοχεύουν στον μετασχηματισμό του επιχειρείν σε νέα μοντέλα με καινοτομία σκέψης, ταχύτητα αντίδρασης και ευελιξία προσαρμογής. Είναι σαφής η αξιωματική διαπίστωση του Δαρβίνου ότι «δεν επιβιώνουν οι δυνατοί ή οι έξυπνοι, αλλά αυτοί που προσαρμόζονται», αξίωμα που ισχύει και στο επιχειρείν.
Η μεγάλη ευθύνη πλέον περνά στις επιχειρήσεις
και στο κατά πόσο θα μπορέσουν να μετασχηματιστούν λειτουργικά και ψηφιακά ώστε να αποκτήσουν ανθεκτικότητα, καινοτομία και μέλλον.

Επικίνδυνη για την ψυχική μας υγεία η «κατάθλιψη των διακοπών»

Γ

ενικά, υποτίθεται ότι λαχταράμε τις διακοπές και ειδικά φέτος, μετά την πολύ ιδιότυπη χρονιά, με την καραντίνα και τους εγκλεισμούς που
έχουμε ζήσει, με όλα όσα φοβερά γίνονται στον κόσμο
και κυρίως με την αλλαγή του προηγούμενου τρόπου
ζωής μας...
Λαχταράμε, λοιπόν, τις διακοπές και προσπαθούμε
να τις εξασφαλίσουμε, όπου και όσο μπορούμε. Όμως,
και οι διακοπές είναι μια αλλαγή της καθημερινότητας,
που, δυστυχώς, ΔΕΝ συνοδεύεται πάντα από ευχάριστα συναισθήματα. Αρκετά συχνά, οι διακοπές έρχονται συνοδευόμενες με κατάθλιψη! Ας δούμε το γιατί…
Η «κατάθλιψη των διακοπών» είναι μια Εποχική Συναισθηματική Διαταραχή (Seasonal Affective Disorder
- SAD), η οποία συνήθως ξεκινά ως κρίση μελαγχολίας. Και είναι αυτή η έντονη αίσθηση μελαγχολίας που
καταλαμβάνει τον έναν στους έξι ανθρώπους κατά τη
διάρκεια των διακοπών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η κατάσταση αυτή είναι περαστική. Ωστόσο, αν
αφεθεί να διαρκέσει περισσότερο, μπορεί να εξελιχθεί
σε κανονική Καταθλιπτική Διαταραχή.
Ένα καταθλιπτικό επεισόδιο τις ημέρες των διακοπών είναι αρκετά συνηθισμένο. Συνήθως διαρκεί μία ή
δύο ημέρες, αλλά θα το ξεπεράσουμε ύστερα από λίγο.
Εάν το αφήσουμε ανεπεξέργαστο, όμως, και εγκατασταθεί, όπως λέμε, «μέσα μας» ως πρόβλημα, τότε πι-

θανότατα θα εξελιχθεί σε Καταθλιπτική Διαταραχή, η
οποία μπορεί να διαρκέσει πάνω από έξι μήνες.
Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις των ατόμων που
μπορεί να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες. Ανάλογα με την προσωπική ιστορία του κάθε
ατόμου, υπάρχει ο κίνδυνος το 1/5 από τα άτομα που θα
εμφανίσουν καταθλιπτικό επεισόδιο στις διακοπές,
δηλαδή περίπου οι τρεις στους 100 ανθρώπους στον
γενικό πληθυσμό, να υποτροπιάσουν πολύ άσχημα και
να έχουν πολύ στενόχωρες παρενέργειες στις σχέσεις
τους και στην εργασία, ως συνέπεια των απωλειών που
θα υποστούν μέσα στην περίοδο της κατάθλιψης.
Περιγράφονται τα συναισθήματα έντονης λύπης,
που ξεκινούν ως μια Εποχική Συναισθηματική Διαταραχή (SAD). Αυτή περιλαμβάνει αρκετά αρνητικά συναισθήματα: Δυσθυμία και κούραση, νεύρα στο ζενίθ διάθεση στο ναδίρ, δυσκολία να ανταποκριθεί κανείς
στην καθημερινότητα, έχοντας τη μόνιμη αίσθηση ότι
οι υποχρεώσεις γύρω του γίνονται όλο και πιο βαριές.
Συγκεκριμένα, ο άνθρωπος που ψυχικά προσβάλλεται
από SAD εμφανίζει τα παρακάτω συμπτώματα:
• Συναισθήματα ενοχής, απελπισίας, αναξιότητας.
• Δεν μπορεί να απολαύσει τις δραστηριότητες των
διακοπών.
• Υποφέρει από αναβλητικότητα, απόσπαση προσοχής και δυσκολία εστίασης.

• Νιώθει Θυμό (ενώ ο θυμός δεν είναι ένα «παραδοσιακό» σύμπτωμα της κατάθλιψης, ορισμένα άτομα με
SAD εμφανίζουν ευερεθιστότητα. Αυτό το σύμπτωμα
εμφανίζεται περισσότερο στους άνδρες).
• Αλλαγές στις συνήθειες του ύπνου. Μπορεί να δυσκολεύεται κάποιος να κοιμηθεί ή να κοιμάται περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας, νιώθοντας συνεχώς κουρασμένος.
• Αλλαγές στο βάρος ή στις διατροφικές συνήθειες
(διάθεση για κατανάλωση γλυκών).
• Αδυναμία να επιστρέψει στο άγχος της καθημερινότητας.
Παρότι είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο, πρέπει να σημειώσουμε πως μας φαίνεται πάντα παράδοξο, διότι στις περιόδους διακοπών αναμένουμε να είμαστε χαρούμενοι. Έχουμε μια εσωτερική προσδοκία -η οποία μας «επιβάλλεται»
από την κοινωνία- να περάσουμε καλά, να αισθανόμαστε κεφάτοι, να χαρούμε. Και όσο αυτή η
προσδοκία δεν γίνεται πραγματικότητα τόσο το
αίσθημα της κατάθλιψης μέσα μας γίνεται ισχυρότερο και φουντώνει. Και αν αυτό το αφήσουμε,
τότε οι τέσσερις στους πέντε από εμάς θα σταθούμε τυχεροί και θα το ξεπεράσουμε μόνοι μας.
Όμως, ο ένας στους πέντε κινδυνεύει σοβαρά αυτή η εποχική κατάθλιψη να του γίνει μόνιμη.

του

Γιώργου
Α. Παπαγεωργίου
Διευθυντή
στην «Ψυχική
Έρευνα»
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΝIΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝAΣΗΣ
Αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Α

ισιόδοξα είναι τα μηνύματα που
λαμβάνουμε από το άνοιγμα της
αγοράς, δηλώνει στη συνέντευξή
του στην «Political» ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης, τονίζοντας ότι κυρίαρχος στόχος
της κυβέρνησης από την έναρξη της πανδημίας
ήταν η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Μιλά για τις αλλαγές που έρχονται με τον νέο αναπτυξιακό νόμο, για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη
χώρα μας και για το κατά πόσο έχει επηρεαστεί ο
σχεδιασμός του υπουργείου κατά την παρατεταμένη περίοδο της πανδημίας.

Δεν θα ήταν συνετό να κάνουμε
προβλέψεις για το επόμενο διάστημα
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Κύριε υπουργέ, ποια είναι η μέχρι
στιγμής εικόνα που έχετε από το
άνοιγμα της αγοράς μετά την πολύμηνη περιπέτεια της πανδημίας; Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση για τους
επόμενους μήνες; Είστε προετοιμασμένοι για ένα τέταρτο κύμα και με
ποιον τρόπο θα διατηρήσετε βιώσιμες
τις επιχειρήσεις;
Η εικόνα που παρουσιάζει η αγορά είναι
εμφανώς αισιόδοξη. Τα μέτρα στήριξης
που έλαβε η κυβέρνηση, από την πρώτη
κιόλας στιγμή της πανδημίας, διατήρησαν
ζωντανές τις επιχειρήσεις και περιόρισαν
την απώλεια των θέσεων εργασίας. Το θετικό κλίμα στην αγορά ενισχύεται και από
τους γενικότερους δείκτες, που καταγράφουν αύξηση της κατανάλωσης, αύξηση
των εξαγωγών και παράλληλη μείωση των
εισαγωγών. Η ελληνική οικονομία κατά το
2020, παρά τις δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκε, αποδείχτηκε ανθεκτική. Το τρίτο
κύμα της πανδημίας είχε καταφανώς ηπιότερες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία, ενώ το άνοιγμα όλων των δραστηριοτήτων, υπό τις οδηγίες των ειδικών και με
γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, δημιούργησε το θετικό κλίμα του β’ τριμήνου του 2021.
Η κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, συνεχίζει να στηρίζει τους κλάδους που έχουν
πληγεί από την πανδημία, όπως ο τουρισμός. Η δυνατότητα αυτή απορρέει από τη
συνετή και πειθαρχημένη διαχείριση που
έκανε στα δημόσια οικονομικά από την αρχή της περιπέτειας.
Δεν θα ήταν, όμως, συνετό να κάνουμε
προβλέψεις για το επόμενο διάστημα. Κατά
τη διάρκεια των αυστηρών περιοριστικών
μέτρων και των lockdowns η κατάσταση κατά το μεγαλύτερο μέρος της- ήταν εξαρτημένη από την πορεία της πανδημίας. Τώρα, με δεδομένο το γεγονός ότι η μόνη προστασία μας είναι ο άμεσος εμβολιασμός,
όπως αποδεικνύουν και τα επιδημιολογικά
δεδομένα, η πορεία εξαρτάται από εμάς
τους ίδιους. Η πορεία του εμβολιασμού είναι ένας από τους δείκτες που είναι απόλυτα συνυφασμένοι με την πορεία της οικονομίας. Θα πρέπει όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας να πειστούν ότι η
πραγματική ελευθερία θα έρθει μόνο αν
πετύχουμε το τείχος ανοσίας, χωρίς περισπασμούς και τεχνητές αμφιβολίες. Η ανησυχία, πράγματι, είναι ανθρώπινο συναίσθημα. Θα πρέπει, όμως, να υπερισχύσει η
κοινωνική ευθύνη του καθενός μας. Όλοι
θέλουμε να προχωρήσουμε με σταθερά
βήματα, γιατί το όποιο πισωγύρισμα θα είχε
συνέπειες για την οικονομία.
Σήμερα, η οικονομία της χώρας παρουσιάζει θετικά δείγματα. Δεν είναι τυχαίο το
γεγονός ότι διεθνείς οίκοι έχουν αναβαθμί-

στην
Ντόρα Κουτροκόη

dorakoi@hotmail.com

σει την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας
μας δύο φορές το τελευταίο διάστημα. Δανειζόμαστε, πλέον, με ιστορικά χαμηλά επιτόκια και αυτό είναι αποτέλεσμα της αξιοπιστίας μας και της θετικής προοπτικής της
ελληνικής οικονομίας.
Παρουσιάσατε πρόσφατα τον νέο
αναπτυξιακό νόμο. Ποια είναι η ουσιαστική επιδίωξή του;
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα αποτελέσει, στην ουσία, έναν πολύ σημαντικό επιταχυντή της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το
οποίο, από τη στιγμή που θα γίνει νόμος του
κράτους, θα ορίζει όλες τις λεπτομέρειες
των κρατικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα μας. Βάζει σε νέα
πλαίσια τη σχέση κράτους και υποψήφιου
επενδυτή, η οποία θα βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, χωρίς, βέβαια, το Δημόσιο να χάνει τα δικαιώματά του. Αναμορφώνει τα καθεστώτα ενίσχυσης και ενισχύει δραστηριότητες οι οποίες συνάδουν
με τις σύγχρονες ανάγκες της επενδυτικής
και επιχειρηματικής πραγματικότητας. Θα
καλύπτει, δηλαδή, μια πιο διευρυμένη γκάμα δραστηριοτήτων, ορισμένες εκ των
οποίων δεν υπάγονται στα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων.
Ποιες είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει στο θεσμικό πλαίσιο
των ιδιωτικών επενδύσεων στη χώρα;
Κατ’ αρχάς, εισάγονται νέα καθεστώτα
ενίσχυσης που αφορούν στον πράσινο και
ψηφιακό μετασχηματισμό, στην αύξηση

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

της απασχόλησης, στην προώθηση της
έρευνας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, στην ενίσχυση του τουρισμού και
των εναλλακτικών μορφών του και στην
αγροδιατροφή. Επίσης, ο νέος αναπτυξιακός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη
της ελληνικής περιφέρειας, καθώς προβλέπονται αυξημένα ποσοστά σε σχέση με
το σημερινό καθεστώς, ενώ οι περιοχές
απολιγνιτοποίησης θα έχουν προβάδισμα.
Παράλληλα, αντιμετωπίζονται και τα γνωστά προβλήματα της γραφειοκρατίας, με
γρήγορες και «έξυπνες» λύσεις κατά τη
διαδικασία των εγκρίσεων, αλλά και των
ελέγχων, με σύγχρονα εργαλεία γνωστοποίησης, τα οποία εξασφαλίζουν την ταχύτατη έναρξη των οικονομικών τους δραστηριοτήτων χωρίς τις απογοητευτικές καθυστερήσεις του παρελθόντος.
Φοβόσαστε ότι η πανδημία θα επηρεάσει την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στη χώρα μας; Και εάν, τελικά,
πιστεύετε ότι θα αγγίξετε ή ακόμη και
θα ξεπεράσετε τους στόχους που έχετε θέσει;
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, παρά το
δυσμενές κλίμα σε διεθνές επίπεδο κατά
τη διάρκεια της πανδημίας, το επενδυτικό
ενδιαφέρον στην Ελλάδα όχι μόνο δεν παρουσίασε κάμψη, αλλά, απεναντίας, αυξήθηκε. Κανένα από τα μεγάλα επενδυτικά
σχέδια δεν σταμάτησε όλο αυτό το διάστημα. Το επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως σας
είπα, είναι ήδη υψηλό και επικεντρώνεται
σε τομείς που είναι κρίσιμοι για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι ο τουρισμός και η βιομηχανία - μεταποίηση. Ξεχωρίζουν, όμως, και σπουδαία
επενδυτικά σχέδια στους τομείς της παραγωγής εναλλακτικών μορφών ενέργειας,
της έρευνας, της τεχνολογίας, της πληροφορικής, των logistics. Το ενδιαφέρον τόσο
για τους παραπάνω τομείς όσο και άλλους

που θα περιλαμβάνονται και στον νέο αναπτυξιακό αναμένεται να κορυφωθεί από
την έναρξη της υλοποίησης του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαμψης και την εισροή των
πρώτων κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης, τον Σεπτέμβριο.
Έχετε δηλώσει, εσείς και το Οικονομικό Επιτελείο, οι συναρμόδιοι δηλαδή υπουργοί, ότι τα μέτρα στήριξης
των επιχειρήσεων θα αρθούν σταδιακά. Βγαίνοντας, ωστόσο, από την πανδημία, ελλοχεύει ο κίνδυνος των λουκέτων και των μαζικών απολύσεων.
Υπάρχουν χρήματα για το μεταβατικό
στάδιο, ώστε να μην έχουμε νέες
στρατιές ανέργων;
Η σταδιακή «αποσωλήνωση» της οικονομίας από τα μέτρα στήριξης, τα οποία άγγιξαν τα 41 δισ. ευρώ, γίνεται παράλληλα με
την έναρξη όλων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην αγορά, καθώς και με τη
συνέχιση της υποστήριξης σε κλάδους που
έχουν πληγεί ιδιαίτερα και, αντικειμενικά,
δεν τους έχει δοθεί η ευκαιρία να αρχίσουν
να ανακάμπτουν. Είναι αληθές -και το λέγαμε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας- ότι η στήριξη στην πραγματική οικονομία παρέχεται στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας. Τα ταμειακά
μας διαθέσιμα βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. Το ίδιο και η ικανότητα φτηνού δανεισμού της χώρας, όπως προείπαμε. Η κυβέρνηση εστιάζει στην επανεκκίνηση, στην
ανάκαμψη, στο επόμενο μεγάλο βήμα της
ελληνικής οικονομίας, που είναι η ανάπτυξη και οι επενδύσεις. Κάτι που σημαίνει νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας, νέα πεδία επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, νέες
ευκαιρίες. Όμως, ας καταβάλλουμε όλοι
τις προσπάθειες που αναλογούν στον καθέναν μας για να προστατευτούμε από την
πανδημία, ώστε να μην παρατηρηθεί επανεμφάνιση των αρνητικών συνεπειών στην
αγορά και στην πραγματική οικονομία.

«

Η κυβέρνηση εστιάζει
στην επανεκκίνηση, στην
ανάκαμψη, στο επόμενο
μεγάλο βήμα της ελληνικής
οικονομίας, που είναι η
ανάπτυξη και οι επενδύσεις…
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Αύξηση μισθού

Χαμηλά τα νούμερα
Μόλις 15.000-25.000 μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα -επί συνόλου άνω
των 840.000- έχουν πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση, γεγονός που
δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια στον αγώνα επιβίωσης που δίνει η συντριπτική πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της πανδημίας. Δεν το λες και επιτυχία.

«Λιγότερους φόρους θα
πληρώσουμε φέτος», λέει
συνεχώς o αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών
Θεόδωρος Σκυλακάκης,
ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης του
κατώτατου μισθού. Ο
υπουργός εκτίμησε ότι
«θα έχουμε στην πορεία
αυξημένη ζήτηση εργασίας. Τότε θα πρέπει να
προσαρμόσουμε και τον
κατώτατο μισθό». Ενδιαφέρον…

Αναθερμαίνεται η σχέση Τσίπρα - Σοσιαλιστών

Α

πό τότε που η πανδημία άρχισε να επηρεάζει
τον πλανήτη άλλαξαν και οι σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές
για έναν πολύ απλό λόγο: διότι δεν διεξάγονταν συνεδριάσεις και συναντήσεις διά ζώσης και, ως εκ τούτου, η σχέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με όλους
«ατόνησε». Στη συνέχεια ήρθε το «περιστατικό» με
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τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος
επέλεξε να συναντηθεί στην Αθήνα μόνο με τη Φώφη
Γεννηματά και όχι με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να κάνει ορισμένους να πιστέψουν
ότι η σχέση του πρώην πρωθυπουργού με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές ατόνησε οριστικά. Ωστόσο, τα
πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι.

