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Να μη χαθεί μια ακόμη ευκαιρία

Η

Ελλάδα έχασε πολλές ευκαιρίες από την
ώρα που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(πάλαι ποτέ ΕΟΚ).
Εκατομμύρια πόροι κατασπαταλήθηκαν, καθώς
άλλοτε έγιναν αγροτικά πολυτελείας και άλλοτε
επιδοτήσεις χωρίς αντίκρισμα. Η λογική του ρουσφετιού, της κομματοκρατίας, των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων εμπόδισε την Ελλάδα να αλλάξει τη θέση της στον χάρτη και να είναι και στην
πραγματικότητα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Πολλά από αυτά που βιώσαμε τα δέκα χρόνια
των μνημονίων θα τα είχαμε αποφύγει, εάν αξιοποιούσαμε έστω και τους μισούς από τους πόρους
που μας έρχονταν από τις Βρυξέλλες.
Τώρα έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία και αυτή δεν
είναι άλλη από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο
ΕΣΠΑ. Δεν είναι μόνο ο «όγκος» χρημάτων τα
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Νίκος Ελευθερόγλου
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Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

οποία μπορεί να λάβει η χώρα μας, καθώς αυτά αγγίζουν τα 90 δισ., αλλά ότι για πρώτη φορά καταθέσαμε ένα σχέδιο που όχι μόνο πήρε τα εύσημα της
Κομισιόν, αλλά εγκρίθηκε πρώτο από όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Αυτό δείχνει κάτι. Ότι η Ελλάδα, όταν θέλει, μπορεί να κινείται στην πρώτη ταχύτητα και να είναι
σοβαρή.
Η μεγάλη πρόκληση όμως που έχουν μπροστά
τους η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο είναι
να αξιοποιηθούν σωστά αυτοί οι πόροι και να μη χαθούν στον δρόμο και στα… συρτάρια κάποιων, που
έχουν μάθει να κινούνται με το αζημίωτο. Επειδή
όμως έχουμε μάθει όλα να τα χρεώνουμε στο Δημόσιο, θα πρέπει να καταλάβει και ο ιδιωτικός τομέας ότι έχει τις δικές του μεγάλες ευθύνες, ώστε να
τρέξουν τα προγράμματα. Δηλαδή να καταθέσουν
οι επιχειρήσεις εγκαίρως τα έργα και τους φακέ-
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Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

λους, για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις.
Το νέο «πακέτο» μπορεί πράγματι να αλλάξει το
μέλλον της χώρας και να δώσει δουλειές στους νέους μας. Οι στόχοι του αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή
και την ενέργεια.
Τομείς που οι νέοι μας έχουν τα προσόντα, τις
ικανότητες και τις ευαισθησίες. Για αυτό και θεωρούμε ότι αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί εάν
πράγματι η πατρίδα μας θέλει να γυρίσει σελίδα.
Και από χώρα-παρίας να γίνει χώρα-πρωταγωνιστής και οδηγός.
Πλέον δεν υπάρχουν δικαιολογίες για κανέναν.
Το μάρμαρο των περασμένων λογικών και διαχειρίσεων το πληρώσαμε ακριβά. Η κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη έχει την ευκαιρία να οδηγήσει την Ελλάδα στον 21ο αιώνα. Εάν χαθεί, δεν θα
έχει καμία δικαιολογία…
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Στόχος το «on» χωρίς «off»

Ν

α μη διαταράξει την τουριστική σεζόν, εφόσον αυτό είναι
επιδημιολογικά επιτρεπτό,
επιδιώκει η κυβέρνηση, εξ ου
και οι αποφάσεις για νέα περιοριστικά
μέτρα στα νησιά ωθούνται προς τα πίσω
και αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση τόσο
στην εντατικοποίηση όσο και στην ποιοτική αναβάθμιση των ελέγχων, προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία εστιών
υπερμετάδοσης.
Το στίγμα, άλλωστε, έδωσε ο ίδιος ο
Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ηράκλειο,
το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν με
βεβαιότητα υπογράμμισε ότι η χώρα δεν
πρόκειται να μπει ξανά σε καθεστώς περιορισμών. «Και μπορώ να σας πω μετά
βεβαιότητας ότι η χώρα δεν θα ξανακλείσει. Η οικονομία και η κοινωνία θα εξακολουθούν να δουλεύουν, θα πρέπει να
τηρούμε τα ελάχιστα μέτρα προστασίας
και θα είμαστε αυστηροί σε αυτά τα λίγα
τα οποία ζητάμε», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης.
Υπό αυτό το πρίσμα, η κυβέρνηση έχει
στο τραπέζι το μοντέλο «on/off» που επιστρατεύτηκε για τη Μύκονο προ δύο
εβδομάδων, όμως θέλει στρατηγικά να
παραμείνει στο «on». Βεβαίως, όπως διαμηνύουν κυβερνητικά στελέχη, αν παρα-

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

στεί ανάγκη, η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να πατήσει και το «off», αυτή όμως δεν
είναι η στρατηγική επιδίωξη. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι το μήνυμα δόθηκε ήδη από την περίπτωση της Μυκόνου,
καθώς η Πολιτεία, παρά τις αντιδράσεις,
εμφανίστηκε έτοιμη να τραβήξει την πρίζα ακόμα και από το «διαμάντι» του τουριστικού «στέμματος» της χώρας, που
συγκεντρώνει τους rich and famous
απανταχού.
Άλλωστε, και ο Νίκος Χαρδαλιάς στην
ενημέρωση της Πέμπτης, μετά και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων,
χτύπησε καμπάνα για τη Μύκονο και την
Ίο, ενώ στο μικροσκόπιο είναι και άλλα έξι
νησιά. Αρκετά μέλη της Επιτροπής, όμως,
με τα οποία η «Political» συζήτησε είναι
της άποψης ότι ακόμα υπάρχει περιθώριο
για μέτρα αποτροπής της διασποράς, χωρίς να «κλείσει» ξανά η μουσική σε νυχτερινά μαγαζιά και να επανέλθει η απαγόρευση κυκλοφορίας τις βραδινές ώρες
ούτε και να μπουν επιπρόσθετοι περιορι-

σμοί στην εστίαση. Άλλωστε, όπως αποκάλυψε και ο Νίκος Χαρδαλιάς, μεγάλο
μέρος του προβλήματος είναι οι εποχικοί
εργαζόμενοι σε εστίαση, τουρισμό και
παραλιακά μαγαζιά που είναι σε μεγάλο
βαθμό ανεμβολίαστοι, με αποτέλεσμα,
για παράδειγμα, στη Μύκονο να αποτελούν το 46% των κρουσμάτων.
Ένα ακόμα στοιχείο που παίζει ρόλο
στην εξίσωση και η κυβέρνηση σταθμίζει
είναι και η καλή πορεία των κρατήσεων
για τα μεγάλα νησιά, που είναι κρίσιμες
για τα τουριστικά έσοδα. Από την άλλη,
αυτό δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία
για τη μη λήψη μέτρων, εφόσον είναι
απαραίτητο. Εξ ου και, ό,τι μέτρα ληφθούν, θα είναι στο πρότυπο της Μυκόνου και δεν θα «κλείνουν» εξ ολοκλήρου
τουριστικούς προορισμούς, από τη στιγμή άλλωστε που πλείστοι όσοι ταξιδιώτες
είναι εμβολιασμένοι. Κάπως έτσι, η κυβέρνηση προσπαθεί να κερδίσει χρόνο,
προκειμένου να διευρυνθεί κι άλλο το
ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης.

Κινητές μονάδες σε ξενοδοχεία
Από το Ηράκλειο, στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι κινητές μονάδες εμβολιασμού θα σταλούν και σε μεγάλα ξενοδοχεία, αρχής γενομένης από

την Κρήτη. «Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, να μπορούν να πηγαίνουν οι μονάδες, να εμβολιάζουν μαζικά εργαζόμενους σε μεγάλους χώρους φιλοξενίας,
έτσι ώστε να γλιτώνουν και οι εργαζόμενοι τον μπελά και την ταλαιπωρία να πηγαίνουν οι ίδιοι - ενδεχομένως να μην
ταιριάζει και με τους ρυθμούς δουλειάς
τους», είπε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης, ακόμα, έστειλε μήνυμα ενότητας, επισκεπτόμενος το ΠΑΓΝΗ,
λέγοντας ότι «δεν χωρούν ούτε ψεύτικοι
διχασμοί, ούτε κομματικές παρωπίδες.
Κάνουμε μαζί μια προσπάθεια να ξεπεράσουμε αυτή την πρωτοφανή κρίση και
όλοι μαζί θα κερδίσουμε ή όλοι μαζί θα
χάσουμε». Από το Ρέθυμνο, δε, είχε στείλει μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού, χωρίς
φόβο για παρενέργειες.

Μητσοτάκης: «Μπορώ να
σας πω μετά βεβαιότητας
ότι η χώρα δεν θα
ξανακλείσει. Η οικονομία και
η κοινωνία θα εξακολουθούν
να δουλεύουν»
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Ο τουρισμός μπορεί και πρέπει να πετύχει
Τ
του

Αλέξανδρου
Αυλωνίτη
Δικηγόρος,
βουλευτής
Κέρκυρας
του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
και αναπληρωτής
τομεάρχης
τουρισμού

ο άνοιγμα του τουρισμού στη χώρα μας στις 15 Μαΐου
υπήρξε σε μεγάλο βαθμό ουτοπικό. Ανεφάρμοστο
και ανεδαφικό. Η κυβέρνηση για δεύτερη χρονιά ξεδιπλώνει τους ερασιτεχνισμούς της. Από τον Μάιο και τον
Ιούνιο, οι άνθρωποι του τουρισμού δίνουν μέρα με τη μέρα τη μάχη της επιβίωσης και ο υπουργός Τουρισμού
συνεχίζει να σπαταλά κενούς λόγους και να σπέρνει
ψεύτικες ελπίδες. Η στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όχι μόνον δεν υπήρξε άμεση αλλά ήταν ελλιπέστατη, σε βαθμό που μετά τα λουκέτα εμφανίστηκαν οι
οδυνηρές για την κοινωνία μας κατασχέσεις.
Ήταν συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να προωθήσει τη ρευστότητα μέσω των τραπεζών, όταν οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές. Πόσοι
και πώς επωφελήθηκαν; Η στήριξη ήταν στις μεγάλες
επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο και όχι τις μικρομεσαίες.
Αυτή είναι η πάσα αλήθεια.
Το μέγεθος της αλαζονείας και η μωροφιλοδοξία των
στελεχών της κυβέρνησης επιβεβαιώνονται διαρκώς
στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Το είδαμε με το ψηφιακό πιστοποιητικό, το επιβεβαιώσαμε δυστυχώς και με το
ποσό του Ταμείο Ανάκαμψης για τον τουρισμό. Τα τοπικά
lockdowns εν μέσω τουριστικής περιόδου σε προορισμούς όπως η Μύκονος, πιθανότατα και αλλού, είναι
αποτέλεσμα των κυβερνητικών χειρισμών. Και μόνον. Η
ελαφρότητα με την οποία έχει χειριστεί την υγειονομική
θωράκιση της Ελλάδας απέναντι στη μετάλλαξη Δέλτα
έχει μεταφραστεί στις διεθνείς αγορές ως η χειρότερη
δυσφήμηση με όσα αρνητικά αυτή κουβαλά.
Ο ελληνικός τουρισμός
έχει τις προϋποθέσεις να πετύχει
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. υποστηρίζει 18 μήνες τώρα πως ο ελ-

ληνικός τουρισμός δεν πρέπει να αφεθεί στην τύχη των
διεθνών συσχετισμών που επιβάλλουν συρρικνωμένα
έσοδα στους λίγους και πολλά στους μεγάλους τουριστικούς παράγοντες.
Ο ελληνικός τουρισμός έχει τις προϋποθέσεις να πετύχει. Φτάνει να υπάρχει σχέδιο, ορθολογισμός στην
εκτίμηση της κατάστασης, γρήγορα αντανακλαστικά,
οξυδέρκεια στις κινήσεις και πατριωτική ενσυναίσθηση.
Τίποτα από όλα αυτά δεν εντοπίστηκε στις πολιτικές κινήσεις του υπουργείου Τουρισμού και συνολικά της κυβέρνησης.
Σήμερα η τουριστική σεζόν εξελίσσεται μετ’ εμποδίων, με τις προβλέψεις να συνεχίζουν να κυμαίνονται
σε αρκετά χαμηλά επίπεδα και οι ροές στα αεροδρόμια
να είναι συγκρατημένες.
Οι προϋποθέσεις των μαζικών εμβολιασμών και κατ’
επέκταση η έκδοση του πιστοποιητικού Covid, οι περιορισμοί καραντίνας με τα αντίστοιχα ξενοδοχεία υποδοχής, το εκτεταμένο testing, καθώς και οι έλεγχοι στα λιμάνια και τις πύλες εισόδου δεν έχουν φτάσει στο σημείο
που να προωθούν έναν αέρα covid free για την ηπειρωτική χώρα και τους νησιωτικούς μας προορισμούς.
Όλο αυτό αποτυπώνεται στο κομμάτι των κρατήσεων
που βρίσκονται σε περιορισμένο επίπεδο, ενώ οι επαγγελματίες που συνομιλούμε μαζί τους, τις χαρακτηρίζουν ως μη εγγυημένες.
Συνεργασία με τον κόσμο
του τουρισμού για λιγότερες απώλειες
Μέσα σε αυτό το κλίμα οφείλουμε να συνεργαστούμε
με τον κόσμο του τουρισμού για να πετύχουμε τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Όσο λιγότερες, τόσο πιο κερδισμένοι θα βγούμε ως χώρα. Ωστόσο, με ευχολόγια δεν

προστατεύεται ένα εθνικός κλάδος, ούτε μπορεί να πάρει μπροστά στον βαθμό που θα ωφελήσει τους εργαζόμενους, τον επιχειρηματικό κόσμο και την οικονομία μας
εντέλει.
Η σημερινή απαισιοδοξία απαιτεί τη φυγή προς τα
μπρος με προνοητικότητα και ευελιξία, με σχέδιο βραχυπρόθεσμης αντιμετώπισης των προβλημάτων επιβίωσης του κλάδου. Επιπλέον, έχει ανάγκη και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο
και ανταγωνιστικό διεθνές τουριστικό περιβάλλον.
Η υγειονομική και οικονομική κρίση πρέπει να μας
στρέψει σε τουριστικές πολιτικές αντίστοιχες με τις προκλήσεις των υπόλοιπων τουριστικών προορισμών, των
χωρών της περιοχής μας.
Στις προτάσεις μας, το ζήτημα της επιμήκυνσης της
τουριστικής περιόδου ενέχει κυρίαρχη θέση. Αν για κάποιους οι 365 μέρες τον χρόνο είναι πολλές, για εμάς θεωρούνται κατακτήσιμος στόχος.
Ο ελληνικός τουρισμός χρειάζεται πολυεπίπεδη στήριξη, ταχύτητα στη λήψη των μέτρων και ουσιαστική
χρηματοδότηση.
Χρειάζεται στρατηγικός σχεδιασμός με βιώσιμη ανάπτυξη εθνικής εμβέλειας και με ταυτόχρονη εκπόνηση
περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης και προβολής κατά
περιοχή.
Χρειάζεται ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Απαιτείται ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των επιχειρήσεων επισιτισμού και χρειάζεται άμεση μισθολογική
ενίσχυση των εργαζομένων με την παράλληλη μείωση
της ανεργίας του κλάδου.
Ο τουρισμός μπορεί και πρέπει να τα καταφέρει, να
πετύχει!

Ηθική και δικαιώματα των ζώων
Μ

ε αφορμή τον θάνατο του «Κωστή», της μικρής
φώκιας από την Αλόννησο, είναι σωστό να αναφερθώ στα δικαιώματα των ζώων, διότι μπορεί με τα
χρόνια να υπάρχει βελτίωση και περισσότερη ασφάλεια για αυτά τα πλάσματα, αλλά ακόμη έχουμε πολύ
δρόμο, ώστε να φτάσουμε στον απόλυτο σεβασμό που
αξίζουν.
Μιλώντας για δικαιώματα, αρχικά είναι τα ηθικά ή
νομικά δικαιώματα που αποδίδονται σε μη ανθρώπινα ζώα, συνήθως λόγω της πολυπλοκότητας της γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ζωής τους ή
της ικανότητάς τους να βιώνουν σωματικό ή συναισθηματικό πόνο ή ευχαρίστηση. Ιστορικά, υπάρχουν
διαφορετικές απόψεις για το πεδίο των δικαιωμάτων
των ζώων αντανακλώντας φιλοσοφικές και νομικές
εξελίξεις, επιστημονικές αντιλήψεις για τη φύση των
ζώων και των ανθρώπων, και θρησκευτικές και ηθικές αντιλήψεις για τη σωστή σχέση μεταξύ ζώων και
ανθρώπων.
Δυστυχώς, τα ζώα έχουν εδώ και καιρό κατηγοριοποιηθεί ως «νομικά πράγματα» και όχι ως «νομικά
πρόσωπα», που σημαίνει ότι τα νομικά πρόσωπα έχουν
δικά τους δικαιώματα, τα νομικά πράγματα δεν έχουν.

Υπάρχουν στον νόμο αποκλειστικά ως αντικείμενα των
δικαιωμάτων νομικών προσώπων, π.χ. ως πράγματα
για τα οποία τα νομικά πρόσωπα μπορούν να ασκήσουν
δικαιώματα ιδιοκτησίας. Αυτό το καθεστώς, ωστόσο,
συχνά παρέχει στα ζώα την έμμεση προστασία από
τους νόμους που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της κοινωνικής ηθικής ή των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών
ζώων, όπως τα εγκληματικά καταστατικά ή τα πολιτικά
καταστατικά που επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες να λάβουν αποζημίωση για ζημίες που έχουν προκληθεί στα
ζώα τους. Πράγματι, αυτό το είδος νόμου ορίζει σήμερα το πεδίο του «νόμου για τα ζώα», ο οποίος είναι πολύ ευρύτερος από τα δικαιώματα των ζώων, διότι περιλαμβάνει όλους τους νόμους που αφορούν τα συμφέροντα των ζώων. Ένα νομικό πράγμα μπορεί να γίνει
νομικό πρόσωπο. Το πρώην νομικό πράγμα κατέχει τότε τα δικά του νόμιμα δικαιώματα και ένδικα μέσα. Συχνά έχουν γίνει παραλληλισμοί μεταξύ του νομικού καθεστώτος των ζώων και του ανθρώπινου σκλάβου.
Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί πολλοί οργανισμοί
για την προστασία των ζώων, ωστόσο λίγοι μπορούν να
βοηθήσουν, αφού ο νόμος είναι αυτός που θα έπρεπε
να φροντίζει σε πρώτο στάδιο για την προστασία τους.

Ορισμένοι οργανισμοί αποτελούνταν από μια χούφτα ανθρώους που ενδιαφέρονταν για τοπικά και πιο
παραδοσιακά θέματα προστασίας των ζώων, όπως καταφύγια ζώων που φροντίζουν αδέσποτα σκυλιά και
γάτες. Άλλοι έγιναν μεγάλοι εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί, όπως το PETA (Άνθρωποι για την Ηθική Αντιμετώπιση των Ζώων) και η Ανθρωπιστική Εταιρεία των
Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία στις αρχές του 21ου αιώνα είχε εκατομμύρια μέλη και ετήσιο προϋπολογισμό
πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Σε όλες τις εκδηλώσεις τους, οι ομάδες δικαιωμάτων των ζώων άρχισαν
να πλημμυρίζουν τη νομοθεσία με απαιτήσεις για ρύθμιση και μεταρρύθμιση, εκ των οποίων αρκετές υλοποιήθηκαν.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι οι σκλάβοι, άνθρωποι και μη άνθρωποι, μπορεί να προστατεύονται
έμμεσα μέσω νόμων που αποσκοπούν στην προστασία
των άλλων. Παραμένουν όμως αόρατοι για το αστικό
δίκαιο, διότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προστατευτούν άμεσα μέχρι να αναγνωριστεί η νομική τους
προσωπικότητα. Ας φροντίσουμε, λοιπόν, όλοι για την
προστασία αυτών των πλασμάτων που δεν ενοχλούν
κανέναν από εμάς.