Άκαρπη συνάντηση

Για νέο μάς το λέει

Έγινε μια ακόμη συνάντηση
του οικονομικού επιτελείου
της κυβέρνησης με τους Έλληνες τραπεζίτες και το αποτέλεσμα ήταν μάλλον πενιχρό. Χωρίς να παρουσιαστεί
ένα εμπροσθοβαρές πλάνο δανειοδότησης της ελληνικής οικονομίας, οι συναντήσεις των Ελλήνων τραπεζιτών
με τους αρμοδίους στα οικονομικά υπουργεία και τους
επαγγελματικούς φορείς καταλήγουν σε εθιμοτυπικές
ανταλλαγές απόψεων. Άραγε μέχρι πότε;

Σε βαριές καταγγελίες κατά του Ερντογάν
και της οικογένειάς του προέβη ο ηγέτης του
Τουρκικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Κιλιτσντάρογλου. Ο συγκεκριμένος είπε
ότι οι άνθρωποι του Ερντογάν στέλνουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ότι έχουν εταιρείες-μαϊμού και
κερδίζουν εκατομμύρια δολάρια. «Η Τουρκία
ηγείται στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε όλη
την Ευρώπη», δήλωσε, αλλά μια διεθνής Αρχή
ελέγχου δεν έχει κινηθεί ακόμη.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Σωστή
ενημέρωση
πάνω απ’ όλα
ύμφωνα με τελευταία μελέτη που εκπονήθηκε, οι άνθρωποι που νόσησαν με ελαφρά
ή βαρύτερα συμπτώματα εμφανίζουν μεγάλη απώλεια αντισωμάτων ακόμη και έπειτα από
μόλις έναν μήνα, ενώ μοιάζουν σχεδόν εξολοκλήρου απροστάτευτοι απέναντι στις μεταλλάξεις.
Η μελέτη της επιστημονικής ομάδας από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έγινε σε νοσοκομειακό
προσωπικό της Βρετανίας, ένα μεγάλο ποσοστό
του οποίου προσβλήθηκε και νόσησε από τον νέο
κορονοϊό, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό εμβολιάστηκε με προτεραιότητα από τον Δεκέμβριο. Οι νοσοκόμοι και οι νοσοκόμες υποβάλλονταν σε αιματολογικό τεστ κάθε μήνα ώστε να καταγράφονται οι
αλλαγές στο επίπεδο των αντισωμάτων σε κάθε
περίπτωση.
Τα στοιχεία που προέκυψαν αποκαλύπτουν μεγάλες διαφορές στα επίπεδα αντισωμάτων των συμμετεχόντων στην έρευνα. Έξι μήνες μετά ένα ποσοστό παρουσίαζε πολύ μεγάλο αριθμό αντισωμάτων, ενώ ένα άλλο ποσοστό εξαιρετικά μικρό έως
και καθόλου. Τα ευρήματα από τη μελέτη των επιστημόνων ενίσχυσαν σημαντικά τη σημασία του
εμβολιασμού, ακόμη και για τους πολίτες που νόσησαν με Covid-19 και παρουσίασαν είτε ελαφριά
συμπτώματα είτε βαρύτερα.
Η έρευνα έδειξε ότι το 25% όσων νόσησαν με
συμπτώματα δεν είχε αντισώματα έπειτα από έξι
μήνες. Το ποσοστό εκείνων που δεν εμφάνισαν
ανοσολογική απόκριση έξι μήνες μετά εκτοξεύεται στο 90% για εκείνους που προσβλήθηκαν
από τον νέο κορονοϊό, αλλά ήταν τυχεροί και νόσησαν με χωρίς συμπτώματα ή με πολύ ελαφριά.
Τα ποσοστά είναι σχεδόν ανύπαρκτα σε ό,τι αφορά τις μεταλλάξεις.
Αντίθετη είναι η εικόνα για τους εμβολιασμένους.
Τα επίπεδα αντισωμάτων διατηρούνται σε πολύ
υψηλό επίπεδο, ακόμη και έξι μήνες μετά τον εμβολιασμό τους, ενώ αναμένονται περαιτέρω στοιχεία για το πόσο διαρκεί η ανοσία των εμβολίων.
Τα ποσοστά μειώνονται κατά πολύ σε ό,τι αφορά
τις μεταλλάξεις.
Σε μια εποχή που το αντιεμβολιαστικό κίνημα είναι ισχυρό, η ενημέρωση του κόσμου σε βάθος
αποτελεί μονόδρομο.

Σ
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Χ

θες υπογράφηκαν οι συμβάσεις
των αναπτυξιακών προγραμμάτων για το drone «LOTUS - Low Observable Tactical Unmanned Air
System» και το σύστημα «SMOTANET - Software Defined Mobile AdHoc Tactical Network» μεταξύ του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της
Intracom Defense - IDE, συντονίστριας των αντίστοιχων κοινοπραξιών των δύο έργων. Το ΥΠΕΘΑ εκπροσώπησε ο γενικός διευθυντής
της ΓΔΑΕΕ Αριστείδης Αλεξόπουλος και την IDE ο Γεώργιος Τρουλλινός, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Ο Γεώργιος Τρουλλινός δήλωσε σχετικά: «Με την ευκαιρία της
υπογραφής των συμβάσεων των
αναπτυξιακών προγραμμάτων LOTUS και SMOTANET με το ΥΠΕΘΑ,
θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη της Διεύθυνσης Αμυντικών
Επενδύσεων και Τεχνολογικών

A
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Έπεσαν οι υπογραφές
και έρχεται
το… ελληνικό drone

Ερευνών της ΓΔΑΕΕ, για τη συμβολή
τους στον καθορισμό των επιχειρησιακών απαιτήσεων, στο πλαίσιο του
ρόλου του ΥΠΕΘΑ ως Υπεύθυνου
Έργων και για την εν γένει μέχρι τώρα ένθερμη υποστήριξή τους. Τα δύο
αυτά προγράμματα, αποτελώντας

παράδειγμα ευρωπαϊκής καινοτομίας, θα προσδώσουν έναν πολλαπλασιαστή ισχύος στις ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες καλούνται να επιχειρήσουν σε ένα πολυσύνθετο γεωγραφικό περιβάλλον
με ιδιαίτερες απαιτήσεις για την

αποτελεσματικότητα των αποστολών τους».
Η Intracom Defense (IDE), θυγατρική της Intracom Holdings, είναι
μια καταξιωμένη ελληνική εταιρεία
στον χώρο των αμυντικών συστημάτων με αξιοσημείωτη εξαγωγική

δραστηριότητα. Η IDE χρησιμοποιεί
τεχνολογίες αιχμής στον σχεδιασμό
και στην ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων στους τομείς των ηλεκτρονικών πυραυλικών συστημάτων, τακτικών συστημάτων επικοινωνιών και
πληροφοριών, ολοκληρωμένων λύσεων επιτήρησης, υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και μη
επανδρωμένων συστημάτων. Η IDE
συγκαταλέγεται στην επίσημη λίστα
προμηθευτών του NATO, συμμετέχει
σε διεθνή προγράμματα και έχει επιτύχει να ηγείται σε ευρωπαϊκά έργα
χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας. Η
εξωστρέφεια, η αξιοπιστία και η ποιότητα που χαρακτηρίζουν την εταιρεία τεκμηριώνονται με όλα τα έγκυρα διεθνή πιστοποιητικά και τις τιμητικές διακρίσεις που έχει λάβει καθ’
όλη τη διάρκεια της πορείας της.

Ε, ε, έρχεται το πρώτο Rafale B

Μ

ε πυρετώδη ρυθμό γίνονται οι
προετοιμασίες για την τελετή
παραλαβής του πρώτου Rafale
της Πολεμικής Αεροπορίας
από τη γαλλική Dassault Aviation. Στις 20 Ιουλίου η Ελλάδα θα παραλάβει τυπικά το διθέσιο
μαχητικό αεροσκάφος Rafale B της έκδοσης
F3-R, που μέχρι πρότινος είχε τον σειριακό
αριθμό «401» στο κάθετο πτερύγιο.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Η εντυπωσιακή τελετή παραλαβής, όμως,
θα πραγματοποιηθεί την επόμενη μέρα, στις
21 Ιουλίου, στην 106 Αεροπορική Βάση του
Μερινιάκ στη Νοτιοδυτική Γαλλία. Εκεί θα παρευρεθούν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης, αλλά και υψηλοί προσκεκλημένοι της
ελληνικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων
και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, σε μια ιστορική στιγμή για τις
ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και την Πολεμική Αεροπορία.
Το αεροσκάφος είναι πανέτοιμο, έχει βαφτεί με το χαρακτηριστικό σκούρο γκρι χρώμα που ενισχύει τη χαμηλή παρατηρησιμότητά του, ενώ στα φτερά, το ουραίο πτερύγιο και
πάνω από τις εισαγωγές αέρα έχουν τοποθετηθεί τα διακριτικά της ελληνικής Πολεμικής

Αεροπορίας. Με την ένταξή του στην 332 Πολεμική Μοίρα «Γεράκι» στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα το διθέσιο μαχητικό θα
αποκτήσει τον νέο σειριακό αριθμό του αλλά
και τα διακριτικά της Μοίρας, συνεχίζοντας τη
μακρά παράδοση της 332 με τα Mirage 2000.
Λίγες μέρες πριν από την επίσημη τελετή οι
Γάλλοι φρόντισαν να διαρρεύσουν τις πρώτες
φωτογραφίες του μαχητικού, όπου φαίνεται
να ποζάρει στα υπόστεγα της Dassault, δίνοντας με αυτό τον τρόπο ένα «δωράκι» στους
Έλληνες που περιμένουν με μεγάλη προσμονή την άφιξη των Rafale στην Τανάγρα.
Αυτό, βέβαια, θα συμβεί στο τέλος του χρόνου, καθώς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
αποφάσισε να κρατήσει το αεροπλάνο στη

Γαλλία μέχρι να συμπληρωθεί η πρώτη εξάδα,
ώστε να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση
των πιλότων και των μηχανικών. Από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο η Πολεμική Αεροπορία θα παραλαμβάνει από ένα Rafale κάθε
μήνα. Τα έξι ελαφρώς μεταχειρισμένα Rafale
θα προσγειωθούν στην Τανάγρα λίγο πριν από
τις γιορτές και σε σύντομο χρονικό διάστημα
θα ενταχθούν σε υπηρεσία. Θα ακολουθήσει η
παραλαβή των έξι καινούργιων αεροσκαφών
εντός του 2022 και τα επόμενα έξι μεταχειρισμένα που θα ολοκληρώσουν την παραγγελία
θα παραληφθούν το 2023, σχηματίζοντας την
πρώτη Πολεμική Μοίρα Rafale στην Ελλάδα.
Στη Γαλλία βρίσκεται και η δεύτερη «φουρνιά» αεροπόρων, οι οποίοι παρακολουθούν τη

θεωρητική εκπαίδευση στα συστήματα του
αεροσκάφους και σύντομα θα ξεκινήσουν τις
πτήσεις στον εξομοιωτή αλλά και στο πίσω
κάθισμα των Rafale με τους Γάλλους εκπαιδευτές. Οι πρώτοι που μετέβησαν στη Γαλλία
για να εκπαιδευτούν είναι ήδη έτοιμοι, έχοντας γράψει αρκετές ώρες solo πτήσης, ενώ με
ταχύτατους ρυθμούς προχωρά η εκπαίδευση
των τεχνικών που θα κρατούν τις ελληνικές
«ριπές» στον αέρα.
Η έλευση των Rafale στο Αιγαίο αναμένεται
να αλλάξει δραματικά τις ισορροπίες, προσφέροντας αεροπορική υπεροχή στην Ελλάδα, αφού είναι ικανό να εντοπίζει στόχους σε
αποστάσεις που εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα
200 χιλιόμετρα, ενώ μπορεί να επεξεργάζεται
και να εγκλωβίζει έως και 40 απειλές ταυτόχρονα. Δεν θεωρείται άδικα ένα από τα ικανότερα αεροσκάφη στον τομέα της αεροπορικής
υπεροχής, ενώ οι πύραυλοι Meteor, σε συνδυασμό με το ραντάρ AESA που διαθέτει, το
καθιστούν «θανατηφόρο» για κάθε εχθρικό
στόχο, με τους Έλληνες επιτελείς να τονίζουν
με νόημα στην «Political» ότι «με το Rafale...
δεν χάνεις».

Η εντυπωσιακή τελετή
παραλαβής θα πραγματοποιηθεί
στις 21 Ιουλίου στην
106 Αεροπορική Βάση του
Μερινιάκ στη Νοτιοδυτική Γαλλία
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Φιέστα... εισβολής στην Κύπρο

Τ

α ανακλαστικά της Ευρώπης
προκαλεί η επικείμενη επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
στα Κατεχόμενα, με τις Βρυξέλλες να μην κρύβουν την ανησυχία τους
για τα μηνύματα που θα επιχειρήσει να
εκπέμψει ο Τούρκος πρόεδρος. Η προπαγανδιστική μηχανή της Άγκυρας δουλεύει υπερωρίες για να προετοιμάσει το
επικοινωνιακό σόου που θέλει να στήσει
ο Ερντογάν στη Μεγαλόνησο. Το σύνολο
σχεδόν του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και διακεκριμένα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ θα αποτελούν την
κουστωδία του Τούρκου προέδρου, ο
οποίος θα έχει στο πλευρό του τον «εκλεκτό» του, τον Ερσίν Τατάρ.
Η τουρκική φιέστα για τη «μαύρη» επέτειο της εισβολής του «Αττίλα» στην Κύπρο
θα κορυφωθεί με τον Ερντογάν να ανακοινώνει νέες έρευνες και γεωτρήσεις στην
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, το άνοιγμα των Βαρωσίων, τα οποία θέλει να μετατρέψει σε
τουριστικό θέρετρο, αλλά και τη δημιουργία βάσης για οπλισμένα μη επανδρωμένα
αεροσκάφη στα Κατεχόμενα.

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Γνωρίζοντας ότι μια σπίθα από τις «ρουκέτες» που θα εξαπολύσει ο Ερντογάν αρκεί για να προκαλέσει νέα κλιμάκωση
στην Ανατολική Μεσόγειο και κατ’ επέκταση στα Ελληνοτουρκικά, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή έστειλε νέο ηχηρό μήνυμα στην
Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δεχτεί οποιαδήποτε πρόκληση από τον
Τούρκο πρόεδρο. Η Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, μάλιστα, επιχείρησε για μία ακόμη
φορά να βάλει «φρένο» στα σχέδια της
Τουρκίας για διχοτόμηση του νησιού. Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον Νταβίντ
Σασόλι και τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας, η κ. Φον ντερ Λάιεν αποκάλυψε ότι
μίλησε στον Ερντογάν για την επίσκεψη
που προετοιμάζει στα Κατεχόμενα και του
ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
πολύ ευαίσθητη με αυτό το θέμα και θα το
παρακολουθεί στενά.

«Έχω μιλήσει με τον Τούρκο πρόεδρο
πριν από λίγο καιρό και ήμουν ξεκάθαρη
για την προγραμματισμένη επίσκεψη. Ότι
είμαστε πολύ ευαίσθητοι στο να παρακολουθήσουμε το πώς θα είναι αυτή η επίσκεψη και ήμουν επίσης ξεκάθαρη ότι ποτέ μα ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα
δεχτεί οτιδήποτε αφορά σε πρόταση για
λύση δύο κρατών. Γνωρίζει τη στάση μας,
γνωρίζει τη θέση μας», τόνισε η πρόεδρος
της Κομισιόν.
Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις τουρκικές κινήσεις και βρίσκεται σε ανοιχτή
γραμμή με τη Λευκωσία για τον συντονισμό των ενεργειών, ενώ παράλληλα ενημερώνονται όλες οι πλευρές που έχουν
συμφέροντα στην περιοχή. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης συναντήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου με τον εκτελεστικό διευθυντή
της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής Ντέιβιντ Χάρις. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ.
Χάρις για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή με αιχμή την Ανατολική Μεσόγειο.
Υπογραμμίστηκε ακόμη η σημασία της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου Ισραήλ και του σχήματος 3+1 με τη συμμε-

τοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ τονίστηκε η συμβολή της Ελλάδας στην εδραίωση της περιφερειακής σταθερότητας.
Την ίδια στιγμή, χώρες που μοιράζονται
τις ίδιες ανησυχίες για τα θέματα ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο εμβαθύνουν
τη συνεργασία τους μέσω της 5ης Υπουργικής Συνόδου του EastMed Gas Forum.
Στη Σύνοδο, από την οποία απουσιάζει η
Τουρκία, συμμετείχαν η διοργανώτρια Αίγυπτος, η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ, η
Γαλλία, η Ιταλία, η Ιορδανία, η Παλαιστίνη
αλλά και για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά την τηλεδιάσκεψη επιβεβαιώθηκε η κοινή θέση ότι ο τομέας της ενέργειας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην
προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας στην
Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ερντογάν πετά το γάντι
στην Ε.Ε., την ώρα που
η Φον ντερ Λάιεν αποκάλυψε
τι είπε στον «σουλτάνο»
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Έκρηξη στον αριθμό των κρουσμάτων
Από τον Σπύρο Μουζακίτη

Σ

ε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται η κυβέρνηση αλλά και
οι επιστήμονες, λόγω της μετάλλαξης Δέλτα αλλά και του άλματος των κρουσμάτων στη χώρα μας. Την
τελευταία εβδομάδα υπήρχε μια αυξητική τάση στα νέα κρούσματα, η οποία κορυφώθηκε χθες. Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ
ανακοίνωσε 1.797 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, έπειτα από 66.464 τεστ που
έγιναν. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ο θάνατος οκτώ ανθρώπων, με τον συνολικό
αριθμό των νεκρών να φτάνει τους
12.754. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Αττική βρίσκονται τα 1.026 από τα 1.797 νέα
κρούσματα. Στο Ρέθυμνο εντοπίστηκαν
98 κρούσματα και στη Θεσσαλονίκη 62.

Η Κρήτη «φλέγεται»
Την ίδια στιγμή, χθες ανακοινώθηκε ότι
την τελευταία εβδομάδα, 28/6-4/7/21,
στην Περιφέρεια Αττικής το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα λύματα παρουσίασε
αύξηση 65% σε σχέση με την προηγούμενη. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, πάντως, καταγράφηκε σημαντικό άλμα, καθώς παρατηρήθηκε αύξηση 171% στην τιμή του ιικού
φορτίου των αστικών λυμάτων. «Η πανδημία είναι εδώ, δυστυχώς», τόνισε ο Νίκος
Θωμαΐδης, καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο ΕΚΠΑ, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Σκιαγραφώντας την πορεία των
κρουσμάτων, ο καθηγητής εξήγησε πως η
αύξηση ξεκίνησε την Τετάρτη και κορυφώθηκε το Σάββατο, που είχαμε το μεγαλύτερο ιικό φορτίο, κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στα κρούσματα που ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ. Όπως είπε, η επιβάρυνση των επιδημιολογικών δεικτών
ήταν κάτι το οποίο οι ειδικοί ανέμεναν ως
συνέπεια της αυξητικής τάσης που παρουσιάζουν τα κρούσματα στην Ευρώπη.
Ωστόσο, η αύξηση καταγράφηκε αρκετά
σύντομα στη χώρα μας. Παράλληλα, δεν
εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την
επίτευξη του στόχου του τείχους ανοσίας
στο χρονικό διάστημα που έχει τεθεί.
«Έχω την εντύπωση ότι δεν θα επιτευχθεί
το επιθυμητό επίπεδο ανοσίας, που είναι
το 70%, τον Σεπτέμβριο. Αυτήν τη στιγμή
είμαστε περίπου στο 45%», είπε.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας ανέφερε, μιλώντας
στον ΣΚΑΪ: «Είμαστε πάνω από 75% σε κάλυψη εμβολιασμού στις ηλικίες από 60
ετών και πάνω και το ποσοστό αυτό συνεχίζει να ανεβαίνει. Όμως, οι μεταλλάξεις

«Αδύναμος κρίκος» οι νέοι έως 30 ετών
Στη δίνη της μετάλλαξης Δέλτα βρίσκονται οι νεότερες
ηλικίες, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι, εν όψει του τέταρτου κύματος, ο μέσος όρος των νέων κρουσμάτων στη
χώρα μας έχει πέσει το τελευταίο διάστημα στα 27 έτη.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η συγκεκριμένη μετάλλαξη
«χτυπά» περισσότερο τις ηλικίες έως 30 ετών.
Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, δήλωσε
χθες στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ότι ο ηλικιακός μέσος όρος
των κρουσμάτων έχει πέσει στα 27 έτη. Σημείωσε επίσης
ότι πάνω από 50% των κρουσμάτων σε νέους κάτω των 30
ετών προέρχεται από νυχτερινή διασκέδαση. Μάλιστα,
σημείωσε ότι έχουν καταγράφει συρροές σε νυχτερινά
μαγαζιά.
«Βρισκόμαστε εν όψει ενός τέταρτου κύματος, το οποίο
οφείλεται στη μετάλλαξη Δέλτα», δήλωσε ο καθηγητής

είναι, δυστυχώς, στην καρδιά μιας πανδημίας. Είδαμε τη βρετανική, τώρα έχουμε τη μετάλλαξη Δέλτα, την ινδική, που
μεταδίδεται γρήγορα και εύκολα. Είναι
κάτι το οποίο μας απασχολεί, καθώς,
όπως λένε οι επιστήμονές μας, θα επικρατήσει και στην Ελλάδα».