της

Έβελυν
Παρασκευοπούλου
Δικηγόρος
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Η Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου
της Ε.Ε. για το σχέδιο «Ελλάδα 2.0»
Σ

του

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

τις 13/7/2021 το Συμβούλιο ECOFIN ενέκρινε το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» που θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που είναι γνωστός ως
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.
Η πατρίδα μας θα λάβει 17,8 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις
και 12,7 δισ. ευρώ ως δάνεια, ήτοι εν συνόλω 30,5 δισ.
ευρώ που αντιστοιχούν στο 16,27% του ελληνικού ΑΕΠ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 2 της πρότασης
Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας, το συνολικό ποσό που διατίθεται ως χρηματοδοτική συνδρομή της Ε.Ε. με τη μορφή
μη επιστρεπτέας στήριξης ανέρχεται σε 17.769.942.602
ευρώ. Εξ αυτών ποσό 13.515.279.418 ευρώ διατίθεται
για νομική δέσμευση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Επίσης ποσό 4.254.663.184 ευρώ διατίθεται για νομική δέσμευση από 1/1/2023 έως 31/12/2023. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ως άνω Εκτελεστικής Απόφασης, η Ένωση θέτει στη διάθεση της Ελλάδας δάνειο
ανώτατου ποσού ύψους 12.727.538.920 ευρώ.
Ενδιαφέρον πάντως, λόγω και του πολιτικού κύκλου,
παρουσιάζει η κατανομή της εκταμίευσης των σχετικών
επιχορηγήσεων και δανείων, η οποία αρχίζει από τον
Ιούλιο του 2021 και φτάνει μέχρι τον Αύγουστο του
2026, ήτοι μετά τον πολιτικό βίο της παρούσης κυβέρνησης, ο οποίος λήγει το αργότερο τον Ιούλιο του 2023.
Για το 2021 προβλέπεται εκταμίευση 7,5 δισ. ευρώ και
για τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 εκταμίευση 5,2 δισ.
ευρώ ετησίως, ενώ για το 2026 μόνο 1,8 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα η προκαταβολή του 13%, η οποία ήδη εγκρίθηκε από το Συμβούλιο, ανέρχεται σε 2.310,61 εκατ.
ευρώ επιχορηγήσεις και 1.654,58 εκατ. ευρώ δάνεια.

Επίσης για το 2021 προβλέπεται επίσης εκταμίευση
1.718,14 εκατ. ευρώ επιχορηγήσεις και 1.845,49 εκατ.
ευρώ δάνεια. Έτσι φέτος θα εκταμιευθούν συνολικά
7.528,82 εκατ. ευρώ. Για τα έτη 2022, 2023, 2024 και
2025 προβλέπεται ετήσια εκταμίευση 5.281,77 ευρώ, εκ
των οποίων 3.436,28 εκατ. ευρώ επιχορηγήσεις και
1.845,49 εκατ. ευρώ δάνεια, ενώ για το 2026 μόνο
1.845,49 εκατ. ευρώ για δάνεια. Συνολικά λοιπόν προβλέπεται εκταμίευση 17.773,90 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις και 12.727,54 για δάνεια.
Μετά την έγκριση του ελληνικού σχεδίου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα πρώτα δώδεκα έργα ύψους 1,42 δισ.
ευρώ (www.naftemporiki.gr, 15/7/2021) που πρόκειται
να χρηματοδοτηθούν από την προκαταβολή του Ταμείου Ανάκαμψης.
Στην παραπάνω Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου επισημαίνεται με νόημα ότι το πραγματικό ΑΕΠ της
Ελλάδας μειώθηκε κατά 8,2 % το 2020 και αναμένεται να
μειωθεί κατά 4,5% σωρευτικά το 2020 και το 2021.
Στη συνέχεια το Συμβούλιο αναφέρεται στις συστάσεις που απηύθυνε στην Αθήνα η Ε.Ε. στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την αντιμετώπιση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών.
Στο πλαίσιο αυτό καλείται η Ελλάδα να προχωρήσει
στις μεταρρυθμίσεις «σύμφωνα με τις μεταπρογραμματικές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της
Ευρωομάδας στις 22 Ιουνίου 2018». Ως γνωστόν, οι εν
λόγω δεσμεύσεις οι οποίες αναλήφθηκαν από την τότε
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχουν ορίζοντα υλοποίησης έως τα
μέσα του 2022, «παρακολουθούνται στο πλαίσιο της
ενισχυμένης εποπτείας» και σύμφωνα με το Συμβούλιο
εστιάζουν στους τομείς των «i) δημοσιονομικών και δημοσιονομικών-διαρθρωτικών πολιτικών, ii) της κοινω-

νικής πρόνοιας, iii) της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, iv) των αγορών εργασίας και προϊόντων, v) της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και των
ιδιωτικοποιήσεων και vi) του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης».
Οι παραπάνω δεσμεύσεις για την Ελλάδα σημαίνουν
«μεταρρυθμίσεις» που αφορούν το Ασφαλιστικό, τα εργασιακά, τα κόκκινα δάνεια και τις ιδιωτικοποιήσεις,
μέτρα που αποτελούν αιρεσιμότητες για την εκταμίευση
των παραπάνω κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Επιπλέον το Συμβούλιο υπενθυμίζει τις σχετικές
υποχρεώσεις της Αθήνας, καθώς «η Ελλάδα εμφανίζει
υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες που
σχετίζονται ιδίως με το υψηλό δημόσιο χρέος, την ατελή
εξωτερική επανεξισορρόπηση και το μεγάλο απόθεμα
μη εξυπηρετούμενων δανείων σε συνθήκες υψηλής
ανεργίας και χαμηλής δυνητικής ανάπτυξης».
Και ο νοών νοείτω για το τι μας επιφυλάσσει το Συμβούλιο, μετά τα «δώρα» του Ταμείου Ανάκαμψης.
Άλλωστε, όπως επισημαίνεται στην τέταρτη παράγραφο του άρθρου 2 της παραπάνω Εκτελεστικής Απόφασης του Συμβουλίου, η αποδέσμευση των δόσεων
χρηματοδότησης εξαρτάται από απόφαση της Κομισιόν
«ότι η Ελλάδα έχει εκπληρώσει ικανοποιητικά τα σχετικά ορόσημα και τους στόχους που έχουν προσδιοριστεί
σε σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και
ανθεκτικότητας». Ομοίως για την αποδέσμευση των δόσεων του δανείου πρέπει επίσης η Κομισιόν να προσδιορίσει ότι «η Ελλάδα έχει εκπληρώσει ικανοποιητικά
τα πρόσθετα ορόσημα και τους στόχους που καλύπτονται από το δάνειο» (άρθρο 3 παρ. 4 Εκτελεστικής Απόφασης).

«Γιαλαντζί» επαναστάτες
Φ

ίλος που ζει και εργάζεται στη Βρετανία αλλά βρίσκεται για διακοπές στην Ελλάδα μού έλεγε χθες
ότι αδυνατεί να αντιληφθεί το μένος των αντιεμβολιστών,
όπως άλλωστε και την παράλογη στάση τους. «Μα πες
μου», έλεγε, «είναι λογικό κάποιος να αρνείται να αντιμετωπίσει τον τωρινό και βέβαιο κίνδυνο, επειδή μπορεί,
ίσως, δεν αποκλείεται να έχει κάποια παρενέργεια στο
μέλλον;».
Προσπάθησα να του εξηγήσω ότι η προσπάθεια να
αποσαφηνιστεί «τι είναι λογικό» έχει πολλές πτυχές, ενώ
οι αποφάσεις των ανθρώπων και των λαών δεν λαμβάνονται πάντα με τη λογική. «Σκέψου», του είπα, «στις 28
Οκτωβρίου 1940 ή στις 25 Μαρτίου 1821 να παίρναμε
αποφάσεις με τη λογική. Θα ήμασταν ακόμη οθωμανική
επαρχία. Οι άνθρωποι αποφασίζουν με σειρά κριτηρίων,
διαφορετικών για τον καθένα και άλλων από λαό σε λαό.
Για αυτό και δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο του πώς να πείσεις έναν λαό, αλλά αντίθετα κάθε πολιτική δύναμη κάνει
την προσπάθεια με τον δικό της τρόπο. Αλλιώς πείθονται

οι άνθρωποι στη Βρετανία όπου ζεις και εργάζεσαι και
αλλιώς στην Ελλάδα όπου γεννήθηκες και μεγάλωσες».
Συμφώνησε.
Αυτό που κατάλαβε, όμως, ο φίλος μου δεν δείχνει να
το έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση, η οποία εκπέμποντας
αντιφατικά μηνύματα -έστω και από λάθος- δίνει τη δυνατότητα στους πάσης φύσεως αντιεμβολιαστές να εμφανίζονται ως δήθεν «επαναστάτες». Επαναστάτες όμως
«γιαλαντζί», χωρίς συνέπειες, γιατί ο αληθινός επαναστάτης είναι πάντα έτοιμος να υποστεί τα επίχειρα της
προσπάθειάς του.
Στα καθ’ ημάς, τι βλέπουμε; Αρχικά εξαγγελίες περιορισμών στους μη εμβολιασμένους και στη συνέχεια, όταν
εξελίχθηκε ο πολιτικός διάλογος περί δήθεν «διχασμού
των Ελλήνων», κυβερνητικές υπαναχωρήσεις. Αρχικά
προθέσεις δημοσιοποιημένες για υποχρεωτικό εμβολιασμό σε αρκετές επαγγελματικές ομάδες -χωρίς όμως να
προσδιορίζεται το κριτήριο- και στη συνέχεια διαβεβαιώσεις ότι δεν συζητείται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός.

Η εικόνα είναι προφανής. Οι «γιαλαντζί» επαναστάτες
έχουν ήδη πάρει το μήνυμα ότι μπορούν να λένε τις δικές
τους θεωρίες, αλλά συνέπειες δεν θα έχουν. Και όσοι
ακόμη δεν έχουν πειστεί να κλείσουν το πολυπόθητο
ραντεβού ώστε να ωθήσουν στο μέτρο που τους αναλογεί
την κοινωνία προς την ανοσία της αγέλης μπερδεύονται
με τα αντιφατικά μηνύματα. Και μένουν κατά πλειοψηφία
ακίνητοι.
Η κυβέρνηση δεν έχει έως τώρα καταφέρει να πείσει
τους πολλούς ανεμβολίαστους να αλλάξουν στάση, διότι
δεν έχει βρει ένα κριτήριο, βάσει του οποίου θα εντάξει
στον υποχρεωτικό εμβολιασμό τις συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες που εμπίπτουν σε αυτό. Απόρροια
αυτής της έλλειψης είναι το εύλογο ερώτημα «γιατί εμείς
και όχι και εκείνοι;». Και όταν οι κυβερνώντες καταλήξουν στο κριτήριο, να το εξηγήσουν αναλυτικά στους πολίτες και να μην αρχίσουν τις παλινδρομήσεις ως προς το
αν θα προχωρήσουν έως το τέλος. Η τωρινή αμφιρρέπουσα εικόνα μόνο καλό δεν κάνει.