Έλεγχοι σε λιμάνια και πλοία
Εξάλλου, χθες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο υπουργείο Ναυτιλίας, υπό τον
υπουργό Γιάννη Πλακιωτάκη, κατά την

Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας. «Ήδη στην Ελλάδα έχουμε
κρούσματα Δέλτα και στην Κρήτη και στα νησιά και στην
Αττική και σύντομα θα καλύψει όλη την Ελλάδα. Επομένως, δεδομένου ότι έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι του λαού
μας ανεμβολίαστο, περιμένουμε να έρθει το επόμενο κύμα, το οποίο πλησιάζει και υπάρχει εκτίμηση ότι θα το δούμε στα μέσα Αυγούστου», συνέχισε, μιλώντας στο Μega.
«Μέχρι στιγμής, η μετάλλαξη Δέλτα προσβάλλει νέους
ανθρώπους, γιατί είναι αυτοί που έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα. Όσο περιορίζεται εκεί, έχουμε λίγες νοσηλείες
και τα νοσοκομεία δεν πιέζονται. Το πρόβλημα είναι μήπως κάποια στιγμή ο ιός περάσει σε άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας ή με υποκείμενα νοσήματα, που για κάποιον παράξενο λόγο δεν έχουν εμβολιαστεί, οπότε θα πιεστεί το
ΕΣΥ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σύψας.

οποία αποφασίστηκε η διενέργεια συνεχών ελέγχων, όχι μόνο στα λιμάνια αλλά
και πάνω στα πλοία, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται και στα ιδιωτικά και στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, προκειμένου να
διαπιστώνεται η συμμόρφωσή τους με τα
ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. «Δεν
μπορούμε να επιτρέψουμε στον ιό και τις
μεταλλάξεις του να ανακόψουν την επιστροφή στην κανονικότητά μας» τόνισε ο
κ. Πλακιωτάκης.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.797
νέες μολύνσεις το τελευταίο
24ωρο. Συναγερμός για τη
μετάλλαξη Δέλτα - Αύξηση
του ιικού φορτίου στην Αττική
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Αποκλειστικό: Ληστεία 16χρονου από ανηλίκους μέσα σε συρμό του τραμ
Θύμα ληστείας έπεσε ένας 16χρονος από το Παλαιό Φάληρο, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του, έχοντας επιβιβαστεί σε συρμό του τραμ στην περιοχή της Γλυφάδας. Το
περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 16.00 τη Δευτέρα. Δράστες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είναι δύο ανήλικοι από την
Αλβανία, ηλικίας 15 και 13 ετών!
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι κάθισαν δίπλα στον 16χρονο και του έπιασαν κουβέντα. Την ώρα που ο
συρμός του τραμ πλησίαζε στη στάση «Καλαμάκι» στον
Άλιμο, ο 13χρονος ζήτησε να τους παραδώσει το κινητό του
τηλέφωνο. Ο 16χρονος αρνήθηκε και τότε οι δύο «άγουροι»
ληστές τον απείλησαν ότι θα τον μαχαιρώσουν, εξαναγκάζοντάς τον να τους δώσει, τελικά, τη συσκευή. Στη συνέ-

χεια, οι δράστες αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν πεζοί
προς το Παλαιό Φάληρο. Στην επόμενη στάση κατέβηκε ο
16χρονος και, με τη βοήθεια ενός φίλου του, κάλεσαν την
Άμεση Δράση, με πληρώματα της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να ξεκινούν αναζητήσεις με βάση την περιγραφή των δραστών.
Τελικά, πλησίον της στάσης του τραμ «Μαρίνα Αλίμου»
εντοπίστηκαν ο 15χρονος κι ο 13χρονος, οι οποίοι σε κοντινή απόσταση είχαν πετάξει το κινητό τηλέφωνο, καθώς αντιλήφθηκαν τις αστυνομικές έρευνες και δεν θέλησαν να
βρεθεί πάνω τους. Αμφότεροι, ωστόσο, συνελήφθησαν,
αναγνωρίστηκαν από το θύμα, ενώ σε βάρος των γονιών
του 13χρονου ασκήθηκε και δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου!

Το αντι-Covid-19
σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.
σε κλαμπ και μπαρ

Σ

τη φάση του επιχειρησιακού
σχεδιασμού βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ.,
που το αμέσως προσεχές διάστημα θα κληθεί να σηκώσει το
βάρος του ελέγχου των μέτρων για την
αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού σε
νυχτερινά κέντρα, κλαμπ και μπαρ, που
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως
εστίες υπερμετάδοσης του Covid-19.
Οι περιορισμοί που έχουν ανακοινωθεί
από την κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα αυστηροί, ενώ με την έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης τις προσεχείς
ημέρες θα γίνουν γνωστά και τα πρόστιμα
τα οποία θα επιβάλλονται. Όσον αφορά
στα μέτρα, εκτός από τον διαχωρισμό των
καταστημάτων σε «αποκλειστικά για εμβολιασμένους» και «μεικτά», θα πρέπει
να τηρούνται αποστάσεις, αντισηπτικά,
μάσκες από τους εργαζομένους κ.ά., με
τους άνδρες και της γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ.
να προετοιμάζονται για μία ακόμη δύσκολη αποστολή.
Σύμφωνα με πηγές της «Political»,
εκτός από την εμφανή αστυνόμευση και
τους ελέγχους, θα έχουμε και αστυνομικούς με πολιτικά οι οποίοι θα παριστάνουν τους πελάτες, για να ελέγχουν εκ
των έσω αν τηρείται η κείμενη νομοθεσία
τόσο από επιχειρηματίες όσο και από πελάτες. Σε αυτήν την τιτάνια προσπάθεια
θα συνδράμουν κλιμάκια της ΑΑΔΕ και

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

του υπουργείου Εμπορίου.
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι χώροι διασκέδασης (σ.σ.: νυχτερινά κέντρα, μπαρ και
κλαμπ) με μεγάλη χωρητικότητα μπορούν να μετατραπούν σε «υγειονομικές
βόμβες», καθώς πρόκειται για μέρη όπου
διασκεδάζουν κατά βάση άτομα νεαρής
ηλικίας, τα οποία έχουν «κουραστεί» από
το παρατεταμένο lockdown και τα μέτρα
ατομικής προστασίας, ενώ και τα ποσοστά εμβολιασμού τους είναι χαμηλά. Μοιραία, το βάρος πέφτει στα νότια προάστια,
όπου συγκεντρώνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ο περισσότερος κόσμος
για νυχτερινή διασκέδαση, ενώ είναι πολύ πιθανόν να ενισχυθούν προσωρινά τα
Αστυνομικά Τμήματα περιοχών που θα
κληθούν να σηκώσουν μεγάλο βάρος των
ελέγχων.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η εντολή
της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της
ΕΛ.ΑΣ. είναι η αποφυγή των εντάσεων με
τους πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί
και ενδεχομένως να θέλουν να μπουν σε
χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμέ-

νους ή άτομα που έχουν νοσήσει. «Ο ρόλος μας θα είναι αποτρεπτικός και μια ενδεχόμενη επέμβασή μας θα γίνει αφότου
έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια», σημειώνουν πηγές της Κατεχάκη.
Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι τον
τελευταίο μήνα έγινε εκπαίδευση 3.200
αστυνομικών διάφορων υπηρεσιών πάνω
σε θέματα διαχείρισης ελέγχων, επικοινωνίας με τους πολίτες και στοιχείων κοινοτικής αστυνόμευσης. Πρόκειται για δεκαήμερα σχολεία, τα οποία θα αποτελέ-

σουν τη βάση των ενεργειών τους, όταν
κληθούν να επιχειρήσουν σε πραγματικές συνθήκες.

Ακόμη και με μυστικούς
αστυνομικούς οι έλεγχοι
στα νυχτερινά κέντρα Στόχος, η αποφυγή
της διάδοσης του κορονοϊού
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Έκδοση συντάξεων:
Ενστάσεις από τους
δικηγόρους
Την αντίθεσή τους ως προς το ύψος των αμοιβών και την έκταση της ευθύνης που αναλαμβάνουν οι δικηγόροι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη
διαδικασία έκδοσης συντάξεων εκφράζουν τα
μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδος. Η Ολομέλεια, σε ανακοίνωσή της, προχωρά στην κατάθεση συγκεκριμένων ενστάσεων
ως προς τις προβλέψεις της απόφασης, που υπέγραψε προ ημερών ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.
Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της τονίζει: «Η
Ολομέλεια έχει εκφράσει ήδη την έντονη αντίθεσή της ως προς την έκταση της ευθύνης των δικηγόρων, η οποία υπερβαίνει τα προβλεπόμενα
στον Κώδικα Δικηγόρων, και σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να εξομοιώνεται με αυτήν των υπαλλήλων ΕΦΚΑ - τυγχάνει δε υπέρμετρη και παντελώς άδικη η νομοθετική ρύθμιση επιστροφής των
αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων και
από τον δικηγόρο/λογιστή σε περίπτωση σφάλματος οφειλόμενου σε βαριά αμέλειά τους και
μάλιστα πέραν του προβλεπόμενου προστίμου».
Παράλληλα, χαρακτηρίζει υπερβολικά χαμηλές τις προβλεπόμενες αμοιβές, σημειώνοντας
ότι «η αποζημίωση αυτή θα πρέπει να είναι ενιαία
για το σύνολο της διαδικασίας, που αφορά στην
έκδοση της σύνταξης, και ανάλογη του εκτελούμενου έργου και της προβλεπόμενης ευθύνης.
Θεωρεί δε τις ανακοινωθείσες αμοιβές υπερβολικά χαμηλές για την εργασία που καλούνται να
προσφέρουν οι συνάδελφοι, με δεδομένη και την
ύπαρξη της πρόβλεψης για επαπειλούμενες άνω
κυρώσεις».

Νόμος Κατσέλη: Παράταση
για τους δανειολήπτες
Παράταση για όλους τους δανειολήπτες που
έχασαν τις προθεσμίες του νόμου Κατσέλη έδωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, από το βήμα της
Βουλής, απηύθυνε πρόσκληση στους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, με
προσδιορισμένη δικάσιμο μετά τη 15η Ιουνίου
2021, οι οποίοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση
επαναπροσδιορισμού στην πλατφόρμα της
ΕΓΔΙΧ. Σύμφωνα με τον Ν. 4812/2021, όσες αιτήσεις επαναπροσδιορισμού δεν υποβλήθηκαν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών δύνανται
κατ’ εξαίρεση να υποβληθούν από την 1/7/2021
έως και τις 15/7/2021. Επιπλέον, από το υπουργείο Δικαιοσύνης προβλέφθηκε ειδική ρύθμιση,
σύμφωνα με την οποία το χρονικό διάστημα από
1/8/2021 έως 31/8/2021 δεν υπολογίζεται στις
προθεσμίες των άρθρων 4Η, 4ΙΑ, 4ΙΣΤ και 4ΙΖ του
Ν. 3869/2010.

Απόφαση-σταθμός για
την τραγωδία στη Μάνδρα
Ρεπορτάζ: Μαρία Δήμα

Σ

χεδόν τέσσερα χρόνια μετά την
επέλαση της φονικής πλημμύρας στη Μάνδρα Αττικής, που
οδήγησε σε βίαιο θάνατο 25 ανθρώπους και προκάλεσε ανυπολόγιστες
καταστροφές σε περιουσίες, το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας, με μια σημαντική απόφασή του, ανοίγει τον δρόμο
για την αποζημίωση από το Δημόσιο στις
οικογένειες των θυμάτων.
Ειδικότερα, το δικαστήριο επιδίκασε
αποζημίωση ύψους 270.000 ευρώ στην
οικογένεια ενός 29χρονου που έχασε τη
ζωή του από πνιγμό στη διάρκεια της
πλημμύρας και η σορός του βρέθηκε
ύστερα από τρεις μέρες στις εκβολές ποταμού στην Ελευσίνα.
Μάλιστα, το δικαστήριο, στο σκεπτικό
της απόφασης, με την οποία επιδικάζει
αποζημίωση «για ψυχική οδύνη» στα μέλη της οικογένειας του άτυχου 29χρονου,
επιρρίπτει ευθύνες τόσο στην Περιφέρεια Αττικής όσο και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αλλά και την
Ελληνική Αστυνομία για τον θάνατο του.
Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση
(υπ’ αριθμόν 6816/2021), ο θάνατος του
29χρονου ήταν «απρόσμενα τραγικός»,

ενώ «τα συντρέχοντα περιστατικά του
ατυχήματος ήταν ιδιαίτερα ψυχοφθόρα
για τους ενάγοντες (την οικογένειά του)».
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Αττικής, το δικαστήριο έκρινε ότι
«παρέλειψε να διενεργήσει αντιπλημμυρικά έργα και διευθετήσεις στα ρέματα
Σούρες και Αγία Αικατερίνη στη Μάνδρα
Αττικής», για τα οποία είχε την ευθύνη.
Ευθύνες, όμως, αναγνωρίζει το δικαστήριο και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καθώς, όπως επισημαίνεται, «είναι η καθ’ ύλην αρμόδια
υπηρεσία για την εκπόνηση και την
εκτέλεση σχεδίων αντιμετωπίσεων κινδύνων από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η πλημμύρα».
«Παρ’ όλα αυτά, δεν έλαβε τα κατάλληλα
προληπτικά μέτρα για την ενημέρωση
των πολιτών», ώστε να αντιληφθούν οι
πολίτες πόσο επικίνδυνες ήταν οι βροχοπτώσεις και να λάβουν τα απαραίτητα
μέτρα αυτοπροστασίας.
Στην ίδια απόφαση γίνεται λόγος και
για παραλείψεις της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχουν να κάνουν με τρία σημεία: Πρώτον, δεν εκπόνησαν ειδικό σχέδιο αντιμετωπίσεως κινδύνου στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Δεύτερον,

δεν διενήργησαν «προληπτικό έλεγχο
για τη βατότητα του οδικού δικτύου σε
τοπικό - περιφερειακό και εθνικό επίπεδο». Τρίτον, είναι «η παράνομη παράλειψη των αρμόδιων αστυνομικών οργάνων
αφενός να διατάξουν τη διακοπή της κυκλοφορίας στην Παλαιά Εθνική Οδό
Αθηνών - Θηβών ήδη από τις 6.50 το
πρωί, όταν διαβιβάσθηκε στο Κέντρο
Επιχειρήσεων σήμα για πτώση βράχων
στο εν λόγω οδικό δίκτυο, αφετέρου να
εκδώσουν έκτακτο δελτίο για την αποφυγή τού εν λόγω οδικού δικτύου λόγω
πτώσεως βράχων σε αυτό». Τέλος, υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη
η δίκη με τους 21 κατηγορουμένους για
τη διερεύνηση ποινική ευθυνών σε σχέση με τη φονική πλημμύρα της Μάνδρας.

Αποζημίωση 270.000 ευρώ
στην οικογένεια 29χρονου
που έχασε τη ζωή του Ευθύνες σε Περιφέρεια
Αττικής, Πολιτική Προστασία
και ΕΛ.ΑΣ.

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

200 χρόνια από την Επανάσταση

Αθήνα, ΑίγινακαιΝαύπλιο
τα γιορτάζουν μαζί
Οι τρεις πόλεις που πρωταγωνίστησαν στην υπογραφή της ιδρυτικής πράξης του νέου ελληνικού κράτους, η Αίγινα, το Ναύπλιο και η Αθήνα, διοργανώνουν από κοινού μια μουσική σκυταλοδρομία, γιορτάζοντας από κοινού και με πρωτότυπο τρόπο τα 200 χρόνια από την Επανάσταση
του 1821. Την Παρασκευή 23 Ιουλίου η Δήμητρα Γαλάνη και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συμπράττουν και μας υποδέχονται μαζί με τα τραγούδια τους στην Αίγινα. Στη συνέχεια τη σκηνή του
Ναυπλίου αναλαμβάνει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, ενώ η ιδιαίτερη αυτή μουσική βραδιά θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα και στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων παρέα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Για την κοινή δράση των τριών πόλεων μίλησαν αναλυτικά οι δήμαρχοι των τριών πόλεων.
«Σήμερα ενώνουμε τις δυνάμεις μας με όχημα τον πολιτισμό. Μία μέρα, τρεις πόλεις-σταθμοί
με τρεις διαδοχικές συναυλίες στέλνουν ένα μήνυμα ενότητας», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων
Κώστας Μπακογιάννης. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αίγινας Ιωάννης Ζορμπάς σημείωσε:
«Σήμερα είναι μια ωραία μέρα για τις πόλεις μας. Μια ωραία μέρα για την Ελλάδα. Μια ωραία
μέρα για την ιστορία μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό που αρχίζουμε σήμερα θα έχει και
συνέχεια».
Τέλος, ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης, ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτριος Κωστούρας, σημείωσε: «Ο Δήμος Ναυπλιέων με τη συμμετοχή του σε μια τέτοια εκδήλωση αποδεικνύει έμπρακτα ότι αποτελεί αναπόσπαστο κόμματι της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας με βαριά και
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά».

Κεφαλονιά

Ανάδειξη της πολιτισμικής
κληρονομιάς
Την πολιτιστική κληρονομιά της Κεφαλονιάς
αναδεικνύει η Περιφερειακή Αρχή Ιονίων
Νήσων με τα εν εξελίξει έργα, ενταγμένα ήδη
στο ΕΣΠΑ και συνολικού προϋπολογισμού
7.900.707 ευρώ. «Στόχος είναι η ανάδειξη της
πολιτισμικής ταυτότητας και η αναβάθμιση της
τουριστικής ελκυστικότητας και
επισκεψιμότητας του νησιού», δηλώνει η Ρόδη
Κράτσα - Τσαγκαροπούλου. Μεταξύ των
εκτελούμενων έργων αναφέρονται η στερέωση
και αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας
Μαρίνας Σουλλάρων Κεφαλονιάς, η βελτίωση
μουσειακών υποδομών και η συντήρηση
τοιχογραφιών μεταβυζαντινών ναών της Ιθάκης,
η αποκατάσταση του καθολικού και του
παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου της Ιεράς
Μονής Αγίων Φανέντων στη Σάμη Κεφαλονιάς,
η αποκατάσταση της παλαιάς Μονής Σισσίων, η
ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο, η
ανάπλαση του Ρωμαϊκού Βαλάνειου Κρηναίου
και η ανάδειξη της Ρωμαϊκής έπαυλης στην
Αγία Ευφημία.