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
Δημοσιογράφος

P
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ν.Δ. καταγγέλλει Τσίπρα μέσω… Καρτερού

Κ

λίμα… καύσωνα στις σχέσεις
Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά
την αφορμή έδωσε με άρθρο
του στην «Αυγή» ο Θανάσης
Καρτερός, τον οποίο η Πειραιώς κατηγορεί για κρεσέντο χυδαιότητας.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση
της Ν.Δ., «το δηλητήριο» του λογογράφου
του πρώην πρωθυπουργού έφτασε μέχρι
και τα παιδιά του Κυριάκου Μητσοτάκη,
αλλά και την κορυφαία τενίστρια Μαρία
Σάκκαρη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο κ. Καρτερός, βασικός αρθρογράφος
της “Αυγής”, στενός συνεργάτης και λογογράφος του κ. Τσίπρα και διευθυντής του
Γραφείου Τύπου του όταν ήταν πρωθυπουργός, υπηρετώντας τη γραμμή του αρχηγού του, επιδίδεται σε ένα νέο κρεσέντο
χυδαιότητας. Κι αυτή τη φορά όχι μόνο κατά του πρωθυπουργού και της συζύγου
του, αλλά και κατά των παιδιών του. Το δηλητήριο φθάνει μέχρι και στην κορυφαία
αθλήτρια Μαρία Σάκκαρη. Κι όλα αυτά όχι
με κάποια πολιτική αφορμή, με κάποια
παρέμβαση ή κάποια δήλωσή τους. Μόνο
και μόνο επειδή υπάρχουν και είναι αυτοί
που είναι. Το πραγματικό πρόσωπο του
φασισμού, πίσω από τη μάσκα του δήθεν
προοδευτικού».

Τι έγραψε ο Θανάσης Καρτερός
Ο δημοσιογράφος, μεταξύ άλλων, στο
χθεσινό του editorial στο φύλλο της «Αυγής», το οποίο τιτλοφόρησε ως «Η σαπουνόπερα της δυναστείας Μητσοτάκη», αναφέρθηκε στη σχέση του γιου του πρωθυ-

Το κυβερνητικό κόμμα
μιλά για «ένα νέο κρεσέντο
χυδαιότητας. Κι αυτή
τη φορά όχι μόνο κατά
του πρωθυπουργού και
της συζύγου του, αλλά
και κατά των παιδιών του»

πουργού με την τενίστρια Μαρία Σάκκαρη,
ασκώντας κριτική στον ίδιο τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ότι αφήνει να προβάλλεται η
προσωπική ζωή του ίδιου του γιου του χωρίς να τον προστατεύει.
«Ας μην παριστάνουν τώρα τα θύματα
κουτσομπολιού, σεξισμού και σαρκασμών.
Δεν ήταν ηλίθιοι όσοι πρωθυπουργοί προφύλαγαν την οικογένειά τους από την ανθρωποφαγία της ακατάσχετης δημοσιότητας. Άμα εσύ ο ίδιος ρίχνεις τα παιδιά σου

στην αρένα. Άμα κάνεις μελό αντάξιο της
Μάρθας Βούρτση τη στράτευση του διαδόχου. Άμα σε κάθε ευκαιρία εκθέτεις εν δήμω τα εν οίκω», γράφει χαρακτηριστικά ο
Θανάσης Καρτερός σε ένα σημείο του κειμένου του και καταλήγει κάνοντας αναφορά στην κορυφαία τενίστρια γράφοντας:
«Θα μπορούσε, αν ήταν σοβαρός πολιτικός
και άνθρωπος, με δέκα τηλεφωνήματα να
προστατέψει την οικογένειά του. Αλλά
έκανε ακριβώς το αντίθετο. Και έτσι φτά-

σαμε από την κατά ριπάς φωτογραφούμενη υπέρκομψη, τα ενσταντανέ παιδιών και
συγγενών, τα how to spend it εν μέσω πανδημίας, τις αγκαλιές στην παραλία, τα τρυφερά ρεπορτάζ για το ειδύλλιο του διαδόχου, στη Σάκκαρη».
Το κλίμα, πάντως, έχει ενταθεί με αφορμή και το πόθεν έσχες του Παύλου Πολάκη, ο οποίος κατέθεσε μήνυση και αγωγή
στη Ν.Δ. Πάντως, ο πρόεδρος της Επιτροπής για το Πόθεν Έσχες Αθανάσιος Μπούρας ξεκαθάρισε ότι τα έτη από 2015 έως
2018 ο κ. Πολάκης δεν είχε δηλώσει την
ατομική επιχείρηση της συζύγου του, κάτι
που έκανε το 2021 με τροποποιητική δήλωση, αφού του εστάλησαν από τον ορκωτό λογιστή οι παρατηρήσεις του!

Η Βουλή χρηματοδοτεί Μνημείο Πεσόντων του Έπους του 1940 στο Καλπάκι
Ανέγερση Μνημείου Πεσόντων του Έπους του 1940 στο
Καλπάκι χρηματοδοτεί η Βουλή των Ελλήνων με 600 χιλιάδες
ευρώ. Η σχετική σύμβαση με τον Δήμο Πωγωνίου υπογράφηκε χθες στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής Κωνσταντίνου Τασούλα. Το έργο έχει αναλάβει να μελετήσει και να
υλοποιήσει ο Δήμος Πωγωνίου με τη συνεργασία και τη βοήθεια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ η ανέγερση του
μνημείου εντάσσεται σε μια ευρύτερη ενότητα ενός ιστορικού πάρκου που θα γίνει στο Καλπάκι με την ανακαίνιση και
τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος Ιστορικού Μουσείου και
με την ανάδειξη των σημείων όπου έγιναν οι μάχες του έπους
του ’40. Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο πρόεδρος
του Σωματείου Συγγενών Πεσόντων του Έπους του ’40 και
πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής και υπουργός Γεώργιος
Σούρλας, ο δήμαρχος Πωγωνίου Κωνσταντίνος Καψάλης και
στελέχη του δήμου.

Ο κ. Τασούλας ανέφερε ότι αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί
«μια παλιά δέσμευση της Βουλής που είχε αναληφθεί ήδη
υπό την προεδρία του αείμνηστου Δημητρίου Σιούφα και είχε
ανακοινωθεί από τον Ιανουάριο του 2009. Η μελέτη είναι
έτοιμη, η Βουλή με ομόφωνη απόφαση της διασκέψεως των

προέδρων ενέκρινε τη χρηματοδότηση και σήμερα υπογράφουμε τη σύμβαση με τον Δήμο Πωγωνίου για την υλοποίηση
αυτής της χορηγίας».
Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής δήλωσε πως το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με
το υπουργείο Πολιτισμού και το υπουργείο Τουρισμού, υπέγραψε ένα μνημόνιο μέσα από το οποίο αναδεικνύεται ο ιστορικός τουρισμός.
Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο πρόεδρος του Σωματείου Συγγενών Πεσόντων του Έπους του ’40 και πρώην αντιπρόεδρος της
Βουλής Γιώργος Σούρλας, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη
του εκ μέρους των συγγενών των πεσόντων στο πεδίο των μαχών. «Είμαστε ευτυχείς που υπογράφηκε αυτή η σύμβαση και
εκπληρώθηκε ένα ιερό χρέος σε αυτούς τους γενναίους που
άλλαξαν την πορεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τίμησαν την
ιστορία, λάτρευαν το έθνος μας, έπεσαν στα πεδία των μαχών
και κέρδισαν τον παγκόσμιο θαυμασμό», τόνισε.
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Ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης

POLITICAL

Η

έννοια της βιώσιμης
ανάπτυξης αναφέρεται
σε μορφή αναπτυξιακής πολιτικής η οποία
επιδιώκει να ικανοποιήσει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της κοινωνίας κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη
βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη
και, κυρίως, τη μακροπρόθεσμη
ευημερία. Βασίζεται στην παραδοχή
ότι η ανάπτυξη πρέπει να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες
χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ευημερία των επόμενων γενεών. Στην
πράξη, αυτό σημαίνει ότι δημιουργούνται οι συνθήκες για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη με
ταυτόχρονη εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.
Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι πρωταρχικός στόχος της Ε.Ε., η οποία
έχει δημοσιεύσει τη δική της στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Στο
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, η
βιώσιμη ανάπτυξη είναι βασική αρχή που καθορίζεται στον κανονισμό
κοινών διατάξεων, ο οποίος παρέχει
το πλαίσιο πολιτικής για όλα τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά
και επενδυτικά ταμεία. Στόχος της
βιώσιμης ανάπτυξης είναι να καλύ-

πτονται οι ανάγκες των σημερινών
γενεών χωρίς όμως να τίθεται σε
κίνδυνο η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές
τους ανάγκες. Η βιώσιμη ανάπτυξη
συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες αλληλοενισχύονται.

•διασφάλιση της «υγείας» του πλανήτη μας
•δίκαιες και ανθεκτικές κοινωνίες
•ευημερούσες οικονομίες.
Οι στόχοι αυτοί προωθούν τη σύγκλιση των χωρών της Ε.Ε., τόσο σε
κοινωνικό επίπεδο όσο και σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο.

Το παγκόσμιο πλαίσιο

Η Ε.Ε. διαθέτει στέρεες βάσεις
όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη
και έχει επίσης δεσμευτεί πλήρως
να πρωτοστατήσει, μαζί με τα κράτη
μέλη της, στην υλοποίηση της
Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων
Εθνών. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης λαμβάνονται υπόψη και στις 10
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Τον Νοέμβριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη
στρατηγική της προσέγγιση για την
υλοποίηση της Ατζέντας 2030, καθώς και για τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης.
Καίριες δράσεις για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030:
•συμπερίληψη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλες τις πολιτικές
και πρωτοβουλίες της Ε.Ε., ώστε η
βιώσιμη ανάπτυξη να αποτελεί θεμελιώδη κατευθυντήρια αρχή σε

Η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων
Εθνών, η οποία εγκρίθηκε από τους
παγκόσμιους ηγέτες το 2015, αποτελεί το νέο παγκόσμιο πλαίσιο για
τη βιώσιμη ανάπτυξη και θέτει 17
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
(ΣΒΑ). Σκοπός της είναι η εξάλειψη
της φτώχειας και η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα έως το 2030, χωρίς κανένας
να μένει στο περιθώριο.
Οι ΣΒΑ αποτελούν συγκερασμό
των τριών διαστάσεων της βιώσιμης
ανάπτυξης: της οικονομικής, της
κοινωνικής και της περιβαλλοντικής διάστασης. Πρόκειται για συγκεκριμένους στόχους με ορίζοντα
τα επόμενα 15 χρόνια, οι οποίοι μεταξύ άλλων εστιάζουν στα εξής:
• ανθρώπινη αξιοπρέπεια
•περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα

Η δέσμευση της Ε.Ε.

όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
• τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο της Ε.Ε. ξεκινώντας από το 2017.
• προώθηση της υλοποίησης της
Ατζέντας 2030 από κοινού με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της
Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα,
διεθνείς οργανισμούς, οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών, πολίτες
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
• δημιουργία μιας πλατφόρμας
υψηλού επιπέδου με τη συμμετοχή
πολυάριθμων ενδιαφερόμενων μερών, η οποία θα προωθεί την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε όλους
τους τομείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
• διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου οράματος με ορίζοντα πέρα
από το 2020.
Προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο, η
Ε.Ε. θα συνεχίσει να συνεργάζεται
με τους εξωτερικούς της εταίρους,
χρησιμοποιώντας όλα τα εργαλεία
που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο των
εξωτερικών πολιτικών της, και να
στηρίζει, ιδίως, τις προσπάθειες των
αναπτυσσόμενων χωρών.
Πηγή: Ε.Ε.
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Πρόσβαση σε καθαρό νερό, διασφάλιση
πόρων παροχής & κάλυψη δικτύου ύδρευσης

Η

ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται όλο το
πλέγμα των δραστηριοτήτων
που συνθέτουν τον κύκλο του
νερού. Το νερό αποτελεί έναν
πολύτιμο φυσικό πόρο, αλλά και ένα πολύτιμο και ζωτικό αγαθό, και έτσι ακριβώς το
διαχειρίζεται.
Η πρόσβαση σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό αναγνωρίστηκε από τη διεθνή
κοινότητα ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και χαρακτηρίστηκε ως ένας από
τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.
Η συνεχής διασφάλιση των απαραίτητων
υδατικών πόρων, η εξασφάλιση της επαρκούς επεξεργασίας τους για πόσιμο νερό
άριστης ποιότητας και η ικανότητα διανομής αυτού μέσω του δικτύου ύδρευσης
στους πελάτες της αποτελούν την κύρια
δραστηριότητα της ΕΥΔΑΠ.
Η ΕΥΔΑΠ προμηθεύεται ακατέργαστο νερό, μέσω υδραγωγείων και ενωτικών
υδραγωγείων συνολικού μήκους 495 χλμ.,
από τις λεκάνες απορροής του Μαραθώνα,
της Υλίκης, του Μόρνου και του Εύηνου που
κατατάσσονται στην κατηγορία Α2, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 75/440/ΕΟΚ
περί της ποιότητας που απαιτείται για το
επιφανειακό νερό που προορίζεται για την
παραγωγή πόσιμου νερού. Μετά την επεξεργασία του ακατέργαστου νερού στις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού, γίνεται η διανομή του μέσω του δικτύου ύδρευσης, το
οποίο αποτελείται από περίπου 14.000 χλμ.
τροφοδοτικών αγωγών.
Η διασφάλιση, σε όλη την έκταση του
υδροδοτικού συστήματος, επαρκούς ποσότητας πόσιμου νερού υψηλής ποιότητας, με
παράλληλη προστασία του φυσικού πόρου,
αποτελεί κύρια προτεραιότητα για την Εταιρεία.
Η Αττική χαρακτηρίζεται από έντονο εδαφικό ανάγλυφο. Η ΕΥΔΑΠ παρέχει νερό σε
περιοχές με υψόμετρο εδάφους από 0 έως
και 600 μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας. Προκειμένου να ελέγχεται καλύτερα η
πίεση των αγωγών, δημιουργήθηκαν ζώνες
πίεσης, δηλαδή εδαφικές περιοχές ανά 30
έως 40 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, οι
οποίες έχουν συγκεκριμένη πίεση. Για τη
σωστότερη λειτουργία του, το δίκτυο
ύδρευσης παρακολουθείται σε 24ωρη βάση από σύστημα τηλελέγχου - τηλεχειρι-

Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ Μαραθώνας

Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ ΜΕΝ Ασπρόπυργου
σμού (SCADA). Η κάλυψη της ζήτησης γίνεται με νερό ασφαλούς ποιότητας, χωρίς
όμως να δημιουργούνται προβλήματα στο
περιβάλλον (οικοσύστημα) λόγω υπέρμετρης αποστέρησης νερού, προκειμένου αυτό να διατεθεί για υδρευτική χρήση.
Στόχο της Εταιρείας, στον τομέα της
ύδρευσης, αποτελεί η σταθερή και στοχευμένη μετάβαση στις νέες τεχνολογίες με
την παρακολούθηση και την αξιοποίηση
όλων των σύγχρονων τάσεων της προηγμένης τεχνολογικά διεθνούς αγοράς νερού.
Η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται τη ζήτηση του νερού αναπτύσσοντας προγράμματα μείωσης
των διαρροών (διαχείριση πίεσης – υδροδοτικές ζώνες, άμεση αποκατάσταση βλαβών-θραύσεων αγωγών του δικτύου
ύδρευσης, εξυγιάνσεις και αντικαταστάσεις των δικτύων ύδρευσης), με στόχο όχι
μόνο την εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά
και την προστασία από σπατάλη του φυσικού πόρου.

Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ Μόρνος
Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός, η κατασκευή,
η λειτουργία, η συντήρηση καθώς και η συνεχής ανάπτυξη του δικτύου ύδρευσης είναι μια πολύπλοκη πολυπαραγοντική διαδικασία, που απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία. Η
υπεύθυνη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης και η διασφάλιση της υδατικής απόδοσης συντελούν στην ανταπόκριση στις
ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μας μερών και στην αύξηση της
εμπιστοσύνης τους προς την Εταιρεία. Με
τον τρόπο αυτόν, η ΕΥΔΑΠ συμβάλλει θετικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και συγκεκριμένα στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης, όπως αυτοί έχουν οριστεί από
τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, που συντελούν στη σταδιακή βελτίωση της παγκόσμιας αποδοτικότητας των πόρων τόσο
στην κατανάλωση όσο και στην παραγωγή
και στην προσπάθεια διαχωρισμού της οικονομικής ανάπτυξης από την περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Σήμερα η ΕΥΔΑΠ παρέχει άριστης ποιότητας πόσιμο νερό, στην απαραίτητη ποσότητα και πίεση, ανεξάρτητα αν έχει σε
όλες τις περιοχές την αρμοδιότητα διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης πρωτογενώς
ή αν σε ορισμένες από αυτές η διαχείριση
του τοπικού δικτύου γίνεται από τους οικείους ΟΤΑ.
Ως ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών
ύδρευσης, με συναίσθηση της ευθύνης της
απέναντι σε εκατομμύρια καταναλωτές, μεριμνά για την άριστη ποιότητα του πόσιμου
νερού. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε
έργα υποδομής, σε τεχνολογία και σε εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου της,
η Εταιρεία διασφαλίζει ποιότητα πόσιμου
νερού, από τις υψηλότερες της Ευρώπης,
πάντα σε αρμονία με τις κείμενες διατάξεις.

ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Η συμβολή των επιχειρήσεων

Η

βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα κυβερνήσεων, κοινωνίας και επιχειρήσεων. Ο
ρόλος που καλείται να διαδραματίσει
η επιχείρηση στην επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης είναι τόσο
σημαντικός, όσο ο ρόλος που διαδραματίζουν οι κυβερνήσεις, οι μη
κυβερνητικές οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών.
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

POLITICAL

amaliakatzou@gmail.com

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ιδιωτικός
τομέας αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειονότητα των θέσεων εργασίας. Ο ιδιωτικός τομέας στη μεταπανδημία εποχή καλείται να ανταποκριθεί συνδέοντας επιχειρηματικές
στρατηγικές με τους στόχους της
Βιώσιμης Ανάπτυξης και προωθώντας επιχειρηματικές λύσεις που ενισχύουν την εταιρική βιωσιμότητα.
Επιπλέον, είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι το πώς δημιουργείται η
αξία για μία επιχείρηση ενδιαφέρει
πλέον τόσο τους επενδυτές όσο και
την κοινωνία στο σύνολό της. Ο τρόπος δημιουργίας και προστασίας της
αξίας αφορά όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη, ενώ και το πώς ένας οργανισμός συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη έχει γίνει η βάση για την εμπιστοσύνη της κοινωνίας σε μία ορθή
λειτουργία, κοινωνικά αξιόπιστη. Αυτές οι προτάσεις αποτελούν μια ευκαιρία για την καθιέρωση βέλτιστων
πρακτικών στην εταιρική πληροφόρηση, εναρμονισμένων με τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, και
επιτρέπουν την αποτελεσματικότητα
και τη διαφάνεια αναφορικά με τη
γνωστοποίηση των κοινωνικών επιδράσεων της επιχειρηματικότητας.
Για την επίτευξη των στόχων της
αειφόρου ανάπτυξης (SDGs), απαιτούνται αλλαγές τόσο στους τομείς
των επενδύσεων όσο και των κεφαλαιαγορών. Αυτό έχει αναγνωριστεί
από πολλές πρωτοβουλίες, κυβερνητικές και υπερεθνικές, καθώς και
από ρυθμιστικές και χρηματιστηριακές παρεμβάσεις.