!

Ορεστιάδα

«Λάθος το άνοιγμα
του τελωνείου τώρα»,
επιμένει ο δήμαρχος

Κάθετα αντίθετος στο άνοιγμα του
τελωνείου των Καστανεών ήταν και
παραμένει ο δήμαρχος Ορεστιάδας
Βασίλης Μαυρίδης, όπως είχε γράψει σε
ανάρτησή του και επανέλαβε σε
συνέντευξη Τύπου. Ταυτόχρονα, ο
δήμαρχος δηλώνει αιφνιδιασμένος για το
άνοιγμα των συνόρων, αφού δεν είχε
καμία ενημέρωση ούτε καν από την
Πολιτική Προστασία! «Το τελωνείο δεν
έκλεισε για υγειονομικούς λόγους, αλλά
θυμόμαστε όλοι τα γεγονότα του Μαρτίου
του 2020, τις προθέσεις του Ερντογάν και
την εργαλειοποίηση του Προσφυγικού από
την πλευρά του», ανέφερε αρχικά ο
δήμαρχος και πρόσθεσε: «Η οικονομία
στην Τουρκία αυτήν τη στιγμή γνωρίζουμε
ποια είναι με την ισοτιμία, άρα λειτουργεί
ως κίνητρο για να πάνε οι Έλληνες στην
Τουρκία για βόλτα και ψώνια και όχι το
αντίθετο». «Είμαι υπέρ της εξωστρέφειας,
αφού πρώτα όμως στηριχτεί η τοπική
οικονομία. Περιμένω αντιδράσεις και
μάλιστα θεσμικές αντιδράσεις από τους
βουλευτές», κατέληξε.

ΟΤΑ

Παράταση στην προθεσμία
για τις μισθώσεις παραλιών

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιήθηκε η ΚΥΑ περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών
θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας κ.λπ. Συγκεκριμένα, μετά τις αλλαγές ορίζονται πλέον τα εξής: «Οι δήμοι στη
χωρική τους αρμοδιότητα θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας
όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως την 31η Ιουλίου.
Από 1ης Αυγούστου έως 31 Αυγούστου οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται
αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Οι δήμοι
οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις
οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης από τον δήμο μέχρι τις 31 Ιουλίου, στις αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές
Υπηρεσίες έως τις 5 Αυγούστου».
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Υπουργείο Εσωτερικών

Σε ποιον δήμο της Αττικής
έχουν ξεκινήσει πολλές
αναταράξεις στην παράταξη
του πρώην δημάρχου, με
πολλά στελέχη να
υπονομεύουν την ηγεσία; Για
να βοηθήσω, να πω ότι οι
ίδιοι που αντιδρούν είχαν
πρωτοστατήσει στην
«αποχώρηση» του πρώην
δημάρχου και στην
αντικατάστασή του στην
ηγεσία της παράταξης, αλλά
φαίνεται ότι τώρα διαφωνούν
και με τον αντικαταστάτη,
οπότε αναμένονται
εξελίξεις…

Άμεσος προγραμματισμός
προσλήψεων για το 2022

Ε

Γέμισε πινακίδες
σήμανσης
η λεωφόρος
Ποσειδώνος
Στο πλαίσιο
των έργων
συντήρησης
και ανάπλασης που είχε
εξαγγείλει ο
περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης
στη λεωφόρο Ποσειδώνος από το ΣΕΦ μέχρι το Σούνιο
πραγματοποιήθηκαν και εργασίες
βελτίωσης της σήμανσης. Έτσι,
συμπληρωματικά με τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει
στον ασφαλτοτάπητα, τις διαγραμμίσεις, τη φωτεινή σηματοδότηση
αλλά και στο πράσινο της κεντρικής
νησίδας προστέθηκαν και 700 καινούργιες πινακίδες σήμανσης, οι
οποίες αντικατέστησαν πινακίδες
που έλειπαν ή ήταν φθαρμένες, γεγονός που έκρυβε κινδύνους για
τους χρήστες του οδικού δικτύου.
Στο ίδιο πλαίσιο, το επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να αντικατασταθούν οι φθαρμένες ή ελλείπουσες πινακίδες του ΚΟΚ σε όλες
τις κεντρικές οδικές αρτηρίες του
Λεκανοπεδίου.

ξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών για
τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού
του δημόσιου τομέα για το 2022. Για την
ακρίβεια, οι φορείς καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους προς το εποπτεύον
υπουργείο έως τις 16 Ιουλίου, ενώ οι δήμοι
και οι περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν αίτημα προς το
υπουργείο Εσωτερικών τόσο για τον ίδιο
τον φορέα τους όσο και για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις αρμοδιότητάς
τους που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα
προσλήψεων ως «εποπτεύων» αυτών φορέας. Ακόμη, για τις Ανώνυμες Εταιρείες
ΟΤΑ και τους Συνδέσμους ΟΤΑ, ως «εποπτεύων» αυτών φορέας και άρα αρμόδιος
για την καταχώρηση των αιτημάτων τους
στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ο δήμος της

έδρας τους είτε η περιφέρεια, όταν πρόκειται για «εποπτευόμενο» από αυτή νομικό
πρόσωπο.
Να σημειώσουμε ότι στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων εντάσσονται οι
αναγκαίες θέσεις τακτικού προσωπικού,
μεταξύ άλλων, και για το Βοήθεια στο Σπίτι, σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, καθώς και οι θέσεις δικηγόρων και
νομικών συμβούλων των ΟΤΑ Α’ και Β’
Βαθμού. Τέλος, επισημαίνεται ότι το έκτακτο προσωπικό των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού
και των νομικών προσώπων αυτών δεν
συμπεριλαμβάνεται στον ετήσιο στρατηγικό προγραμματισμό, όπως και στον πολυετή προγραμματισμό οι φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης δεν απαιτείται να υποβάλουν αιτήματα μέσω της συγκεκριμένης
διαδικασίας για την πρόσληψη του εποχικού τους προσωπικού.

Ο πρώτος βρεφονηπιακός σταθμός
για ΑμεΑ στα Βριλήσσια
Ο δήμαρχος Βριλησσίων Ξένος Μανιατογιάννης
παραμένει συνεπής στην παροχή υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών στη δημιουργική απασχόληση ΑμεΑ και
στην εύρυθμη λειτουργία τόσο των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών όσο και του ΚΔΑΠ/ΑμεΑ Κρίκος, με ιδιαίτερη ευαισθησία στην υποστήριξη της
ανεξάρτητης διαβίωσης των ανθρώπων με αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση του Δήμου Βριλησσίων για ανέγερση κτιρίου κοινωνικών δομών, ολοκληρωμένης φροντίδας για ΑμεΑ σε οικόπεδο στα
Άνω Βριλήσσια, εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ.
Ο σχεδιασμός για τη δομή περιλαμβάνει 2 ΣΥΔ (Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης) δυναμικής 5-9 άτομα, Βρεφονηπιακό Παιδικό Σταθμό ΑμεΑ (τον πρώτο στην Αττική) και, φυσικά, επέκταση του χώρου δημιουργικής απασχόλησης του ΚΔΑΠ/ΑμεΑ Κρίκος και αύξηση του αριθμού των εξυπηρετούμενων.

Ψηφιακός
μετασχηματισμός
του Αμαρουσίου
Το σχέδιο
του ψηφιακού μετασχηματισμού και
της υλοποίησης καινοτόμων εφαρμογών του
Δήμου Αμαρουσίου παρουσίασε ο δήμαρχος
Θεόδωρος Αμπατζόγλου κατά τη
διάρκεια εισήγησής του σε ειδικό
θεματικό εργαστήριο του Επιστημονικού Συνεδρίου για Αιρετούς, Τεχνοκράτες και Στελέχη Οικονομικής
Διοίκησης ΟΤΑ που έλαβε χώρα
στην Κόρινθο στις 2-4 Ιουλίου 2021.
Ο κ. Αμπατζόγλου ενδεικτικά σημείωσε: «Η νέα διαδικτυακή πύλη του
δήμου, η αναβάθμιση της Γραμμής
Δημότη, τηλεματικές υπηρεσίες στη
Δημοτική Συγκοινωνία, καινοτόμα
applications για την πρόσβαση στις
υπηρεσίες του δήμου, ο σχεδιασμός
για νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα κ.ά. εντάσσονται στο
πλαίσιο ριζικής ανανέωσης των ψηφιακών μας υποδομών και παροχών.
Μόνος στόχος να γίνει ο δήμος περισσότερο αποτελεσματικός, σύγχρονος και φιλικός για τον πολίτη».

Φυτεύτηκαν πάνω
από 600 δέντρα
Δεκάδες εθελοντές και πολίτες φύτεψαν πάνω από 600 νέα δέντρα στην
πλατεία Αγαμέμνονος στον Γέρακα
το περασμένο Σάββατο, κατά τη δράση δενδροφύτευσης που διοργάνωσε ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία
με τον Περιβαλλοντικό Οργανισμό
We4All. Τα δέντρα θα ποτίζονται με
αυτόματο σύστημα που τοποθέτησε η
υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Παλλήνης. Πρόκειται για μια ακόμη
πρωτοβουλία του δημάρχου Παλλήνης Θανάση Ζούτσου στο πλαίσιο του
προγράμματος εκτεταμένων φυτεύσεων πρασίνου για την αισθητική
αναβάθμιση της πόλης που υλοποιείται εδώ και έναν χρόνο και προβλέπεται να συνεχιστεί με παρόμοιες παρεμβάσεις μέσα στο καλοκαίρι.
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Διορίζονται 11.700 εκπαιδευτικοί
Γράφει η Εύη Πανταζοπούλου

Τ

ον διορισμό 11.700 μόνιμων εκπαιδευτικών -αριθμός υπερδιπλάσιος απ’ ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί- ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Όπως ανέφερε η υπουργός
Νίκη Κεραμέως σε δήλωσή της, «σήμερα
είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την εκπαίδευση της χώρας μας και το σχολείο
μας ειδικότερα. Κάνουμε πράξη μία από
τις θεμελιώδεις δεσμεύσεις μας, πηγαίνοντας και ένα βήμα πιο πέρα. Έχουμε τη
χαρά να ανακοινώσουμε τον διορισμό
11.700 εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση για φέτος». Όλοι οι διορισμοί θα
πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν
υπηρεσία με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
«Είναι οι πρώτοι διορισμοί έπειτα από
δώδεκα χρόνια και υπερδιπλάσιοι από
τους 5.250, για τους οποίους είχαμε δεσμευτεί για φέτος. Με σεβασμό απέναντι
στους εκπαιδευτικούς μας, στους μαθητές μας, στο νέο αναβαθμισμένο σχολείο
που αξίζουν τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί μας προχωρούμε στην κάλυψη
βασικών αναγκών των σχολείων μας σε
ανθρώπινο δυναμικό, που έως σήμερα
καλύπτονταν από αναπληρωτές», σημείωσε η κυρία Κεραμέως. Υπενθυμίζεται ότι
πέρυσι πραγματοποιήθηκαν 4.500 μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή.

Ιδιωτικά σχολεία
Στο μεταξύ, το δικαίωμα να διεκδικήσουν μια θέση στελέχους Εκπαίδευσης
δίνει στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών

σχολείων το πολυνομοσχέδιο που παρουσίασε προσφάτως η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και περιγράφει, μεταξύ άλλων, το νέο πλαίσιο επιλογής των στελεχών Εκπαίδευσης. Στο σχετικό άρθρο διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί των
ιδιωτικών σχολικών μονάδων δύνανται να
καταλάβουν θέση στελέχους της Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση στον διευθυντή της
σχολικής μονάδας που ανήκουν, η οποία
διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Αναφέρεται, ακόμη, ότι «ειδικά για
τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που καταλαμβάνουν θέση στελέχους Εκπαίδευσης η καταβολή των μηνιαίων αποδοχών,

των πάσης φύσεως επιδομάτων και οδοιπορικών τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας».
Εξάλλου, δεκτοί θα γίνονται από το
υπουργείο Παιδείας οι τίτλοι σπουδών
Κολλεγίων (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά
και διδακτορικά) για την επιλογή διευθυντών στα δημόσια ΙΕΚ της χώρας, με την
προϋπόθεση ότι είναι αναγνωρισμένα από
το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων. Όπως χαρακτηριστικά
επισημαίνεται, «προκειμένου για τίτλους
σπουδών που προέρχονται από Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής,
αυτοί πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από
τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ η το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης η το Συμβούλιο

Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων». Το υπουργείο προχώρησε στη διευκρίνιση αυτήν, καθώς σήμερα λήγει η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για
την επιλογή διευθυντών στα δημόσια ΙΕΚ.

Πρόκειται για υπερδιπλάσιο
αριθμό σε σχέση με εκείνον
που είχε αρχικά προβλεφθεί Όλες οι προσλήψεις
θα πραγματοποιηθούν
μέσα στο καλοκαίρι

Αγγλικά στα νηπιαγωγεία από τον Σεπτέμβριο - Πώς θα διδάσκονται
Στα νηπιαγωγεία όλης της χώρας εισάγεται υποχρεωτικά από την επόμενη σχολική χρονιά η αγγλική γλώσσα,
η οποία θα διδάσκεται στους μικρούς μαθητές μέσα από
δημιουργικές δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα.
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική Υπουργική
Απόφαση, ο νηπιαγωγός θα παραμένει στην τάξη κατά τις
ώρες των δραστηριοτήτων στην αγγλική γλώσσα συμμετέχοντας στη μαθησιακή διαδικασία και συνεπικουρώντας τον καθηγητή Αγγλικών. Σκοπός της ενσωμάτωσης
της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο είναι ο εμπλουτισμός του προγράμματος σε σχέση με τη γλωσσική και
ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων για την ενίσχυση της
πολυγλωσσικής επίγνωσης, της διαπολιτισμικής επικοινωνίας και τη διαμόρφωση της ταυτότητας του ενεργού
πολίτη στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία.

Καθώς οι εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες των
παιδιών του νηπίου είναι πολύ διαφορετικές από τους
μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων, προβλέπεται επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας και των νηπιαγωγών προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αναπτύξουν
κατάλληλη μεθοδολογία και να καλλιεργήσουν συνεργατική κουλτούρα για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων αξιοποιώντας ψηφιακά και άλλα εργαλεία.
Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσής τους, οι εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας που τοποθετούνται στο νηπιαγωγείο καλούνται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της
τάξης κατά τις διδακτικές ώρες που έχουν αναλάβει για
να εξοικειωθούν πρωτίστως με τους μαθητές αλλά και
τους νηπιαγωγούς και το προσωπικό του σχολείου.
«Η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας, μέσω δημιουρ-

γικών δραστηριοτήτων, ήδη από τα πρώτα χρόνια της
σχολικής ζωής στοχεύει στη διεύρυνση της γλωσσικής
αντίληψης των νηπίων, καθώς και στη διαμόρφωσή
τους ως ενεργών πολιτών της παγκόσμιας κοινότητας
μέσα από τον εμπλουτισμό του προγράμματος του νηπιαγωγείου με βιωματικές δράσεις. Κάνοντας τη δέσμευσή μας πράξη, ξεκινήσαμε την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης από τη βάση της εκπαιδευτικής
πυραμίδας, το νηπιαγωγείο, που πιστεύουμε ότι μπορεί
να θεμελιώσει ένα συνολικά καλύτερο εκπαιδευτικό
αποτέλεσμα σε όλες τις βαθμίδες», σχολίασε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Από την επόμενη σχολική χρονιά εντάσσονται στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων και τα
Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

P

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

21

OLITICAL

Στον εισαγγελέα ο πατέρας της 14χρονης
που «έφυγε» έπειτα από επέμβαση
Τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας
Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε, συνοδευόμενος από τη συνήγορό του Κική Πακιρτζίδου, ο ιερέας-πατέρας της 14χρονης
που έχασε τη ζωή της μετά την επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου
σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης. Ο
ιερέας ζήτησε από τον εισαγγελέα να
ερευνηθεί η μήνυση που έχει ήδη καταθέσει, καθώς έχει ιδιαίτερες προεκτάσεις λόγω της εμπλοκής του ίδιου γιατρού -που μηνύθηκε- σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις καταγγελλόμενων ιατρικών λαθών.
Ο πατέρας της 14χρονης ενημέρωσε για τις άλλες υποθέσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ενώ τόνι-

σε ότι και άλλα πρόσωπα τον έχουν προσεγγίσει, λέγοντας προβλήματα που είχαν με εγχειρήσεις-καρμπόν.
Την περασμένη εβδομάδα τα δικαστήρια επισκέφτηκε για το ίδιο θέμα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ζητώντας να γίνει ενημέρωση στον
σύλλογο από τις δικαστικές Αρχές από
τις υποθέσεις που αφορούν στον συγκεκριμένο γιατρό. Εκτός της μήνυσης που
έχει υποβληθεί για τον θάνατο της
14χρονης από την Επανομή, ο ίδιος ο γιατρός έχει παραπεμφθεί σε δίκη τον προσεχή Σεπτέμβριο, ενώ έχει ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα
σε φυλάκιση τριών χρόνων για ιατρικό λάθος με παρόμοια επέμβαση με τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μπήκαν συνεργεία
στο Σέιχ Σου

Τετ α τετ Τζιτζικώστα Μπαντέρας

Περισσότερα από 2.500 στρέμματα του περιαστικού δάσους
του Σέιχ Σου έχουν καθαριστεί
από τα άρρωστα δέντρα που ξεράθηκαν λόγω φλοιοφάγου. Ο
στόχος είναι να καθαριστεί
έκταση μεγαλύτερη από 5.000
στρέμματα, με τις εργασίες να
συνεχίζονται όλο τον Ιούλιο.

Με τον Αντόνιο Μπαντέρας και τους
συντελεστές της χολιγουντιανής
ταινίας «The Enforcer», που γυρίζεται στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε ο
περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο κ.
Τζιτζικώστας συνομίλησε με τον
αστέρα του Χόλιγουντ για λίγα λεπτά.
Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίηση που έπειτα από δύο χρόνια προσπαθειών μπήκε η Κεντρική Μακεδονία στον παγκόσμιο χάρτη οπτικοακουστικών παραγωγών!

Πώς θα αποψιλωθεί
το δάσος;
Η διαδικασία έχει ως εξής: τα
δέντρα κόβονται και συγκεντρώνονται σε ειδικό μηχάνημα που
το μετατρέπει σε πριονίδι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας που έχει αναλάβει την αποψίλωση, μέχρι στιγμής έχουν μετατραπεί σε πριονίδι 1.500 τόνοι.
Στα σημεία όπου συνεχίζονται οι
εργασίες βρέθηκαν η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου και ο επικεφαλής
του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Μπάμπης Στεργιάδης.

«Πυρά» για την υπόθεση Ισαάκ - Σολωμού
Εκτόξευσε «πυρά» κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης για
την απουσία του από την Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ Σολωμού η δημοτική παράταξη «Μένουμε Θεσσαλονίκη». Σε σχετική ανακοίνωση τονίστηκε ότι μόνο ντροπή
αποτέλεσε το γεγονός ότι «σε έναν δήμο όπου δήμαρχος,
αντιδήμαρχοι, ακόμη και τα υπηρεσιακά στελέχη του Δή-

μου Θεσσαλονίκης συμπεριφέρονται με τέτοια αλαζονεία και υποτίμηση απέναντι σε μια υπόθεση, όπως αυτή
των Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολωμού, που έχυσαν
το αίμα τους και θυσίασαν τη ζωή τους για την Ελευθερία
του Ελληνισμού της Κύπρου, την άρση της Τουρκικής Κατοχής, εν τέλει, την Ελευθερία όλων των Ελλήνων».

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Καλαφάτης για «Ελευθερία»

Σε σύσκεψη που έγινε στην έδρα της Αντιπεριφέρειας Χαλκιδικής με τον αντιπεριφερειάρχη Γιάννη
Γιώργο και τους δημάρχους της Περιφερειακής
Ενότητας συμμετείχε ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Σταύρος Καλαφάτης. Ο κ. Καλαφάτης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι επικεφαλής της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης θα είναι πρωταγωνιστές στη νέα
φάση της επιχείρησης «Ελευθερία».

«Να λειτουργήσει άμεσα
το ιατρείο στη Λαχαναγορά»
Σε επίσκεψη που πραγματοποίησε στην Κεντρική Λαχαναγορά ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Δημήτρης Κούβελας συναντήθηκε
με τον πρόεδρο Ιωάννη Χαραλαμπίδη και το Δ.Σ.
του Συνδέσμου και άκουσε με προσοχή τις
ανάγκες και τα αιτήματά τους για την πιο εύρυθμη και ανταγωνιστική λειτουργία της Λαχαναγοράς. Ο κ. Κούβελας κατέθεσε αναφορά στα
αρμόδια υπουργεία με την οποία υποστηρίζει το
δίκαιο και αυτονόητο αίτημα του Συνδέσμου
Εμπόρων της Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης για τη λειτουργία ιατρείου στις εγκαταστάσεις της.

Δεύτερη δόση AstraZeneca
για την Άννα Ευθυμίου
Μπορεί να έχουν ακουστεί πολλά και μεγάλη
μερίδα κόσμου να μην επιθυμεί να εμβολιαστεί
με AstraZeneca, ωστόσο η βουλευτής Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Άννα Ευθυμίου έκανε τη δεύτερη
δόση AstraZeneca σε Κέντρο Υγείας στην περιοχή της Χαριλάου.

Στη Θεσσαλονίκη για το μετρό
Καραμανλής και Μενδώνη
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται, σύμφωνα με τις
πληροφορίες, την Πέμπτη οι υπουργοί Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμανλής και
Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στο επίκεντρο της
επίσκεψης θα βρίσκεται το έργο του μετρό μετά
την απόφαση του ΣτΕ για απόσπαση και επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στον σταθμό Βενιζέλου. Αναμένεται συνάντηση, μεταξύ άλλων,
με τον πρόεδρο της Αττικό Μετρό Α.Ε. Νίκο Ταχιάο για την πορεία των εργασιών και το τελικό
χρονοδιάγραμμα.
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Π

ΡΟΣΩΠΟ

ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Ταχεία ανάρρωση
στον Ποντίφικα εύχεται
ο Βαρθολομαίος

Η

μετεγχειρητική πορεία του Πάπα
Φραγκίσκου εξελίσσεται ομαλά,
όπως διαβεβαίωσαν οι γιατροί του
στην πολυκλινική «Αγκοστίνο Τζεμέλι». Ο Ποντίφικας υποβλήθηκε την Κυριακή το
απόγευμα σε επέμβαση τρίωρης διάρκειας λόγω
εκκολπωμάτων στο παχύ έντερο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απέστειλε εγκάρδιο αδελφικό μήνυμα συμπαραστάσεως
προς τον Πάπα.

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Στο μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης
εύχεται στον Πάπα «ταχεία ανάρρωση, προσευχόμενος η επέμβαση να ήταν επιτυχής».
Επίσης, εκφράζει την ευχή σύντομα να συναντηθούν εκ νέου, «για να προωθήσουμε μαζί την
απαραίτητη αποστολή ενότητας, στην οποία
μας καλεί ο Χριστός».
Ο Προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας
γεννήθηκε ως Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο στις 17
Δεκεμβρίου του 1936, στο Μπουένος Άιρες. Είναι ο πρώτος Πάπας που προέρχεται από τη Λατινική Αμερική και ο πρώτος Ιησουίτης ο οποίος
ανέρχεται στον θρόνο του Αγίου Πέτρου.
Μετά τις σπουδές του, εντάχθηκε στο Τάγμα
των Ιησουιτών το 1958. Έλαβε πανεπιστημιακό
τίτλο στη Φιλοσοφία από το Κολέγιο Μάξιμο Σαν
Χοσέ και μετά δίδαξε Ψυχολογία και Λογοτεχνία

στο Κολέγιο της Ιμακουλάδα και στο Κολέγιο του
Σαλβαδόρ, στην πρωτεύουσα της Αργεντινής.
Χειροτονήθηκε ιερέας στις 13 Δεκεμβρίου 1969
από τον Αρχιεπίσκοπο Χοσέ Ραμόν Καστελάνο.
Σπούδασε στη Φιλοσοφική και Θεολογική Σχολή
του Σαν Μιγκέλ, όπου υπηρέτησε ως διδάσκαλος
των δοκίμων και δίδασκε ως θεολόγος.
Το 1998 έγινε Αρχιεπίσκοπος Αργεντινής και
το 2001 αναδείχθηκε καρδινάλιος. Μετά την παραίτηση του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ’ (Γιόζεφ Ράτσινγκερ), κατά τη δεύτερη ημέρα συνεδρίασης
του παπικού κονκλαβίου, ο Μπεργκόλιο εξελέγη
ο 266ος Πάπας. Έλαβε το όνομα «Φραγκίσκος»
προς τιμήν του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Ο
Μπεργκόλιο είχε εκφράσει από νωρίς τον θαυμασμό του για τον Άγιο Φραγκίσκο, διότι «έφερε
στον Χριστιανισμό μια ιδέα της φτώχειας ενάντια
στην πολυτέλεια, την υπερηφάνεια, τη ματαιοδοξία των πολιτικών και εκκλησιαστικών δυνάμεων της εποχής. Άλλαξε την ιστορία».
Ο Πάπας Φραγκίσκος αποκάλυψε σε Καθολικό περιοδικό, μεταξύ άλλων, ότι η Εκκλησία
δεν χρειάζεται να μιλάει διαρκώς για τα ζητήματα της άμβλωσης, της τεχνητής αντισύλληψης και της ομοφυλοφιλίας. Πρόσθεσε ότι η
Εκκλησία έχει επικεντρωθεί σε ασήμαντα ζητήματα και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να είναι
τόσο επιρρεπής στο να καταδικάζει, ενώ οι ιερείς πρέπει να είναι πιο δεκτικοί.
Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει πει ότι το πιο ισχυρό
μήνυμα του Ιησού Χριστού είναι η ευσπλαχνία. Η
χριστιανική ηθική είναι μια απάντηση στην ευσπλαχνία του Θεού. Το θέμα δεν είναι να μην πέσουμε ποτέ, αλλά να ξανασηκωνόμαστε πάντα.
Με αυτήν την έννοια, λέει ότι η χριστιανική ηθική
είναι μια επανάσταση.
To 2019 ο Πάπας Φραγκίσκος εγκαινίασε μαζί
με πρόσφυγες στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου το
γλυπτό «Angels Unawares» και εξέφρασε την
επιθυμία «να υπενθυμίζει σε όλους την ευαγγελική πρόκληση της φιλοξενίας».
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Το πολυτελές
θέρετρο Ερντογάν
στην Τουρκία
της φτώχειας
Μόλις… 300 δωμάτια έχει το εξοχικό «σπίτι» που έχει ετοιμάσει για τον
εαυτό του ο πρόεδρος της Τουρκίας
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φωτογραφίες του οποίου ήλθαν πρόσφατα
στη δημοσιότητα. Η πολυτελής εξοχική κατοικία του «σουλτάνου» βρίσκεται στη Μαρμαρίδα και πραγματικά εκπλήσσει με την πολυτέλεια
και την έκτασή της, καθώς βρίσκεται
σε οικόπεδο 92 στρεμμάτων.
Η μεγαλοπρεπής κατασκευή διαθέτει ιδιωτική πισίνα και ιδιωτική παραλία. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν προκάλεσαν νέο κύμα διαμαρτυριών, καθώς οι Τούρκοι πολίτες περνάνε πολύ δύσκολα και θεωρούν πρόκληση τη χλιδή μέσα στην
οποία ζει ο Ερντογάν.

Τατάρ: Αν δεν ήμουν ο «Αττίλας»
η Κύπρος, θα ήταν Ελληνική!
Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Χ

ωρίς τέλος φαίνεται ότι είναι οι
προκλήσεις της τουρκικής ηγεσίας και της «ηχούς» της στα Κατεχόμενα της Κύπρου. Το ενεργούμενο της Άγκυρας, ο αυτοαποκαλούμενος «πρόεδρος» του ψευδοκράτους, έριξε
και πάλι νερό στον μύλο της όξυνσης και
της πρόκλησης, σε ομιλία του προς βετεράνους στρατιωτικούς στην Ανατολική
Τουρκία.
Ο Ερσίν Τατάρ ήταν ομιλητής σε εκδήλωση που πραγματοποίησε στο Πανεπιστήμιο
Φιράτ της τουρκικής πόλης Έλαζιγ, υπό τον
τίτλο «Ο αγώνας των Τουρκοκυπρίων από
το παρελθόν μέχρι σήμερα».
Στην ομιλία του αυτήν, ο Τατάρ τόνισε χωρίς να ντρέπεται- ότι, «αν δεν ήταν η
(τουρκική στρατιωτική) επιχείρηση, η Κύπρος θα μπορούσε να είχε γίνει ελληνικό
νησί», για να προσθέσει αμέσως ότι αυτό το

ενδεχόμενο εμποδίστηκε με την τουρκική
«ειρηνευτική επιχείρηση» το 1974. «Ειρηνευτική» επιχείρηση με στρατιώτες και άρματα μάχης!
Ο Ερσίν Τατάρ έκανε αναφορές και στη
σημασία της περιοχής ως προς τους ενεργειακούς πόρους και υπογράμμισε ότι
«υπάρχουν σημαντικά στρατηγικά ζητήματα που αφορούν και στην Τουρκία».
Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ερσίν Τατάρ
έκανε λόγο και για τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ισχυρίστηκε ότι τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, διά των οποίων αναγνωρίστηκε η Ελληνοκυπριακή ως η
μόνη νόμιμη εξουσία μετά την εισβολή του
«Αττίλα» το 1974, «είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη λύση».
Σύμφωνα με πληροφορίες που εμφανίζει η εφημερίδα «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι δεν
υπάρχει καμία περίπτωση η τουρκοκυπριακή πλευρά να κάνει πίσω ή να αλλάξει
την πρότασή της για την επίλυση του Κυπριακού. Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση της
Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων διά του

Τατάρ, μετά το Κραν Μοντανά, είναι σταθερά η δημιουργία δύο ανεξάρτητων κρατών
στη Μεγαλόνησο - δηλαδή θεωρεί ως μόνη
αποδεκτή λύση την de jure διχοτόμηση του
νησιού.
Πάντως, ο Τατάρ υπογραμμίζει ότι η χώρα αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα
όσον αφορά στην αναγνώριση. «Θα έρθει η
μέρα που θα έρθει και εκείνη η αναγνώριση. Αυτό που είναι σημαντικό τώρα είναι η
ενίσχυση και η ανάπτυξη της πολιτικής»,
πρόσθεσε. Σε άλλο σημείο υπογράμμισε:
«Η πολιτική που δημιουργούμε μαζί με τη
Δημοκρατία της Τουρκίας είναι επί του παρόντος δύο ξεχωριστά, κυρίαρχα και ανεξάρτητα κράτη στην Κύπρο. Έχει κλείσει το
βιβλίο της ομοσπονδίας…».

Ο ηγέτης του ψευδοκράτους
είπε πως είναι εμπόδιο
για τη λύση του Κυπριακού
τα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας

Συντριβή ρώσικου
αεροσκάφους
- Νεκροί και
οι 28 επιβαίνοντες
Ένα δικινητήριο ελικοφόρο Αntonov An-26 με 28 άτομα επιβαίνοντες συνετρίβη χθες στη θάλασσα, ανοικτά της Χερσονήσου Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή,
καθώς ετοιμαζόταν να προσγειωθεί. Το αεροπλάνο κατευθυνόταν
από την περιφερειακή πρωτεύουσα Πετροπαβλόφσκ Καμτσάτσκι
στην Παλάνα, μια κωμόπολη στην
περιοχή της Βόρειας Καμτσάτκα,
όταν χάθηκε η επαφή του με τον
έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας,
σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο έκτακτων καταστάσεων. Η δήμαρχος
της πόλης Παλάνα, Όλγκα Μοχίρεβα, ήταν μεταξύ των επιβατών,
όπως ανέφεραν τοπικές Αρχές και
μετέδωσε, με τη σειρά του, το πρακτορείο TASS. Στην περιοχή επικρατούσε νέφωση την ώρα του δυστυχήματος, μετέδωσε το πρακτορείο Ιντερφάξ, επικαλούμενο τον
τοπικό μετεωρολογικό σταθμό.
Σύμφωνα με το TASS, τα 22 άτομα
που επέβαιναν στο αεροσκάφος
ήταν επιβάτες και τα έξι μέλη του
πληρώματος
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Επίδομα 534 ευρώ: Έως 16 Ιουλίου οι μονομερείς δηλώσεις εργαζομένων
Από την Τρίτη 6 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 16
Ιουλίου θα είναι ανοικτό το Πληροφοριακό Σύστημα
«Εργάνη» για την υποβολή μονομερών δηλώσεων εργαζομένων ως εξής:
Πρώτον, για εργαζομένους με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων ή μη κύριων
ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή για
οδηγούς τουριστικών λεωφορείων για τη χορήγηση της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον Ιούνιο 2021.
Δεύτερον, καλλιτέχνες - επαγγελματίες της Τέχνης
και του Πολιτισμού που έχουν εγγραφεί έως και τις
10/1/2021 στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Π.Σ. «Εργάνη» και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα

με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2883),
μπορούν να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τον Μάιο 2021. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό

διάστημα (6-16 Ιουλίου 2021) δίνεται εκ νέου η δυνατότητα σε καλλιτέχνες που είναι εγγεγραμμένοι έως και τις
10/1/2021 στην προαναφερθείσα πλατφόρμα να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις και για τους
μήνες Ιανουάριο έως και Απρίλιο 2021.
Τρίτον, δίνεται η δυνατότητα υποβολής μονομερών
υπεύθυνων δηλώσεων σε ξεναγούς και τουριστικούς
συνοδούς για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021, σύμφωνα
με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2883).
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν μονομερή υπεύθυνη δήλωση ανά μήνα στην πλατφόρμα supportemployees.
services.gov.gr στο Π.Σ. «Εργάνη» χωρίς να απαιτείται
δήλωση εργοδότη.

«Μεγάλος αδελφός»
για απλήρωτα τέλη
και ανασφάλιστα Ι.Χ.

«Μ

εγάλο αδελφό»
για όλα τα αυτοκίνητα στήνει η Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για
τον εκσυγχρονισμό του Κτηματολογίου και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες,
που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση,
δημιουργούνται δύο νέες ψηφιακές
υπηρεσίες, «myAuto» και «AuditCar», τις οποίες αναπτύσσει, διαχειρίζεται και παρέχει μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), όπου θα καταχωρούνται πληροφορίες για όλα τα
οχήματα, ανεξάρτητα αν κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους ή
έχουν τεθεί σε καθεστώς ακινησίας.

Ηλεκτρονικό αρχείο
Με βάση τις πληροφορίες που θα
αντλούνται από το νέο ηλεκτρονικό
αρχείο, οι Αρχές θα γνωρίζουν ποια
αυτοκίνητα κυκλοφορούν, ενώ έχουν
τεθεί σε καθεστώς ακινησίας ή είναι
ανασφάλιστα ή δεν έχουν πληρωθεί
από τους κατόχους τους τα τέλη κυκλοφορίας ή δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ.
Το ηλεκτρονικό αυτό αρχείο θα αποτε-

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

λεί εργαλείο για τους αστυνομικούς
που διενεργούν ελέγχους στους δρόμους σε διερχόμενα οχήματα αλλά και
για τους φοροελεγκτές της ΑΑΔΕ που
πραγματοποιούν διασταυρώσεις.
Ειδικότερα, μέσω της ψηφιακής
υπηρεσίας «myAuto», οι ιδιοκτήτες
οχημάτων έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε πληροφορίες που
αφορούν στο όχημά τους και σχετίζονται ιδίως με:
• την ημερομηνία έκδοσης και ανάκτησης της άδειας κυκλοφορίας και τα
λοιπά βασικά στοιχεία αυτής,
• την ημερομηνία καταβολής τελών
κυκλοφορίας,
• την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων,
• το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού
Ελέγχου Οχημάτων στην Ελλάδα ή στο
εξωτερικό, αν το όχημα εισήχθη μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και
τα διανυθέντα χιλιόμετρα,

Διασύνδεση ψηφιακών υπηρεσιών

Οι ψηφιακές υπηρεσίες διασυνδέονται με πληροφοριακά
συστήματα των φορέων του δημόσιου τομέα και ιδίως του
υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Επικουρικού
Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.
• τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος,
• τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία,
• τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος
και
• την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στις ίδιες πληροφορίες έχουν πρόσβαση και τα όργανα ελέγχου οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας
«Audit-Car».

Στις δύο νέες ψηφιακές
υπηρεσίες «myAuto»
και «Audit-Car»
θα καταχωρούνται
πληροφορίες για όλα τα
οχήματα, ανεξάρτητα αν
κυκλοφορούν ή έχουν τεθεί
σε καθεστώς ακινησίας
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Άνοιξε η διαδικασία
για τα «κουρεμένα» ενοίκια

Πώς δηλώνονται
οι φιλοξενούμενοι στις
φορολογικές δηλώσεις

Μεγάλη προσοχή πρέπει να επιδείξουν
κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος όσοι φορολογούμενοι φιλοξενούν στα σπίτια τους συγγενείς ή και φίλους τους. Τα στοιχεία για τις
«φιλοξενίες» διασταυρώνονται και επιβεβαιώνονται αυτομάτα από το σύστημα
TAXISnet. Οι φορολογούμενοι που φιλοξενούν πρόσωπα και δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να
συμπληρώσουν τους κωδικούς 007-008
του πίνακα 2 του εντύπου Ε1. Επιπλέον,
είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τον
ΑΦΜ των φιλοξενούμενων, τους μήνες
φιλοξενίας και τα τετραγωνικά μέτρα της
κατοικίας τους. Ενώ οι φιλοξενούμενοι
θα πρέπει στον πίνακα 6 του βασικού εντύπου Ε1 να δηλώσουν υποχρεωτικά τον
ΑΦΜ του φορολογούμενου, ο οποίος τους
φιλοξενεί. Προσοχή: Αν ένα από τα δύο
μέρη δεν δηλώσει όλα τα στοιχεία που
απαιτούνται, δεν προχωράει η υποβολή
της δήλωσης του άλλου.