Η αλλαγή θα επιτευχθεί με τη συμμετοχή τόσο των λειτουργιών της λογιστικής και της χρηματοδότησης,
όσο και της βιωσιμότητας και της
στρατηγικής και, παράλληλα, με τη
συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου διευκολύνονται η εφαρμογή των
στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης και
η προσαρμογή των επιχειρηματικών
μοντέλων και των επενδυτικών αποφάσεων των οργανισμών. Η αναγκαιότητα της αλλαγής έχει προκαλέσει αυξανόμενη ευαισθητοποίηση τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις
επενδυτικές κοινότητες σχετικά με
την αυξανόμενη σημασία της βιωσιμότητας και των 17 στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs). Οι ανωτέρω
στόχοι εγκρίθηκαν από όλα τα κράτημέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015
μετά από εκτεταμένες και ευρείες
διαβουλεύσεις. Είναι το προσχέδιο
για την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος – μια επείγουσα πρόσκληση
για δράση, που απαιτεί τη συμβολή
όλων των τομέων της κοινωνίας. Αντιμετωπίζουν τις παγκόσμιες προκλήσεις που σχετίζονται με τη φτώχεια,
την ανισότητα και την περιβαλλοντική
υποβάθμιση. Η κλιματική αλλαγή θα
επηρεάσει την επίτευξη των περισσότερων, αν όχι όλων, των στόχων της
Αειφόρου Ανάπτυξης SDGs.

Η εφαρμογή των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης περιλαμβάνει μια
πολυεπιστημονική προσέγγιση με τη
συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και
επαγγελματιών από πολλούς χώρος,
όπως σε αυτούς της χρηματοοικονομικής, της λογιστικής, της στρατηγικής και της βιωσιμότητας. Οι επιχειρηματικές και επενδυτικές κοινότητες αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο ότι η υγεία του πλανήτη και η
ευημερία της ανθρωπότητας καθορίζουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές επιτυχίας τους και ότι οι στόχοι
της Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)
εξαρτώνται από την αποτελεσματική
συνεργασία όλων για την επίτευξή
τους.
Σήμερα, οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται
την ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια στην παγκόσμια εφοδιαστική
αλυσίδα. Η ανάγκη καθιέρωσης αυστηρότερων μηχανισμών συμμόρφωσης και επιδίωξης της βιωσιμότητας οδηγεί σε ένα νέο και ταχύτατα
πλέον αυξανόμενο σε βαρύτητα ρυθμιστικό πλαίσιο για τη βιώσιμη και
υπεύθυνη χρηματοδότηση της μελλοντικής ανάπτυξης. Η στρατηγική
της ΕΕ για το 2030 αλλά και συμφωνίες, έστω και εθελοντικές, όπως αυτή για το Κλίμα στο Παρίσι το 2015 και

τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
του ΟΗΕ για το 2030, οδηγούν σήμερα σε αντίστοιχη συμφωνία για ένα
διεθνές σύστημα διαφάνειας και δέουσας επιμέλειας τόσο στις δημόσιες
όσο και στις ιδιωτικές επενδύσεις, οι
οποίες αναμένεται να επηρεάσουν
τις ΜΜΕ που αποτελούν μέρος της
εφοδιαστικής αλυσίδας μεγαλύτερων επιχειρήσεων με τρόπο καταλυτικό, οδηγώντας τις διοικήσεις και τις
ιδιοκτησίες τους σε μετασχηματιστικές αλλαγές, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της βιωσιμότητας.

Η εφαρμογή των στόχων
της Βιώσιμης Ανάπτυξης
περιλαμβάνει μια πολυεπιστημονική προσέγγιση
με τη συμμετοχή
εμπειρογνωμόνων
και επαγγελματιών
από πολλούς χώρoυς,
όπως αυτούς της
χρηματοοικονομικής, της
λογιστικής, της στρατηγικής
και της βιωσιμότητας
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ΔΕΗ: Άνοιξε νέο πιλοτικό
κατάστημα στο Μαρούσι

Η

ΔΕΗ εγκαινιάζει τη νέα εποχή στην εξυπηρέτηση
των πελάτων με το πρώτο πιλοτικό κατάστημα στο
Μαρούσι, στη Λ. Κηφισίας 167, σημειώνει η επιχείρηση σε ανακοίνωσή της.
Το εσωτερικό του καταστήματος χωρίζεται σε τρεις ζώνες:
• Τη ζώνη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης myΔΕΗ Service
Point, όπου οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν και να διαχειριστούν τους λογαριασμούς τους e-bill, να υποβάλουν αίτημα και να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά ή να προγραμματίσουν το ραντεβού τους σε ημέρα και ώρα της επιλογής τους.
• Τη ζώνη γρήγορης εξυπηρέτησης.
• Τη ζώνη της εξυπηρέτησης από εξειδικευμένους συμβούλους ενέργειας.
Παράλληλα, στο νέο πιλοτικό κατάστημα της ΔΕΗ στο Μαρούσι υπάρχει ειδικός χώρος πώλησης έξυπνων προϊόντων,
τελευταίας τεχνολογίας. Για τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας του νέου καταστήματος στο Μαρούσι, οι πελάτες μπορούν επωφεληθούν από μια μοναδική προσφορά: Έκπτωση
50% σε προϊόντα έξυπνης τεχνολογίας Xiaomi έως τις
6/8/2021.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ εξαγοράζει τη Mediterranean Foods
Σε συμφωνία για την απόκτηση της εταιρείας Mediterranean Foods Α.Ε. προχώρησε η βιομηχανία τροφίμων ΜΙΝΕΡΒΑ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διεύρυνση των δραστηριοτήτων της
σε περισσότερους κλάδους της αγοράς τροφίμων. Βάσει της συμφωνίας, η ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων γίνεται πλειοψηφικός μέτοχος της Mediterranean Foods
A.E. Με τη νέα εξαγορά, η ΜΙΝΕΡΒΑ ενισχύει το χαρτοφυλάκιό
της με προϊόντα αρτυμάτων και δύο εμπορικές μάρκες, τα Brava
και Delicia. Επιπλέον αποκτά τη μονάδα παραγωγής της Mediterranean Foods στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, ένα σύγχρονο εργοστάσιο
επιφάνειας 5.200 τ.μ. όπου παράγονται τέσσερις κατηγορίες προϊόντων (μουστάρδες, κέτσαπ, μαγιονέζες και σάλτσες) που απευθύνονται τόσο στη λιανική όσο και στη χονδρική αγορά τροφίμων.

ΔΕΔΔΗΕ: Μάχη τεσσάρων funds για το 49%
Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον στον διαγωνισμό για την
παραχώρηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς για τη
δεύτερη φάση της διαδικασίας προκρίθηκαν 4 ισχυρά funds. Η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών
έχει μετατεθεί για τις 4 Σεπτεμβρίου. Δέλεαρ για
τους ενδιαφερόμενους επενδυτές αποτελούν οι
ισχυρές και εγγυημένες αποδόσεις που εμφανίζει ο
διαχειριστής του δικτύου διανομής καθώς επίσης
και το σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που αναμένεται να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα με την πρόκριση των τεσσάρων διεκδικητών στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, μια ακόμη εξέλιξη αφορά την έγκριση από τη ΡΑΕ του ρυθμιζόμενου ετήσιου
εσόδου για την περίοδο 2021-2024. Συγκεκριμένα, το έσοδο ξεκινάει από τα 771 εκατ. ευρώ για το 2021 και
κλιμακώνεται σταδιακά στα 774 εκατ. το 2022, τα 776 εκατ. το 2023 και τα 798 εκατ. το 2024.

ΒUSINESS

Coffee Island: Στα ράφια
της αλυσίδας Σκλαβενίτης
Η Coffee Island διευρύνει τα κανάλια διανομής των
προϊόντων της και
τοποθετεί τα προϊόντα της στα ράφια της
αλυσίδας Σκλαβενίτης και σε επόμενο
χρόνο σχεδιάζει να
συνεργαστεί και με
άλλες εταιρείες του οργανωμένου λιανεμπορίου. Η εταιρεία καφεκοπτείων μπαίνει στις κατηγορίες καφέ, κάψουλας, espresso, ελληνικού και φίλτρου. Με την κίνηση
αυτή στοχεύει να ενισχύσει τα μερίδιά της στην αγορά,
όπου δραστηριοποιείται μέσω ενός δικτύου 470 καταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό - Κύπρο, Ηνωμένο
Βασίλειο, Καναδά, Ντουμπάι και Ελβετία. Θα αντισταθμίσει επίσης απώλειες από την κρίση στον κλάδο της εστίασης, αν και χάρις στη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου και το
επιχειρηματικό μοντέλο franchise που υιοθετεί έχει υποστεί συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις, μικρότερες πιέσεις.

Νέα θυγατρική στήνει
η Quality & Reliability
Η εταιρεία Quality & Reliability A.Ε., στο πλαίσιο της
ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων, ανακοινώνει ότι το
επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει στην ίδρυση
της εταιρείας Q&R Financial Services Ltd, με στόχο την
ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού στον χρηματοοικονομικό τομέα και επενδύσεις, στρατηγικές συνεργασίες με
εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Ρουμανία.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το νέο σχήμα θα
αξιοποιήσει και υφιστάμενα προϊόντα της εταιρείας,
όπως ενδεικτικά το λογισμικό διαχείρισης εγγυητικών
επιστολών που λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία στο ΤΜΕΔΕ, έχοντας εκδώσει περισσότερες από 90.000 ψηφιακές εγγυητικές επιστολές μέχρι σήμερα.
Το λογισμικό e-εγγυητικές προσφέρει σημαντική μείωση του κόστους για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Επικεφαλής της νέας εταιρείας αναλαμβάνει ο Εμμανουήλ
Ξιώνης, εντεταλμένος σύμβουλος της Quality & Reliability A.E.

Proset: Συμβάλλει
στον ψηφιακό μετασχηματισμό
Η Innovated Gov Services δημιουργήθηκε από την
Proset και περιλαμβάνει μια σειρά από εφαρμογές και
συστήματα που τα χαρακτηρίζει η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, με σκοπό να καλύψει τις νέες ανάγκες που
δημιουργούνται στους δήμους, στους οργανισμούς και
τις επιχειρήσεις από τις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές της χώρας. Η εταιρεία αναφέρει ότι με την πλατφόρμα των ψηφιακών υπηρεσιών IGS δημιουργούνται
συνθήκες διάδρασης με τους πολίτες εξοικονομώντας
χρόνο και πόρους. Οι πολίτες εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία και οι
χρήστες διευκολύνονται στο έργο τους.

ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚOΣ ΧΡΥΣOΣ

Πώς κατάφερε να κερδίσειτο στοίχημα
της περιβαλλοντικής αποκατάστασης

Η

Ελληνικός Χρυσός με δική της πρωτοβουλία και γνώμονα τη βιώσιμη
ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας ανέλαβε από την πρώτη στιγμή
της δραστηριοποίησής της στη Χαλκιδική την
πλήρη και οριστική αποκατάσταση της περιοχής
από το αποτύπωμα των παλαιότερων χρήσεων.
Σε αυτό το πλαίσιο, ολοκλήρωσε προσφάτως μια
ακόμη σημαντική φάση ενός έργου περιβαλλοντικής σημασίας στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής,
που αφορά στην εξυγίανση μιας έκτασης περίπου 32 στρεμμάτων, η οποία λειτουργούσε επί
δεκαετίες, από προηγούμενους ιδιοκτήτες των
μεταλλείων, ως ένας υπαίθριος χώρος απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων - προϊόντων παραγωγικής δραστηριότητας του μεταλλείου
Ολυμπιάδας από το 1975 έως το 1995.
Σύμφωνα μάλιστα με τα ιστορικά διαθέσιμα
στοιχεία, η κατάσταση αυτή διαμορφώθηκε τη
δεκαετία του ’80 και λειτούργησε μέχρι τα μέσα
της δεκαετίας του ’90 - δηλαδή πολύ πριν από
την ανάληψη της ιδιοκτησίας των Μεταλλείων
Κασσάνδρας από την Ελληνικός Χρυσός.

Το μεγαλύτερο έργο περιβαλλοντικής
αποκατάστασης στην Ελλάδα ιστορικά
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός -πλησίον του εργοστασίου εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας- αποτελεί τμήμα ενός
ευρύτερου μεγαλόπνοου περιβαλλοντικού σχεδίου αποκατάστασης της περιοχής από τη μακροχρόνια προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα και είναι το μεγαλύτερο έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης που έγινε ποτέ στην
Ελλάδα. Ξεκίνησε από την εταιρεία το 2011 με
απώτερο στόχο την πλήρη επανένταξη της περιοχής στο φυσικό περιβάλλον. Είναι ενδεικτικό
ότι από την έναρξη της υλοποίησής του έχουν
ήδη επενδυθεί περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ.

Περιβαλλοντική αποκατάσταση
με σύγχρονες πρακτικές
Η εταιρεία, διαθέτοντας την τεχνογνωσία που
απαιτείται για την υλοποίηση ενός πολυσύνθετου και απαιτητικού έργου, με τη χρήση των πλέον βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών υψηλής τεχνογνωσίας το έφερε εις πέρας, με την περιοχή
να βρίσκεται σήμερα πολύ κοντά στη φυσική
πρότερη μορφή της.
Για την πρώτη φάση, πέραν της απομάκρυνσης του αρσενοπυρίτη, που ήταν η κύρια πηγή
ρύπανσης της περιοχής, απαιτήθηκαν και εκτενείς εργασίες καθαρισμού και εξυγίανσης από
τα υπολείμματα και τα επιβαρυμένα εδάφη, τα
οποία μεταφέρθηκαν στο σύνολό τους στον Χώ-

Aποκατάσταση Παλαιού Χώρου Απόθεσης Συμπυκνώματος Αρσενοπυρίτη στην Ολυμπιάδα
ρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα, για την περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεσή τους. Ακολούθησαν εργασίες εδαφοκάλυψης και διαμόρφωσης για την επαναφορά του αρχικού αναγλύφου.
Αναλυτικά στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής
αποκατάστασης από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα παλαιότερων χρήσεων
έχουν υλοποιηθεί τα εξής έργα:
• Αποκατάσταση-πρότυπο στον χώρο απόθεσης «Καρακόλι». Η θέση «Καρακόλι» στο Στρατώνι, μια περιοχή στην οποία είχαν αποτεθεί
στερεά κατάλοιπα από την κατεργασία μεταλλευμάτων, έχει αποκατασταθεί πλήρως και αποτελεί πλέον αντικείμενο οικολογικής μελέτης
για σπουδαστές. Ο τόπος πλέον ξαναπρασινίζει
χάρη στη φύτευση 3.700 ενδημικών φυτών που
προέρχονται από το φυτώριο της Ελληνικός
Χρυσός στην Ολυμπιάδα.
Η Ελληνικός Χρυσός έχει προχωρήσει στη δημιουργία ενός ειδικού φυτωρίου στον παλαιό χώρο απόθεσης έκτασης 150 στρεμμάτων -εκ των
μεγαλυτέρων στην Ευρώπη- καλλιεργώντας περισσότερα από 400 είδη τοπικών φυτών, τα οποία
χρησιμοποιούνται στα έργα αποκατάστασης.

• Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι η
εταιρεία έχει εγκαταστήσει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη, το οποίο εξετάζει
και καταγράφει, μεταξύ άλλων, την ποιότητα του
αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον και τον θόρυβο, τη σεισμικότητα
και το οικοσύστημα σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου. Τα αποτελέσματα αναρτώνται σε
ειδική πλατφόρμα, που είναι προσβάσιμη από
όλους.

Αρχές υπεύθυνης μεταλλευτικής
δραστηριότητας
Οι εργασίες για την αποκατάσταση του παρελθοντικού αποτυπώματος τόσο του συγκεκριμένου παλαιού χώρου απόθεσης όσο και άλλων
αντίστοιχων σημείων στην ευρύτερη περιοχή,
που παρέμεναν ανενεργά και εκτεθειμένα στις
καιρικές συνθήκες αντανακλώντας παλιότερες
νοοτροπίες και τεχνολογίες, δεν έγιναν μόνο με
βάση την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και
τις αρχές της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας (Responsible Mining).

Η Ελληνικός Χρυσός άλλωστε είναι μία εταιρεία που λειτουργεί υπό αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, στηρίζοντας τις δράσεις
της στην προστασία του περιβάλλοντος που τη
φιλοξενεί. Εφαρμόζει πλήρως τις αρχές της
υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας, γεγονός που σημαίνει πως εκπονεί περιβαλλοντικές εργασίες τόσο παράλληλα με τη μεταλλευτική της δραστηριότητα όσο και με στόχο την οριστική αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής
που είχε επηρεαστεί από την προγενέστερή της
μεταλλευτική δραστηριότητα. Απώτερος στόχος
άλλωστε είναι η περιοχή να παραδοθεί συνολικά
άρτια στην τοπική κοινωνία μετά το πέρας λειτουργίας των μεταλλείων.

H κατάσταση αυτή είχε διαμορφωθεί
τη δεκαετία του ’80 και λειτούργησε
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90,
πολύ πριν από την ανάληψη
της ιδιοκτησίας των Μεταλλείων
Κασσάνδρας από την Ελληνικός Χρυσός
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ΜΕΒΓΑΛ: Αλλαγές
στο μετοχικό σχήμα

River West Open: Ανοίγουν
τα πρώτα καταστήματα
ΔΕΗ: Πρόγραμμα εθελούσιας
για 1.200 εργαζόμενους

Μ

ετά την ολοκλήρωση της επένδυσης ύψους 30
εκατ. για την επέκταση του River West, τα πρώτα καταστήματα ξεκινούν σταδιακά τη λειτουργία τους στο εμπορικό πάρκο River West Οpen. Η συνολική ανάπτυξη, ιδιοκτησίας Noval Property, καταλαμβάνει έκταση 83,5 στρεμμάτων, η οποία περιλαμβάνει τις
ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις του River West, το megastore της ΙΚΕΑ και πλέον το River West Οpen, με νέες
μεγάλες εμπορικές αλυσίδες, καταστήματα εστίασης
και εξωτερικούς χώρους πρασίνου. Την επέκταση του
εμπορικού συγκροτήματος σχεδίασε το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο L35 σε συνεργασία με τη Vikelas Architects. Στον νέο εξωτερικό χώρο καταστημάτων συνολικής επιφάνειας 17.450 τ.μ., θα φιλοξενηθούν καταστήματα γνωστών brands που ανοίγουν τις πόρτες του από
τις επόμενες μέρες και σταδιακά έως το φθινόπωρο.

Σκλαβενίτης: Μπήκε
στο ηλεκτρονικό εμπόριο!
Η επίσημη έναρξη του sklavenitis.gr, του e-shop του
Σκλαβενίτη, αποτελεί πια πραγματικότητα. Μπορεί η
αλυσίδα να είχε από τις αρχές του έτους ηλεκτρονική
παρουσία μέσω του caremarket.gr που εξαγόρασε
και να εξυπηρετούσε τις ηλεκτρονικές παραγγελίες
της και μέσω της συνεργασίας της με την πλατφόρμα
e-food, ωστόσο το μεγάλο βήμα στην e-εποχή γίνεται
με το επίσημο site της sklavenitis.gr που ανέβηκε στο
διαδίκτυο, αποδεικνύοντας ότι όλα αλλάζουν.

ΒUSINESS

Αλλαγές στο μετοχικό σχήμα της ΜΕΒΓΑΛ και επενδυτικές κινήσεις από το
δίδυμο Δέλτα-Δωδώνη, καθώς ανοίγει η μεταβίβαση
του ποσοστού της ΜΕΒΓΑΛ που κατείχε η Δέλτα
στην οικογένεια Χατζάκου. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Δέλτα, θυγατρικής της Vivartia, το
τίμημα ανήλθε σε 25,863 εκατ. ευρώ. Το προϊόν
της πώλησης αναμένεται να επενδυθεί το προσεχές διάστημα εξυπηρετώντας τα σχέδια του
CVC για ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ των
γαλακτοβιομηχανιών που ελέγχει, της Δέλτα,
θυγατρικής της Vivartia, και της Δωδώνη, σε
συνέχεια εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της. Σχεδιάζονται επενδύσεις στη βάση
της συμπληρωματικότητας των δύο εταιρειών.