ΠΟΜΙΔΑ: e-πλατφόρμα
για στέγαση φοιτητών
σε ιδιωτικές κατοικίες

Τη δημιουργία από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μιας ψηφιακής
πλατφόρμας προσφοράς και ζήτησης
φοιτητικής κατοικίας, που θα λειτουργεί
είτε στο portal του κάθε πανεπιστημίου
είτε κεντρικά στο gov.gr, προτείνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) με επιστολή της στα αρμόδια υπουργεία. Στην πλατφόρμα αυτή οι
ιδιοκτήτες κατοικιών διαθέσιμων για εκμίσθωση σε φοιτητές θα δηλώνουν εγκαίρως τις προσφερόμενες κατοικίες
τους ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα οι
ενδιαφερόμενοι φοιτητές και οι γονείς
τους αλλά και οι εκμισθωτές των κατοικιών αυτών, πολλοί από τους οποίους το
τελευταίο διάστημα βρέθηκαν χωρίς μισθωτή λόγω της πανδημίας. «Αυτό θα είναι μια θεσμική προσφορά στη νεολαία
μας και σε ολόκληρη την κοινωνία», τονίζει η ΠΟΜΙΔΑ.

Άνοιξε στο myTAXISnet η πλατφόρμα για την υποβολή αρχικών και
τροποποιητικών δηλώσεων από
τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν
έχουν λάβει αποζημιώσεις για τα
«κουρεμένα» ενοίκια. Οι δηλώσεις
αφορούν στους μήνες Ιανουάριο
2021 μέχρι και Απρίλιο 2021 και οι
ιδιοκτήτες θα ενημερωθούν με
email για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις τους. Επίσης,
μπορούν να υποβάλουν δήλωση
Covid οι εκμισθωτές σε υπεκμισθώσεις ακινήτων που δεν έχουν
υποβάλει Δήλωση Covid για τους
μήνες Μάρτιο 2020 μέχρι και Δεκέμβριο 2020. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως 20 Ιουλίου.

Μεταβιβάσεις-εξπρές
με τον e-φάκελο ακινήτου

Σ

ημαντικές αλλαγές στις μεταβιβάσεις ακινήτων μέσω της
θέσπισης του «Ηλεκτρονικού
Φακέλου Ακινήτου» φέρνει το
νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.
O «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου»
θα απαλλάξει τους φορολογούμενους
από τη «χαρτούρα» των δεκάδων δικαιολογητικών που απαιτούνται σήμερα για
να γίνει μια μεταβίβαση.

Τι προβλέπεται
Σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπει το νομοσχέδιο:
1. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα υποστήριξης της διενέργειας εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων
με την ονομασία «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου», που λειτουργεί μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με σκοπό την απλούστευση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής δικαιολογητικών που
απαιτούνται στη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο.

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

2. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ο Ηλεκτρονικός Εθνικός
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), το ΤΕΕ και το «Ελληνικό Κτηματολόγιο» θα διασυνδεθούν κι έτσι η νέα
πλατφόρμα θα αντλεί πληροφορίες και
έγγραφα.
Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες
πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο συμβολαιογράφος που συντάσσει τη σχετική
πράξη εισέρχονται στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (TAXISnet) με τη χρήση
των διαπιστευτηρίων του Μητρώου Συμβολαιογράφων. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ο
συμβολαιογράφος μπορούν, μέσω της

ηλεκτρονικής πλατφόρμας, να εξουσιοδοτούν εκατέρωθεν για τη διενέργεια
των παρεχόμενων από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα υπηρεσιών και την έκδοση
των σχετικών πιστοποιητικών.
4. Στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος δύναται να
αιτείται την έκδοση ή την εξαγωγή εγγράφων ή την άντληση πληροφοριών
από την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ, το Ελληνικό Κτηματολόγιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο, να αιτείται τη διόρθωση των ως
άνω εγγράφων ή πληροφοριών και να
αναρτά έγγραφα στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα, όπου αυτά δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν ή να εξαχθούν ηλεκτρονικά κατά τα ανωτέρω, υπέχοντας
ευθύνη ως προς την ακρίβεια και την
πληρότητα αυτών.

Τέλος στη «χαρτούρα» των
δεκάδων δικαιολογητικών Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
για το Κτηματολόγιο που
τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση

P
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Τράπεζα Πειραιώς: Διεθνής διάκριση
για τις υπηρεσίες θεματοφυλακής της

Intracom Telecom: Συμφωνία με Nova
για την Παροχή Ασύρματων Λύσεων

Μ

ε δύο ακόμη σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στον εξειδικευμένο τομέα των Custody & Securities Services τιμήθηκε η Τράπεζα Πειραιώς, στα βραβεία
που απονέμει ετησίως το περιοδικό «Global Custodian».
Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακηρύχθηκε «Best in
Survey in Europe-Emerging
Markets» στις κατηγορίες Asset Servicing και Risk Management. Η Πειραιώς παραμένει
σταθερά μεταξύ των διεθνών
τραπεζών που βραβεύονται για
την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών θεματοφυλακής σε διεθνείς θεσμικούς πελάτες, από το «Global Custodian», κορυφαία έκδοση στον κλάδο
Custody & Securities Services. Τα βραβεία προκύπτουν μέσα από ετήσια έρευνα και ψηφοφορία χρηματοπιστωτικών οργανισμών που αποτελούν θεσμικούς πελάτες των υπηρεσιών θεματοφυλακής σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ομάδες Custody & Securities Services της Τράπεζας Πειραιώς διακρίνονται κάθε χρόνο ως αναγνώριση των μακροχρόνιων σχέσεων που διατηρούν με τους διεθνείς πελάτες τους.

H&M: Ανακάμπτουν οι πωλήσεις της στην Ελλάδα
Ανακάμπτουν οι πωλήσεις της H&M στην Ελλάδα, η οποία, πάντως,
παραμένει μία από τις λίγες χώρες του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου του πολυεθνικού ομίλου που γράφει διψήφια πτώση το α’
εξάμηνο, παρά την αύξηση πωλήσεων κατά 46% το β’ τρίμηνο. Οι
πωλήσεις της αλυσίδας H&M στη χώρα μας εμφάνισαν πτώση 50%
το α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης και ακολούθησε αύξηση κατά
46% σε τοπικό νόμισμα το β’ τρίμηνο, που μετρίασε την πτώση στο
α’ εξάμηνο σε 18%. Στο σύνολο των 61 χωρών όπου έχει παρουσία η
H&M, η Ελλάδα εμφανίζει την τρίτη χειρότερη επίδοση, κυρίως
εξαιτίας της μακράς περιόδου lockdown στο τοπικό λιανεμπόριο.
Έξι ακόμη χώρες εμφανίζουν διψήφια πτώση στο α’ εξάμηνο: Δανία (-10%), Γερμανία (-13%), Χονγκ Κονγκ (-18%),
Λετονία (-34%), Λιθουανία (-20%) και Μακάου (-12%).

Eurobank: Ρεκόρ συμμετοχών στον 9ο κύκλο του egg
Σαράντα πέντε startup επιχειρήσεις θα φιλοξενηθούν και θα υποστηριχθούν το 2021-2022 στο egg - enter•grοw•go, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής τους στον 9ο κύκλο του
Προγράμματος. Οι 45 startups αναδείχθηκαν μετά την υποβολή των
επιχειρηματικών τους σχεδίων για συμμετοχή στον 9ο κύκλο της
Πλατφόρμας egg Start-Up του Προγράμματος egg enter•grοw•go, που σχεδίασε και υλοποιεί η Eurobank, σε συνεργασία με τo Corallia, από το 2013. Οι startups θα φιλοξενηθούν και
θα υποστηριχθούν για 12 μήνες, με στόχο την επιχειρηματική τους
ανάπτυξη. Στη διαδικασία, φέτος, κυριάρχησαν ισχυρά ποσοτικά και ποιοτικά θετικά χαρακτηριστικά, με αύξηση
των συμμετεχόντων, ενισχυμένο ανταγωνισμό, υψηλό επίπεδο ωριμότητας σχεδίων και ικανοποιητική διασπορά,
σύμφωνα με κλαδικά και ηλικιακά κριτήρια.

Η Intracom Telecom ανακοίνωσε την υπογραφή
συμφωνίας με τη Nova, πάροχο επιχειρηματικών
λύσεων και υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης,
broadband internet, σταθερής τηλεφωνίας και
ενέργειας, για την προμήθεια προηγμένου εξοπλισμού ασύρματου δικτύου πρόσβασης που περιλαμβάνει τα συστήματα WiBAS™, OmniBAS™, UltraLink™ και την πλατφόρμα διαχείρισης δικτύου
uniMS™. Αναζητώντας λύσεις και τεχνολογίες που
θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ευρυζωνική πρόσβαση, ειδικά κατασκευασμένες για τον ιδιωτικό και
τον δημόσιο τομέα, η Nova επένδυσε στις μικροκυματικές (MW) και χιλιοστομετρικές (mmWave) οικογένειες προϊόντων της Intracom Telecom, για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των εταιρικών της πελατών.
Η επιλογή τόσο της τεχνολογίας αυτής όσο και των
κορυφαίων προϊόντων αποτελούν σημαντικό κομμάτι της επένδυσης της Nova για την επέκταση, τον
εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της χωρητικότητάς του δικτύου της, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ελλάκτωρ: Στο 30,526% το ποσοστό
της Reggeborgh
Μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου της Reggeborgh Invest στην Ελλάκτωρ πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται, το ποσοστό
της ολλανδικής εταιρείας ανήλθε στο 30,526%.

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Υιοθετεί
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια
«Η ΔΕΠΑ Εμπορίας υιοθετεί τα κριτήρια ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) και τα πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης, ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής της λειτουργίας
αλλά και στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της,
με στόχο την πράσινη επιχειρηματικότητα, η οποία
αυτήν τη στιγμή, σε διεθνές επίπεδο, είναι μονόδρομος. Το business plan της εταιρείας ενσωματώνει τα
κριτήρια ESG και συνδυάζει το θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα με τη δέσμευση για
αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στην εταιρική
διακυβέρνηση». Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο
συντονιστής διευθυντής Δραστηριοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών της εταιρείας Ευάγγελος Κοσμάς,
μιλώντας στο Athens ESG Forum, υπογραμμίζοντας
ότι η σωστή εταιρική διακυβέρνηση δεν αφορά μόνο
στις διοικήσεις αλλά και στους εργαζομένους των
επιχειρήσεων.
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Νέος πρόεδρος
στην Εθνική Τράπεζα
ο Γκίκας Χαρδούβελης

Τ

ον κ. Γκίκα Χαρδούβελη για τη θέση του προέδρου
της Εθνικής Τράπεζας
ανέδειξε το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΤΕ, η
συνεδρίαση του οποίου
ξεκίνησε στις 17.00. Αξίζει να αναφερθεί ότι την
Πέμπτη η υποψηφιότητα του Γκίκα Χαρδούβελη εγκρίθηκε ομόφωνα
από την ηγεσία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο έχει λόγο στις εξελίξεις στην Εθνική
Τράπεζα, καθώς κατέχει το 40% των μετοχών. Ο κ. Γκ.
Χαρδούβελης αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα μετά
τη γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας, η οποία θα
πραγματοποιηθεί προς τα τέλη Ιουλίου. Ο νέος πρόεδρος
της τράπεζας, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Κώστα Μιχαηλίδη, εργάζεται την τελευταία τριετία στην Εθνική,
εκτελώντας καθήκοντα συμβούλου της διοίκησης.

ΕΡΓΟΣΕ: Επαναπιστοποίηση
εταιρικού συστήματος ποιότητας

Πιστοποίηση ποιότητας για τις υπηρεσίες διαχείρισης
συγχρηματοδοτούμενων και μη έργων έλαβε εκ νέου
η ΕΡΓΟΣΕ στην τελετή απονομής του πιστοποιητικού
συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015
από τον φορέα πιστοποίησης TUV Hellas. Η ΕΡΓΟΣΕ
διαθέτει από το 2002 πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001, αναφορικά με τις υπηρεσίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων (ή μη) έργων που αφορούν στον προγραμματισμό, στις μελέτες, στην παροχή υπηρεσιών, στις προμήθειες και στις κατασκευές σιδηροδρομικών έργων.
Η εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της για πάνω από 24
συναπτά έτη και έχει εξασφαλίσει την αναγκαία επάρκεια οργάνωσης, δομής και συστημάτων, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και με αξιοπιστία στην
υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων
12,6% το α’ εξάμηνο

Καταβλήθηκαν στην Aegean τα 120
εκατ. ευρώ της κρατικής ενίσχυσης

Η Αegean ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω της οποίας αντλήθηκαν
συνολικά κεφάλαια ποσού 60 εκατ. ευρώ και η
οποία πιστοποιήθηκε με την από 14/6/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καταβλήθηκε στις 2/7/2021 από το ελληνικό Δημόσιο στην
εταιρεία η οικονομική ενίσχυση ποσού 120 εκατ.
ευρώ για την αποκατάσταση της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορονοϊού ζημίας που
υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30,
του Ν. 4772/2021 και της υπ’ αριθμ.
3126/18.05.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
των υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β’ 2231/28.05.2021). Δεδομένης της
καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης από το ελληνικό Δημόσιο, θα υπογραφεί η σύμβαση των
Τίτλων Κτήσης Μετοχών με την Ελληνική Δημοκρατία, ενώ θα εκδοθούν και παραδοθούν άνευ
ανταλλάγματος στην Ελληνική Δημοκρατία οι Τίτλοι Κτήσης Μετοχών που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 4772/2021 και στο άρθρο 56 του Ν.
4548/2018.

ΣΕΠΑΝ: Νέο Δ.Σ. με στόχο
την κυκλική οικονομία
«Η Κυκλική Οικονομία αποτελεί μονόδρομο για
την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας και
για την επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό
το έχουμε πλήρως αντιληφθεί τα μέλη του ΣΕΠΑΝ,
αποδεικνύοντας εμπράκτως τον κομβικό ρόλο που
καλούμαστε να αναλάβουμε σε αυτήν τη μετάβαση, πάντοτε σε συνεργασία με την Πολιτεία, όλους
τους κλάδους της οικονομίας και την κοινωνία. Με
αναβαπτισμένη την εμπιστοσύνη των μελών μας,
σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων αλλά και ευκαιριών, θα ενισχύσουμε περαιτέρω τις δράσεις
μας, παρέχοντας, όπως πάντα, πλήρεις και τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής», δήλωσε με το πέρας των αρχαιρεσιών ο επανεκλεγείς πρόεδρος
του ΣΕΠΑΝ Δημήτρης Κονταξής.

Η ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου της νέας
οικονομικής χρήσης βρίσκει τον Όμιλο Jumbo οικονομικά ισχυρό, με θετικό πρόσημο στις πωλήσεις, αλλά σε ένα αβέβαιο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, τόσο από υγειονομικής πλευράς
όσο και από την πλευρά οικονομικών συγκυριών
και νέων κοστολογικών δεδομένων, αναφέρει ανακοίνωση.
Συνολικά, οι πωλήσεις του Ομίλου Jumbo για τον
μήνα Ιούνιο 2021 κυμάνθηκαν στα περσινά επίπεδα.
Ως αποτέλεσμα αυτού, οι συνολικές πωλήσεις για
τον Όμιλο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους (Ιανουάριος - Ιούνιος 2021) ήταν αυξημένες κατά περίπου +12,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Αφοί Κορδέλλου: Για τις 19 Ιουλίου
αναβλήθηκε η Γ.Σ.
Για τις 19 Ιουλίου αναβλήθηκε η τακτική γενική
συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Αφοί Κορδέλλου, που συνήλθε τη Δευτέρα και στην οποία
παρέστησαν πέντε μέτοχοι, εκπροσωπούντες το
73,48%, ύστερα από αίτημα της μετόχου Ελένης
Κορδέλλου, με εκπροσώπηση ποσοστού πλέον
του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου.

Motor Oil: Προχωρά σε έκδοση 5ετούς
ομολόγου 350 εκατ. ευρώ
Η Motor Oil ανακοίνωσε ότι έχει ορίσει τη Citigroup Global Markets Europe AG ως γενική συντονίστρια και συνδιαχειρίστρια του βιβλίου προσφορών
(Global Coordinator and Joint Book-runner), προκειμένου να διοργανώσει για λογαριασμό της εταιρείας μια σειρά εξ αποστάσεως συναντήσεων με
επενδυτές οι οποίοι επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη - οι συναντήσεις αυτές ξεκίνησαν τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021. Υπό την
επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει η διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής
ονομαστικής αξίας 350 εκατ. ευρώ, με διάρκεια 5
έτη που πρόκειται να εκδοθούν από την εταιρεία. Τα
κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή
ομολόγου λήξεως το 2022.

P
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PORTS

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Πέφτουν» τα πρώτα
χρήματα στον Βοτανικό
Τ

ο μεγαλεπήβολο πρότζεκτ της κατασκευής
υπερσύγχρονου γηπέδου στον Βοτανικό,
που θα στεγάσει ολόκληρη -πλην του μπάσκετ- την Παναθηναϊκή οικογένεια έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το
υπουργείο Περιβάλλοντος αιτήθηκε επίσημα από
το υπουργείο Ανάπτυξης την έγκριση κονδυλίου
ύψους 88.915.440 ευρώ με ΦΠΑ («καθαρά» 70
εκατ. ευρώ) για να είναι όλα έτοιμα όταν αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού η μετεγκατάσταση του συλλόγου από
τη Λεωφόρο στον Βοτανικό, όπως προβλέπει το
σχέδιο της Διπλής Ανάπλασης. Δηλαδή, την παραχώρηση της Λεωφόρου στον δήμο προκειμένου να
μετατραπεί σε χώρο πρασίνου και ο Παναθηναϊκός
να μετακομίσει στον Βοτανικό σε υπερσύγχρονες
εγκαταστάσεις για όλα τα τμήματα και όχι μόνο για
το ποδόσφαιρο.

Στο αίτημα γίνεται αναφορά για εκταμίευση του
ποσού σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση προτείνεται
να είναι ύψους 41 εκατ. ευρώ και να δοθεί το 2022, η
δεύτερη 40 εκατ. ευρώ το 2023 και η τρίτη και τελευταία να είναι ύψους 7.915.440 ευρώ και να δοθεί
το 2024. Εννοείται ότι μεταξύ των δύο υπουργείων
υπήρξε προσυνεννόηση πριν από την ανάρτηση στη
Διαύγεια. Το συγκεκριμένο αίτημα έρχεται ως λογική συνέχεια της υποβολής σχετικού αιτήματος του
Δήμου Αθηναίων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
οποίο έγινε αποδεκτό για την έγκριση 75 εκατ. ευρώ, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τα
έργα ανάπλασης της περιοχής του Βοτανικού, πέραν της χρηματοδότησης του νέου γηπέδου.
Συμφώνα με το προβλεπόμενο σχέδιο, η περιοχή
του Βοτανικού θα αλλάξει όψη και τίποτα δεν θα θυμίζει το σημερινό αποκρουστικό τοπίο. Το δε συνολικό ποσό που αναμένεται να εξασφαλιστεί από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον ίδιο λόγο είναι περίπου 150 εκατ. ευρώ «καθαρά». Το επόμενο βήμα για
την κατασκευή του όλου πρότζεκτ αφορά στη δημοπράτηση του έργου κατασκευής με διεθνή διαγωνισμό, αφού ολοκληρωθούν οι διμερείς συμβάσεις
των εμπλεκομένων και τεθούν στη γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Διότι, εν τέλει,
αυτή είναι που θα αποφασίσει αν θα φύγει ή όχι ο
Παναθηναϊκός από τη Λεωφόρο για τον Βοτανικό.
Στη γενική συνέλευση, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί περί τα τέλη του μήνα -αν δεν υπάρξει
και νέα αναβολή για τον Σεπτέμβριο- θα ψηφίσουν
περίπου 6.500 μέλη. Προφανώς και υπάρχουν αρνητές της «Διπλής Ανάπλασης», αλλά είναι τόσα
πολλά τα οφέλη για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό
που τελικά, όπως θεωρούν ο πρόεδρος Παναγιώτης
Μαλακατές και η διοίκηση, θα καμφθούν οι όποιες
αντιρρήσεις.
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Στο Κύπελλο Αγγλίας ο… Άγιος Παντελεήμονας!

Δ

εν είναι... τρολ, που λένε και οι νεολαίοι. Ο
Άγιος Παντελεήμονας θα παίξει για πρώτη φορά σε αγώνες του Κυπέλλου Αγγλίας! Ναι, στην
αρχαιότερη διοργάνωση του κόσμου. Ο Άγιος Παντελεήμονας (St. Panteleimon F.C.) είναι η ποδοσφαιρική ομάδα της ελληνορθόδοξης κοινότητας του Λονδίνου που ιδρύθηκε το 2015 από τον ιερέα του ναού, τον
Αναστάσιο Σαλαπάτα, και στην οποία συμμετέχουν
Έλληνες και Κύπριοι ποδοσφαιριστές, φοιτητές και
μόνιμοι μετανάστες. Το παρατσούκλι τους: «Οι Άγιοι».
Θα είναι μία από τις 16 πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες
που θα πάρουν μέρος στον θεσμό, καθότι κάθε χρόνο
η αγγλική ομοσπονδία δίνει παρόμοιες άδειες. Ο
Άγιος Παντελεήμονας ανέβηκε την περασμένη σεζόν
στην Combined Counties League (Premier Division
North), που είναι η 9η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Χρησιμοποιεί ως έδρα το γήπεδο «Queen
Elizabeth II Stadium» χωρητικότητας 2.500 θέσεων
και, φυσικά, γεμίζει σε κάθε ματς.

SPORTS
Αποζημιώσεις 50 εκατ. ευρώ

Δικαστήριο της Μαδρίτης αποφάσισε πως αν η
UEFA αποκλείσει από το προσεχές Champions
League τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα και
τη Γιουβέντους, που πρωτοστάτησαν στη δημιουργία της European Super League, τότε θα πρέπει να πληρώσει το 20% των προβλεπόμενων εσόδων τους. Συνολικά, περισσότερα από 50 εκατ.
ευρώ.

Το περιβραχιόνιο
έσωσε μια ζωή

Πρόστιμο
στον Τσιτσιπά

Όταν στο παιχνίδι Σερβία - Πορτογαλία τον περασμένο Μάρτιο για τα προκριματικά του Euro ο
Κριστιάνο Ρονάλντο πέταξε το περιβραχιόνιο θυμωμένος επειδή ο διαιτητής τού είχε ακυρώσει
πεντακάθαρο γκολ, ένας υπάλληλος το περιμάζεψε. Το έβγαλε στη δημοπρασία, μάζεψε 75.000
δολάρια και τα έδωσε για τα νοσήλια του έξι μηνών βρέφους Γκάβριλ Τζούρτζεβιτς, το οποίο
έπασχε από μυϊκή ατροφία της σπονδυλικής στήλης. Το παιδί εγχειρίστηκε και είναι καλά.

«Καλός Σαμαρείτης»
ο Τιερί Ανρί

Με πρόστιμο 2.750 ευρώ τιμωρήθηκε από τους διοργανωτές του τουρνουά Γουίμπλεντον ο Στέφανος Τσιτσιπάς, γιατί ο πατέρας του και προπονητής του του έδινε οδηγίες κατά τη διάρκεια του αγώνα
με τον Αμερικανό Φράνσις Τιάφοου. Ο Στέφανος, όπως είναι γνωστό, αποκλείστηκε (2-0 σετ) από
τον πρώτο γύρο του τουρνουά, όπως και στο διπλό που έπαιξε με παρτενέρ τον αδελφό του.

Μάχη για μια θέση στον τελικό
Ο δεύτερος ημιτελικός του Euro θα γίνει απόψε
(22.00) στο Γουέμπλεϊ, όπου η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τη Δανία. Για την ιστορία, οι Άγγλοι κατέκτησαν το
τρόπαιο του Μουντιάλ 1966, το οποίο και φιλοξένησαν, 4-2 τη Δυτική Γερμανία. Το 1992 στα σουηδικά
γήπεδα οι Δανοί μαζεύτηκαν από τις… παραλίες και
νίκησαν 2-0 τη Γερμανία. Είχαν αντικαταστήσει τη Γιουγκοσλαβία που αποκλείστηκε λόγω του εμφυλίου.

Αυτός είναι ένας λόγος για να αγαπάει κανείς
τον θρύλο του γαλλικού ποδοσφαίρου, της
Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα Τιερί
Ανρί. Για τη συμμετοχή του στο τιμ
της εθνικής Βελγίου στο Euro πήρε
80.000 ευρώ, τα οποία και διέθεσε σε
φιλανθρωπικούς σκοπούς. Όπως είχε
κάνει και τη διετία 2016-2018, όταν ήταν
στο ίδιο πόστο και πάλι χάρισε τις
130.000 ευρώ.

Μεταγραφικά…

Η Φενερμπαχτσέ απέρριψε προσφορά 8 εκατ.
ευρώ για τον Δημήτρη Πέλκα. Εντός της εβδομάδας ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει τερματοφύλακα,
με τον Ολλανδό Μπιζότ της Άλκμααρ να προηγείται του Τσέχου Βάτσλικ. Τελεσίγραφο έστειλε η
ΑΕΚ στην Λας Πάλμας να απαντήσει εντός της
εβδομάδας αν πουλάει τον Σέρχιο Αραούχο. Στον
Παναθηναϊκό πρότειναν τον «Μέσι της Κροατίας», τον 24χρονο Αλέν Χαλίλοβιτς. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην απόκτηση του δεξιού μπακ της Πίζα Σαμουέλε Μπιρνιντέλι.

POLITICAL GOSSIP
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• Ο Τριαντάφυλλος έριξε βόμβα: Η
Ελευθερία Ελευθερίου και ο Αλέξης
Παππάς ήταν το ζευγάρι που έκανε
σεξ στον Άγιο Δομίνικο! Η τραγουδίστρια λίγες ώρες μετά το διέψευσε…
αλλά δεν έπεισε!
• «Φαρμάκι» η Ανθή Σαλαγκούδη στον τελικό του «Survivor».
Ούτε ένα πλάνο της δεν προβλήθηκε στα αφιερωματικά βίντεο
που προβλήθηκαν. «Σας ευχαριστώ, δεν θα το ξεχάσω ποτέ»,
δήλωσε ειρωνικά.

Διπλό διεθνές
βραβείο για την Κέρο!

• Στο νοσοκομείο με πνευμονία η
πρώην «Survivor» Χριστίνα Κεφαλά,
η οποία νοσεί με κορονοϊό. Θετικός
βρέθηκε στον Covid-19 και ο Τζέιμς
Καφετζής.
• Η ποπ σταρ Νικόλ Σέρζινγκερ
παραθερίζει στη Μύκονο και
γιόρτασε τα γενέθλιά της στο νησί με την καλή φίλη της Μαρίνα
Βερνίκου!
• Εξιτήριο από το μαιευτήριο για τη
σύντροφο του Άκη Πετρετζίκη και
τον γιο τους!

«Τ

ο αίνιγμα της Κέρου» σάρωσε στο
Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Λονδίνο! Το επιστημονικό ντοκιμαντέρ της newscaster της ΕΡΤ Αντριάνας Παρασκευοπούλου για το
πρώτο θαλάσσιο ιερό του κόσμου, που ανακαλύφθηκε στο κυκλαδίτικο νησί, απέσπασε το Βραβείο
Καλύτερου Ντοκιμαντέρ και το Βραβείο Καλύτερης
Σκηνοθεσίας ανάμεσα σε εξαιρετικές διεθνείς συμμετοχές που έλαβαν μέρος στο 14ο London Greek
Film Festival.
Η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Αντριάνα Παρασκευοπούλου, μέλος της ανασκαφικής ομάδας την περίοδο 2018-2019, κατέγραψε την ανασκαφή που βρισκόταν σε εξέλιξη εκείνη την περίοδο στο νησί από
τη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή και το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, υπό τη διεύθυνση του Λόρδου
Κόλιν Ρένφριου και του dr Michael Boyd, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και
τον προϊστάμενό της Δημήτρη Αθανασούλη. Οι πολυετείς έρευνες στην Κέρο έφεραν στο φως εντυπωσιακά ευρήματα, τα οποία αλλάζουν σε μεγάλο
βαθμό την αντίληψη των μελετητών για την προϊστορική Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι εκεί υπήρχε «το
αρχαιότερο ναυτικό ιερό στον κόσμο».
Ο Λόρδος Κόλιν Ρένφριου, ένας από τους μεγαλύτερους προϊστορικούς αρχαιολόγους όλων των
εποχών, αφιέρωσε το πολυεπίπεδο έργο του στη
λύση του αινίγματος που απασχολεί την παγκόσμια
επιστημονική κοινότητα για δεκαετίες: σε αυτό το
μικρό και ακατοίκητο νησί των Κυκλάδων έχουν
βρεθεί εκατοντάδες θραύσματα από σπασμένα κυκλαδικά ειδώλια, τα οποία όμως δεν ενώνονται μεταξύ τους. Αυτό το μυστήριο, που παραμένει ακόμη

άλυτο, προσπαθεί να λύσει για πολλές δεκαετίες ο
καθηγητής Ρένφριου, ο οποίος αποκαλύπτει στην
κάμερα της ΕΡΤ ότι η Κέρος αποτελεί το πρώτο θαλάσσιο ιερό σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Το ντοκιμαντέρ (εσωτερική παραγωγή της Δημόσιας Τηλεόρασης) που καταγράφει το επικό ταξίδι
εξερεύνησης παρουσιάζει όλα τα σπουδαία ευρήματα και τον πολύπλοκο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
στη νησίδα Δασκαλιό, που μαρτυρά έναν εξελιγμένο
οικισμό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, ο οποίος
θα μπορούσε να συγκριθεί μόνο με εκείνον της
Κνωσού στην Κρήτη την ίδια περίοδο.
Τη δεκαετία του 1950 η Κέρος πρωταγωνίστησε
σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρανασκαφής παγκοσμίως. Το μεγαλύτερο μέρος των
κλεμμένων μαρμάρινων ειδωλίων του Κυκλαδικού
Πολιτισμού κατέληξε σε προσωπικές συλλογές.
Δεκαετίες αργότερα πουλήθηκε μια πλούσια
συλλογή με τον τίτλο «Ο θησαυρός της Κέρου», ενώ
έπειτα από πολλές δημοπρασίες τα περισσότερα
αρχαία της συλλογής μεταφέρθηκαν στο Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης.

• Λαμπερή πρεμιέρα για τη Δέσποινα Βανδή και τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου σε κέντρο διασκέδασης της Κύπρου.
• Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του
«GNTM 4» εν μέσω καύσωνα!
• Η Σμαράγδα Καλημούκου, η
τηλεοπτική Λίζα της σειράς «Λατρεμένοι γείτονες», μεγάλωσε
και εργάζεται ως plus size μοντέλο!
• Ο Μύρων Στρατής πόζαρε για πρώτη φορά στο Διαδίκτυο με τον γιο του
ανήμερα τα γενέθλια του μπέμπη!
• Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Τόνια
Σωτηροπούλου και Μπέσσυ Αργυράκη φέρεται να έχουν δεχτεί
πρόταση για το φετινό «Dancing
with the Stars».
• Στην Ίο παραθερίζει η αδελφή της
Κέιτ Μος!
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Μεγάλος νικητής
ο Σάκης Κατσούλης

GOSSIP
Απόβαση στη Μήλο

Ο Σάκης Κατσούλης αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του «Survivor 4» έπειτα από μια μαραθώνια live εκπομπή το βράδυ
της Δευτέρας. Ο φιναλίστ μαζί
με το τρόπαιο εισέπραξε το έπαθλο των 100.00 ευρώ και άλλες 40.000 ευρώ συνολικά για
τις εβδομάδες παραμονής του
στον Άγιο Δομίνικο, ενώ ο τραγουδιστής Ηλίας Μπόγδανος, ο
οποίος εισέβαλε στο ριάλιτι τον
περασμένο Φεβρουάριο, «έφυγε» με 84.000 ευρώ!

Μ

ε ποδήλατο διαφήμισε τις παραστάσεις του «Οθέλλου»
στην Κέρκυρα ο Αιμίλιος Χειλάκης! Ο σκηνοθέτης του
αριστουργήματος, που φέρει την υπογραφή του Ουίλιαμ
Σαίξπηρ, θέλησε να ενημερώσει το φιλοθεάμον κοινό του νησιού
για την πρεμιέρα στο θέατρο του «Μον Ρεπό» και χώθηκε στα καντούνια σέρνοντας πίσω του μια γιγαντοαφίσα του έργου με τους
Γιάννη Μπέζο, Ιωάννα Παππά και τον ίδιο. Ντυμένος casual, φορώντας γυαλιά μυωπίας και περασμένη στον ώμο του μια υφασμάτινη τσάντα, ο γνωστός ηθοποιός πόζαρε στο Διαδίκτυο χαμογελαστός σχολιάζοντας με χιούμορ: «Εγώ την τρέχω την παράσταση»! Το
ερωτικό δράμα, σε μετάφραση του Διονύση Καψάλη και με πρωτότυπη μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού, θα παρουσιαστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε μεγάλα θέατρα της Αττικής, με τους Κωνσταντίνο Γαβαλά, Κρις Ραντάνοφ, Μανώλη Δούνια, Ελευθερία Κοντογεώργη και Νίκο Τσιμάρα να συμπληρώνουν τον θίασο.

Ο τηλεοπτικός γόης της σειράς «Άγριες μέλισσες» Γιάννης Κουκουράκης μετά την Κρήτη πήρε σβάρνα τις Κυκλάδες, με την επιθυμία
να χορτάσει διακοπές εν μέσω των θεατρικών του υποχρεώσεων στην παράσταση
«1821 - Η επιθεώρηση». Έπειτα από έναν
«βαρύ» χειμώνα με εντατικά γυρίσματα, τα
οποία αναμένεται να ξεκινήσουν και πάλι μέσα στον Αύγουστο, ο γιος των Σεβαστών φωτογραφήθηκε ημίγυμνος σε σοκάκι του νησιού, έτοιμος για την επόμενη βουτιά στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου.

O «Berlin» πίνει
φραπέ στην Αθήνα

Σε απελπισία η Μπέσσυ

Ο διάσημος Ισπανός πρωταγωνιστής της
σειράς-φαινόμενο «Casa de Papel» Πέντρο Αλόνσο «ψήφισε» Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές, επιλέγοντας
μια πρώτη αναγνωριστική βόλτα στην περιοχή της Μητρόπολης, εκεί όπου χτυπά η
καρδιά της πόλης. Ο «κακός» των θρυλικών ληστειών, ντυμένος casual, πόζαρε
με υπάλληλο του καταστήματος και η φωτογραφία τους έγινε viral!

Τι ευχήθηκε η Λάουρα;
Στο τυχερό σιντριβάνι της Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη εναπόθεσε τις
ελπίδες και τα όνειρά της η Λάουρα Νάργες. Η παρουσιάστρια βρίσκεται στην ιταλική πρωτεύουσα και ακολούθησε τον μύθο που συνοδεύει
το διάσημο αξιοθέατο. Πέταξε με το δεξί χέρι ένα κέρμα στο νερό κι
έκανε δύο ευχές. «Έκανα μία (συν μία) ευχή, αλλά πρέπει να την κρατήσω μυστική! Λέτε να βγει;», αναρωτήθηκε με χαμόγελο!

Η τραγουδίστρια Μπέσσυ Αργυράκη με συγκίνηση παρακολούθησε την κατεδάφιση του εξοχικού της σπιτιού στα Μέγαρα, το οποίο κάηκε
στη μεγάλη φωτιά του Ιουνίου. «Πότε να μη σε
αξιώσει ο Θεός να βρεθείς στη θέση να βλέπεις
να μαζεύεται σε μπάζα και αποκαΐδια το βιος 35
χρόνων. Μαζί με τα μπάζα και οι αναμνήσεις, ευχάριστες και δυσάρεστες, καθώς όλα ισοπεδώνονται στον χώρο», έγραψε στο Facebook.
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POLITICAL ΥΓΕΙΑ

Θάνος Κοντογιάννης,
πλαστικός χειρουργός

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

Επέμβαση γένους θηλυκού!

Η

αυξητική στήθους θα αποτελεί πάντα
αγαπημένο γυναικείο θέμα, καθώς
πολλές γυναίκες, νεότερες αλλά και
μεγαλύτερες, θέλουν να αλλάξουν την
όψη του στήθους τους. «Με αισθητική χειρουργική
επέμβαση έχουμε τη δυνατότητα της αύξησης του
μέγεθος του γυναικείου στήθους χρησιμοποιώντας προθέσεις σιλικόνης. Με τον τρόπο αυτόν, την
αυξητική στήθους, ο μαστός αυξάνεται σε όγκο, γίνεται πιο στητός και έχει την εικόνα ενός συμμετρικού, όμορφου στήθους.
Οι προθέσεις σιλικόνης χρησιμοποιούνται σε
όλη την Ευρώπη και στη χώρα μας. Έχουν σχήμα
στρογγυλό ή σταγόνας και αποτελούνται από περίβλημα σιλικόνης, με περιεχόμενο από σιλικόνη ή
φυσιολογικό ορό», εξηγεί ο Θάνος Κοντογιάννης,
πλαστικός χειρουργός. Συχνά μια γυναίκα που θέλει να αλλάξει το στήθος της αναρωτιέται αν αυτή η
επέμβαση της ταιριάζει. «Η επέμβαση αυτή απευθύνεται συνήθως σε νέες κοπέλες που έχουν μικρό ή ανύπαρκτο στήθος ή σε γυναίκες με μικρό
χαλαρό στήθος ή άδειο πτωτικό στήθος ύστερα
από απώλεια βάρους ή από εγκυμοσύνες. Οι συνηθέστερες ηλικίες που ζητούν αυξητική στήθους
είναι μεταξύ 18 και 50 ετών», αναφέρει ο πλαστικός χειρουργός.
Κάποιες γυναίκες έχουν ακούσει τόσα για τις
προθέσεις σιλικόνης, που φοβούνται μήπως τους
συμβεί κάτι κακό. « Έπειτα από συζητήσεις και

έρευνες που έγιναν κυρίως στις ΗΠΑ από τον FDA
(Εταιρεία Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων), διαπιστώθηκε ότι οι προθέσεις σιλικόνης είναι ακίνδυνες, δεν προκαλούν παρενέργειες στον οργανισμό ή κακοήθειες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην αισθητική χειρουργική όσο και
στην αποκατάσταση των μαστών ύστερα από μαστεκτομή», τονίζει ο κ. Κοντογιάννης. Σημαντικό
ρόλο παίζει αν η απόφαση να προχωρήσει μια γυναίκα σε πλαστική στήθους είναι μια δική της ή αν
έχει επηρεαστεί από τρίτους. Ο γιατρός, μόλις λά-

Εύκολη προσαρμογή
Η επέμβαση αυτή θεωρείται χειρουργείο
ημέρας. Αρχικά υπάρχει μια ήπια πιεστική επίδεση για τις πρώτες 3-4 ημέρες.
Στη συνέχεια και για περίπου έναν μήνα
φοράτε έναν ειδικό στηθόδεσμο που
προστατεύει το χειρουργημένο στήθος.
Αποφεύγετε να σηκώνετε βάρη ή τις
απότομες κινήσεις και δεν οδηγείτε για
10 ημέρες. Στη δουλειά σας, εάν δεν είναι χειρωνακτική εργασία, επιστρέφετε
4-5 ημέρες μετά το χειρουργείο, διαφορετικά ύστερα από 15-20 ημέρες. Γυμναστήριο πηγαίνετε έπειτα από περίπου
έναν μήνα.

βει το ιατρικό ιστορικό, θα εξετάσει το πρόβλημά
σας και θα καταλήξει στο είδος και το μέγεθος των
προθέσεων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με την ανατομία της περιοχής, λαμβάνοντας
υπόψη και τη δική σας άποψη.
Η επιλογή των προθέσεων σιλικόνης πρέπει να
γίνεται με κριτήρια υγειονομικής ασφάλειας, που
προσδιορίζονται από αναγνωρισμένους διεθνείς
οργανισμούς ελέγχου, όπως ο FDA στις ΗΠΑ. Κατά
τη διάρκεια αυτής της εξέτασης αποφασίζεται αν
οι προθέσεις σιλικόνης θα τοποθετηθούν κάτω
από τον θωρακικό μυ ή πάνω από αυτόν, ανάλογα
πάντα με τον σωματότυπο, την εικόνα του θωρακικού τοιχώματος και των μαστών. Επίσης, αποφασίζεται και το είδος της τομής απ’ όπου θα μπει η σιλικόνη. Η επέμβαση αυξητικής στήθους γίνεται με
γενική νάρκωση και έχει διάρκεια περίπου 1-1,5
ώρα. Οι τομές είναι μικρές και μέσα από αυτές τις
δημιουργείται μια θήκη (τσέπη), είτε κάτω από τον
θωρακικό μυ είτε πάνω από αυτόν, όπου τοποθετείται η πρόθεση της σιλικόνης.

Ο μαστός αυξάνεται σε όγκο
και γίνεται πιο στητός Ποια μέθοδος ταιριάζει
σε κάθε γυναίκα…

P
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Ο πλανήτης Κρόνος
στη μυθολογία

ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός
(21/3-20/4)
Προσέξτε τις ερωτικές σας σχέσεις αλλά και τις φιλίες σας. Να
είστε στοργικοί και διακριτικοί
με τους γύρω σας και ιδίως με τα
παιδιά σας. Κρατήστε την ψυχραιμία σας όταν σας προκαλούν.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Προσέξτε τα οικονομικά σας. Μη
σπαταλάτε τα χρήματά σας. Φροντίστε αυτό το διάστημα την υγεία
σας και κάντε εξετάσεις. Οι αδέσμευτοι μην εμπιστευτείτε τα συναισθήματά σας και να βαδίσετε με
σύνεση, ιδίως αν εμφανιστεί ένας
νέος έρωτας.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Μια αντιφατική συμπεριφορά από
συνεργάτες είναι ένα πρόβλημα
που μάλλον λύνεται εύκολα. Γενικά θα έχετε ποικίλα προβλήματα, τα οποία μπορείτε να αντιμετωπίσετε. Σχετικά καλά είστε οι
δεσμευμένοι. Οι αδέσμευτοι έχετε ευκαιρίες.

Καρκίνος

Ο

Κρόνος ήταν ο ηγέτης της πρώτης
γενεάς των Τιτάνων, των απογόνων της Γαίας και του Ουρανού.
Αφότου νίκησε τον πατέρα του,
τον Ουρανό, κυβέρνησε κατά τη διάρκεια της
μυθικής «χρυσής εποχής», έως ότου νικήθηκε από τον υιό του, Δία.
Ο Κρόνος ήταν ο μικρότερος -σε ηλικία και
δύναμη- από τους Τιτάνες, αλλά ο πιο πανούργος και ο πιο φιλόδοξος. Ανέτρεψε τον
πατέρα του με τη βοήθεια της μητέρας του,
αλλά, φοβούμενος πως θα έχει την ίδια μοίρα
με τον προκάτοχό του, έτρωγε τα παιδιά του. Η
γυναίκα του και αδελφή του, Ρέα, έκρυψε το
τελευταίο τους παιδί, τον Δία, και έδωσε στον
Κρόνο μια φασκιωμένη πέτρα για να καταπιεί, αντί για το βρέφος. Ο Δίας, όταν μεγάλωσε,
ελευθέρωσε και τα υπόλοιπα αδέλφια του, δίνοντας στον Κρόνο να πιει δηλητήριο. Στον
πόλεμο που ακολούθησε μεταξύ των Τιτάνων
και των Ολύμπιων θεών, την Τιτανομαχία, που
κράτησε 10 ολόκληρα χρόνια, ο Κρόνος και οι

Τιτάνες σύμμαχοί του νικήθηκαν και φυλακίστηκαν στα Τάρταρα.
Κατά τη διάρκεια της «χρυσής εποχής», ο
Κρόνος λατρευόταν ως θεότητα της εσοδείας
και της συγκομιδής, ενώ επιτηρούσε την πρόοδο των ανθρώπων. Απεικονιζόταν συνήθως
με ένα κρυστάλλινο δρεπάνι, το οποίο χρησιμοποιούσε για να θερίζει τις σοδειές. Ήταν,
ωστόσο, και το όπλο με το οποίο ευνούχισε
και καθαίρεσε τον Ουρανό. Στην Αθήνα αλλά
και στην αρχαία Ολυμπία ετελείτο προς τιμήν
του εορτή, που ονομαζόταν «Κρόνια», τη 12η
ημέρα του μήνα Εκατομβαιώνα.
Η ετυμολογία του ονόματος του Κρόνου δεν
είναι εξακριβωμένη. Μπορεί να σημαίνει
«κερασφόρος», ενώ κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το όνομα προέρχεται από τον
αρχαίο ινδικό δαίμονα Kroni. Την Αλεξανδρινή Περίοδο αλλά και την εποχή της Αναγέννησης δόθηκε η εξήγηση της συγγένειας της
λέξης «Κρόνος» (Cronos) με αυτήν του «Χρόνου» (Chronos).

(22/6-22/7)
Διαλέξτε προσεκτικά και λογικά σύντροφο οι ελεύθεροι,
ενώ οι δεσμευμένοι μην εκνευρίζεστε συνέχεια με το ταίρι
σας. Λόγω του Άρη στους τομείς που σχετίζονται με οικονομικά και κληρονομιές, τα
πράγματα είναι αντιφατικά, με
έσοδα και έξοδα.

Λέων

(23/7-22/8)
Προσέξτε τις επιπόλαιες ερωτικές
σχέσεις που βασίζονται μόνο στον
ενθουσιασμό. Ανταγωνισμοί και
κακίες θα σας κουράσουν. Υπάρχουν ζόρια στο περιβάλλον σας,
ίσως γιατί τα συναισθήματα των
άλλων για σας είναι αντιφατικά:
Σας αγαπούν αλλά και σας ζηλεύουν.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Οι συνθήκες δεν είναι πολύ καλές
σε ό,τι αφορά την καριέρα σας, αλλά έχετε την προστασία της Αφροδίτης. Μη βιάζεστε σε ό,τι κι αν κάνετε. Φερθείτε συνετά, είτε είστε
δεσμευμένοι είτε αδέσμευτοι και
όλα θα πάνε καλά!

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός

(23/9-23/10)
Άρης και Αφροδίτη φέρνουν
πάθος αλλά και ανασφάλεια και
ένταση. Ο Κρόνος απαιτεί να
ασχοληθείτε με τα παιδιά σας
και όσους αγαπάτε. Οι ελεύθεροι είναι ώρα να φτιάξετε την
ερωτική σας ζωή.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Θα έχετε δυσκολίες, σύγχυση
και άγχη. Περίεργη η ψυχολογία
σας, καθώς είστε κυκλοθυμικοί.
Βγείτε με τους φίλους σας και
περάστε καλά, ακόμη κι αν δεν
αισθάνεστε ότι υπάρχει απόλυτη
ταύτιση και επικοινωνία.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Οι αδέσμευτοι «φιλτράρετε» νέες γνωριμίες. Πολλά θέματα σας
απασχολούν, αλλά τα περισσότερα αφορούν σε σχέδια τα οποία
αυτόν τον καιρό δεν είναι εφικτά.
Αν κάνετε ταξίδια, να οδηγείτε
προσεκτικά.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Ο Άρης και ο Κρόνος μπορεί να
προκαλέσουν διάφορες δύσκολες
καταστάσεις στα οικονομικά. Μη
δανείζεστε, μη δανείζετε, μην κάνετε σπατάλες. Κάντε πολλές διαπραγματεύσεις. Μην πιστεύετε σε
δήθεν οικονομικές ευκαιρίες. Μην
«τρώγεστε» για καβγά.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Προσέξτε νομικά θέματα καθώς
και τα αισθηματικά σας. Η οικογένεια και κάποιοι συγγενείς προκαλούν μπερδέματα. Κάντε αλλαγές στην εμφάνισή σας, αλλά… μην ξεφύγετε! Θα έχετε αλλαγές στον χώρο της εργασίας
σας.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Παρότι νιώθετε αρκετά κουρασμένοι και έχετε πολλή δουλειά,
μην αμελείτε την καριέρα σας.
Όχι υπερβολές και καταχρήσεις.
Θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα την υγεία και την ψυχολογία
σας.
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Αναζητώντας τους τοπικούς… influencers
Ο
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

χθεσινός αριθμός των κρουσμάτων τα
λέει όλα. Και θα πει περισσότερα τις
προσεχείς μέρες και εβδομάδες. Πολύ νωρίτερα από τα τέλη Αυγούστου, χρονική
περίοδο κατά την οποία οι περισσότεροι επιστήμονες προέβλεπαν ότι το «τέταρτο κύμα»
του κορονοϊού θα έδειχνε τα δόντια του. Ενώπιον της βεβαιότητας για τη νέα έξαρση της
πανδημίας, η κυβέρνηση αναζητά πειστικά
επιχειρήματα αλλά και καλύτερους «αγωγούς» του μηνύματός της, μήπως και συγκινήσει τους ανεμβολίαστους ώστε να εμβολιαστούν. Η αλήθεια, όμως, είναι, όπως και ο
υπουργός Υγείας ομολόγησε χθες, ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα σημειώνει κάμψη και
τα εμβολιαστικά κέντρα (τον αριθμό των οποίων η αντιπολίτευση έκρινε, αν θυμάστε καλά,
ανεπαρκή) θα μείνουν σε λίγο μόνα κι έρημα
αν η πλειονότητα των συμπατριωτών μας, επιτέλους, δεν συναισθανθεί τον κίνδυνο. Δεν
συγκινηθεί.
Φαίνεται, όμως, ότι το πρόβλημα της κάμψης των εμβολιασμών δεν είναι και τόσο συναισθηματικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
δημοσίευσε το «ΚReport», τα πιο φτωχά σκορ
στους εμβολιασμούς σημειώνονται στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές του Λεκανοπεδίου αλλά και της χώρας, ενώ οι υψηλότεροι
εμβολιαστικοί ρυθμοί επιτυγχάνονται σε υψηλότερης κοινωνικοοικονομικής κλίμακας περιοχές. Έτσι, στην Ανατολική και στη Δυτική
Αττική μόλις το 1/3 των κατοίκων έχει κάνει τη
μία ή και τις δύο δόσεις του εμβολίου, ενώ

στον Πειραιά τα πράγματα πηγαίνουν λίγο καλύτερα. Έχουν κάνει την πρώτη δόση και
έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό περισσότεροι από τους μισούς. Αντιθέτως, στους δήμους της Βόρειας Αττικής, στα γνωστά μας βόρεια προάστια, την πρώτη δόση έχει κάνει
πλέον το 81% των κατοίκων, ενώ έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό σχεδόν το 60%.
Μια ματιά στα ποσοστά, ανά περιοχή, στην
περιφέρεια πείθει διά του λόγου το ασφαλές.
Μύκονος, Μήλος, Σύρος και τα περισσότερα
κυκλαδονήσια μαζί με τη Λευκάδα κρατούν
τις πρώτες θέσεις στον δρόμο των εμβολιασμών. Τελευταίες και καταϊδρωμένες έρχονται περιφέρειες της Βόρειας και της Κεντρικής Ελλάδας, ορισμένες, μάλιστα, από τις
οποίες, όπως η Φλώρινα και η Δράμα, δοκιμάστηκαν σκληρά από το δεύτερο και τρίτο κύμα.
Όλα, λοιπόν, συνηγορούν στη διαπίστωση ότι
πολίτες με υψηλότερα εισοδήματα, που διακρίνονται για την εξωστρέφειά τους, διαθέτουν υψηλό μορφωτικό επίπεδο αλλά και
έχουν οικονομικά συμφέροντα (όπως η Μύκονος από τον τουρισμό) τείνουν ευήκοον ους
στις εκκλήσεις για εμβολιασμό σε σχέση με

Η πολιτική στρέφεται πλέον στον παπά,
τον δάσκαλο, τον δήμαρχο (τους τοπικούς
influencers, δηλαδή) μήπως επιτύχουν
καλύτερα αποτελέσματα από τα δικά της
στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, το οποίο
δείχνει να έχει κολλήσει για τα καλά...

εκείνους που επιδεικνύουν αδιαφορία ή αυταρέσκεια, ενώ πολλοί είναι όσοι εφησυχάζουν ή απλώς συνωμοσιολογούν.
Συνεπώς, δεν είναι τυχαίο που η κυβέρνηση, αφού απευθύνθηκε διά του πρωθυπουργού στον Αρχιεπίσκοπο μήπως και συμμαζέψει ιεράρχες τύπου Κερκύρας ή Κυθήρων,
στρέφεται διά του αρμόδιου υπουργού προς
τους δημάρχους ώστε το μεν πλήρωμα της
Εκκλησίας να απευθυνθεί στο ποίμνιό του, οι
δε τοπικοί άρχοντες στο, κατά τόπους, δικό
τους, μήπως και πείσουν θεοσεβείς και ασεβείς, πρωτίστως όμως τις τοπικές κοινωνίες
να συναισθανθούν την κοινωνική ευθύνη τους
και να υποστούν τη στιγμιαία βάσανο του εμβολιασμού, ώστε να αποφύγουν τη μεγάλη περιπέτεια της νοσηλείας.
Εκ πρώτης όψεως η σκέψη δεν είναι κακή.
Και οπωσδήποτε καλύτερη από τον εθελούσιο
διαχωρισμό των ανά την Ελλάδα καφενέδων,
εστιατορίων, clubs και bars (beach και μη) σε
μικτών και εμβολιασμένων. Πάσχει, βέβαια,
από την ώρα που η πολιτική, έχοντας εξαντλήσει ικανότητα, αποτελεσματικότητα και φαντασία, στρέφεται σε τοπικούς influencers μήπως και κάνουν τη δουλειά που η ίδια δεν κατόρθωσε να φέρει σε πέρας. Ομολογώντας,
βέβαια, ότι τελευταία της ελπίδα είναι μήπως
ο παπάς, ο δάσκαλος ή ο τοπικός μικροεπιχειρηματίας επιτύχουν τη συμμετοχή, την κοινή
γλώσσα, τον επηρεασμό (αγγλιστί influence)
διά της πειθούς, τομείς στους οποίους η ίδια
δεν θα λέγαμε ότι επέτυχε θεαματικά.

Να συγκαλέσει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ε

λπίζαμε μέχρι τελευταία στιγμή ότι οι
πολιτικοί αρχηγοί θα κατάφερναν,
έστω και στο παρά ένα, να συνεννοηθούν. Να καταλάβουν ότι η πανδημία δεν είναι
πεδίον δόξης λαμπρόν για κομματική αντιπαράθεση. Ότι όταν έχουμε χιλιάδες συμπολίτες
μας νεκρούς, δεν έχουμε την πολυτέλεια να
τσακωνόμαστε. Έχουμε πόλεμο και, μάλιστα,
εδώ και περίπου δύο χρόνια. Μετράμε θύματα, ενώ οι συνέπειες όλου αυτού του εφιάλτη
δεν είναι ακόμη ορατές.
Κι όμως, εκεί. Να ψάχνει ο ένας μία λέξη
του άλλου για να επιτεθεί. Να προσθέσει…
ψηφαλάκια σε μια αντιπαράθεση που, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, είναι πιθανόν να
μην έχει κανένα νόημα. Και ρωτάμε: Είναι
πράγματι τόσο δύσκολο να συνεννοηθούν
ώστε να βρουν κοινές θέσεις για τους εμβολιασμούς, τα μέτρα και τα κίνητρα; Αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο είναι να προσέλθουν σε μια

συζήτηση χωρίς μαξιμαλιστικές διαθέσεις.
Χωρίς κομματικές φαγούρες. Πόσους ακόμη
πρέπει να χάσουμε για να σταματήσουμε να
λέμε «φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ» ή «φταίει η κυβέρνηση»; Νισάφι, αδέλφια. Έχετε καταλάβει άπαντες τις ευθύνες σας ή θα συνεχίσετε το πανήγυρι; Έχετε συνειδητοποιήσει ότι ο κόσμος είναι στα κάγκελα και αν συνεχίσετε αυτή την
τακτική, ζήτω που καήκαμε;
Θεωρώ ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Κατερίνα Σακελλαροπούλου πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία. Να τους μαζέψει στο
Προεδρικό, μια και πλησιάζει και η γιορτή για
την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, και να

Να κατεβάσουν άπαντες τους
τόνους και να πείσουν τους πολίτες
που δεν έχουν κάνει εμβόλιο
να πάνε να εμβολιαστούν

τους μεταφέρει το μήνυμα της εθνικής συνεννόησης. Να τους φέρει μπροστά στις ευθύνες
τους. Να τους δώσει να καταλάβουν ότι έχουμε ΠΟ-ΛΕ-ΜΟ. Τελεία και παύλα. Αν ξανακλείσει η χώρα επειδή κάποιοι λειτουργούν
όπως οι μαυραγορίτες στην Κατοχή (και δεν
αναφέρομαι στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση), τότε θα κλαίμε και θα είναι αργά
για… δάκρυα. Τα πράγματα είναι περισσότερο
σοβαρά απ’ όσο πιστεύουν κάποιοι.
Να κατεβάσουν άπαντες τους τόνους και να
πείσουν τους πολίτες που δεν έχουν κάνει εμβόλιο να πάνε να εμβολιαστούν. Να τους δώσουν να καταλάβουν ότι δεν είναι για… πλάκα
τα πράγματα ούτε για τσάμπα μαγκιές. Ο
εφιάλτης είναι εδώ. Στις πόρτες και τα σπίτια
μας. Για αυτό, κυρία Σακελλαροπούλου, αρπάξτε την ευκαιρία, σηκώστε το τηλέφωνό
σας και καλέστε τους στην Ηρώδου του Αττικού. Μπορείτε…
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