Autohellas Hertz: Με «πράσινα»
eScooters στον στόλο της
Ένα νέο πρόγραμμα εθελουσίας, για 1.200 εργαζόμενους της ΔΕΗ σε λιγνιτικές μονάδες που κλείνουν, ενέκρινε το Δ.Σ. της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, οι όροι της
οικειοθελούς αποχώρησης με κίνητρα αφορά εργαζόμενους άνω των 51 ετών, ενώ όσο ανεβαίνουν οι ηλικίες
τόσο κλιμακώνεται και το πριμ αποχώρησης, με το μεγαλύτερο όφελος να προκύπτει για τους εργαζόμενους
από 55 έως 60 ετών. Αν και οι δικαιούχοι υπολογίζονται
στους 1.200, η διοίκηση της ΔΕΗ εκτιμά ότι θα αποχωρήσουν περί τα 500 άτομα. Το μέσο ποσό του πριμ αποχώρησης ανέρχεται στις 42 χιλιάδες ευρώ, μαζί με το θεσπισμένο ποσό αποζημίωσης των 15 χιλιάδων ευρώ που
εισπράττουν όσοι εργαζόμενοι αποχωρούν από την επιχείρηση. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για οικειοθελή αποχώρηση πρόκειται να υποβληθούν το διάστημα
από 1η Σεπτεμβρίου έως 30ή Οκτωβρίου.

ΕΡΓΟΣΕ: «Πράσινο φως» για
την αναβάθμιση του Σ.Σ. Αθηνών
Εργασίες ολοκλήρωσης της αναβάθμισης του Σ.Σ.
Αθηνών, με κατασκευή της νότιας εισόδου του Σ.Σ. και
σύνδεση με το Αττικό Μετρό περιλαμβάνει η χρηματοδότηση του project που προωθεί η ΕΡΓΟΣΕ με τίτλο
«Υπολειπόμενες εργασίες σιδηροδρομικής υποδομής, επιδομής, ηλεκτροκίνησης στον Σ.Σ. Αθηνών και
σύνδεσή του με μετρό - Β’ φάση Σ.Σ. Αθηνών». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Στο σχετικό έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρεται κονδύλι 45,509 εκατ. ευρώ, με το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, να
ανέρχεται σε 25.760.634 ευρώ.

Σε μία ακόμη κίνηση με ισχυρό περιβαλλοντικό πρόσημο προχώρησε η Autohellas Hertz,
ενισχύοντας τον ηλεκτροκίνητο στόλο των
βραχυχρόνιων μισθώσεων με μια νέα κατηγορία οχημάτων, τα eScooters που έρχονται
να διευρύνουν τις επιλογές ηλεκτροκίνησης
σε δημοφιλείς σταθμούς όπως η Αθήνα, η Πάρος και η Μύκονος. Τα 100% ηλεκτρικά scooter -τα οχήματα SEAT MΟ eScooter 125- προσφέρουν άνεση, εργονομία, παρέχουν δυνατότητα πλήρους φόρτισης της αποσπώμενης
μπαταρίας σε οποιαδήποτε συμβατική πρίζα
μέσα σε διάστημα 6 ωρών, εξασφαλίζοντας
υψηλή αυτονομία έως και 137 χλμ. ενώ επίσης συνδέονται με smartphone για εύκολη
παρακολούθηση των λειτουργιών τους.

Intrakat: Εγκρίθηκε η συγχώνευση
με ΓΑΙΑ Άνεμος
Εγκρίθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων
εταιρειών ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές Ανώνυμη
Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών και ΓΑΙΑ Άνεμος Ανώνυμη Εταιρεία
Ενεργειακών και Τουριστικών Αναπτύξεων από
το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η
συγχώνευση με την εταιρεία Γαία Άνεμος που
διαθέτει τεχνογνωσία και δραστηριοποιείται
στον κλάδο των ΑΠΕ κατέχοντας άδειες παραγωγής ενέργειας από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα με συνολική δυναμικότητα περίπου
1,1 GW προσφέρει στον όμιλο τεχνογνωσία που
έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη εμπειρία της
Intrakat τόσο σε κατασκευαστικά έργα υποδομών έργα περιβάλλοντος και τεχνολογίας όσο
και στα έργα ΣΔΙΤ.

P
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Έξαλλος ο Χατζηδάκης
με κάποιους συνδικαλιστές
Σε ό,τι αφορά το περιστατικό που σημειώθηκε προ
ημερών στο κατάστημα
του ΕΦΚΑ στην οδό Αχαρνών, το οποίο έκλεισε λόγω κορονοϊού χωρίς να
ειδοποιηθούν οι πολίτες,
ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης μέσα
στη Βουλή ανέφερε πως
ζήτησε έρευνα και καταλογισμό ευθυνών. «Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν
κλείσει ηλεκτρονικά ραντεβού και δεν φιλοτιμήθηκε
κάποιος να τους πάρει ένα τηλέφωνο να τους πει:
“Μην έρθετε μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε και θα σας
ειδοποιήσουμε”. Δεν μπορεί να ταλαιπωρούμε τους
ανθρώπους και να λέμε ότι επειδή είμαστε υπουργοί,
διοικητές, δημόσιοι υπάλληλοι, είμαστε μιας διαφορετικής κατηγορίας πολίτες, πιο ίσοι από τους υπόλοιπους και δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους
ελέγχους και τις ποινές που αντιμετωπίζει οποιοσδήποτε άλλος στην καθημερινότητά του», σημείωσε.
Μαθαίνω ότι είναι έξαλλος με κάποιους συνδικαλιστές/γραφειοκράτες
οι οποίοι δημιουργούν συνεχώς
προσκόμματα στο management.

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Τι θα κάνει ο ΓΑΠ;

Η Εποπτική Αρχή της Κύπρου ενημέρωσε πως πρόσωπα τα οποία παρουσιάζονταν ως λειτουργοί ή εκπρόσωποί της επικοινωνούν με επενδυτές αξιώνοντας την καταβολή αμοιβής ως αντάλλαγμα για δήθεν
ανάκτηση ζημιών που υπέστησαν στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με οντότητες που βρίσκονται υπό την
εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Για
τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε επικοινωνεί με επενδυτές
ή το ευρύ κοινό ζητώντας προσωπικά, οικονομικά ή
άλλα στοιχεία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν έχει
ούτε εξουσία ούτε αρμοδιότητα να λαμβάνει αμοιβές
για οποιονδήποτε σκοπό από ιδιώτες επενδυτές, ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε να κάνει κάτι τέτοιο
αντ’ αυτής. Ομοίως, δεν εμπλέκεται με οποιονδήποτε
τρόπο σε συλλογικές αγωγές, σχέδια αποζημίωσης,
πληρωμές μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων,
δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών. Όποιος λοιπόν
εμφανίζεται να υποστηρίζει κάτι τέτοιο και να δηλώνει πως εκπροσωπεί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Κύπρου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοινός
απατεώνας.

OLITICANTIS

H Kεφαλίδου του ΚΙΝ.ΑΛ.
στο πλευρό της Κεραμέως
Η βουλευτής Δράμας
του Κινήματος Αλλαγής και τομεάρχης
Παιδείας του κόμματος Χαρά Κεφαλίδου
με μια ανάρτησή της
στο Facebook παίρνει
θέση υπέρ της Κεραμέως και βάζει φωτιές. Τι έγραψε; «Η
αξιολόγηση, μετά πολλών βασάνων, ψηφίστηκε και από σήμερα είναι
Νόμος του Κράτους. Ως Κίνημα Αλλαγής, θα μπορούσαμε καλύτερα, περισσότερα, τολμηρότερα.
Θα μπορούσαμε χωρίς βαρίδια, χωρίς να χαρίσουμε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε κανέναν, να τιμήσουμε την ιστορία μας». Η απάντηση
ήρθε από τον Βασίλη Κεγκέρογλου, o οποίος
έγραψε: «Το Κίνημα Αλλαγής ψήφισε όλες τις
διατάξεις της αξιολόγησης, πλην μίας που την
υπονομεύει! Η Χαρά δικαιολογείται να μας αδικεί, αφού δεν πήρε μέρος στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εκπαίδευση για λόγους υγείας
και ως φαίνεται δεν άκουσε την τοποθέτηση του
εισηγητή μας». Μια ωραία ατμόσφαιρα στο
ΚΙΝ.ΑΛ. θα έλεγα. Η μια με τον Λοβέρδο κι ο άλλος με τη Φώφη…

Ποιος έφαγε πόρτα
στη Μύκονο;

Τι θα γίνει με την παράταση για τις δηλώσεις; Λογιστές, φοροτεχνικοί, επιμελητήρια ζητάνε παράταση στις φορολογικές δηλώσεις, καθώς έχουν πέσει όλα μαζί. Η αλήθεια
είναι ότι, οδεύοντας προς τον Αύγουστο, απομένουν προς
υποβολή περίπου 3 εκατομμύρια δηλώσεις, ωστόσο στο
υπουργείο Οικονομικών επιμένουν ότι δεν θα δοθεί νέα
παράταση. Θα δοθεί κάποια παράταση, έστω και σιωπηρή.

Μεγάλη απάτη στην Κύπρο

P

Σ

το ΚΙΝ.ΑΛ. υπάρχει ένας
προβληματισμός για το τι θα κάνει ο
Γιώργος Παπανδρέου. Αν δηλαδή θα
στηρίξει ανοιχτά τη Φώφη Γεννηματά,
καθώς ο Γιώργος θεωρείται ότι επηρεάζει
αρκετά στελέχη στο Κίνημα. Παρά το
γεγονός ότι είναι αρκετά πιθανό τα αδέλφια
του πρώην πρωθυπουργού, Νίκος και
Αντρίκος, να έχουν διαφορετική στάση από
αυτή του Γιώργου Παπανδρέου, με
ενδιαφέρον αναμένεται η επιλογή που θα
κάνουν στελέχη όπως ο Δημήτρης Ρέππας,
ο Γιώργος Πεταλωτής, ο Φίλιππος
Σαχινίδης, ο Σωκράτης Ξυνίδης, η
Αφροδίτη Παπαθανάση, ο Μιχάλης
Καρχιμάκης κ.ά. Ήδη τα «μαχαίρια» έχουν
βγει μεταξύ της πλευράς Γεννηματά και της
πλευράς Λοβέρδου, αλλά εντύπωση
προκαλεί το γεγονός ότι ο τρίτος
υποψήφιος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, παίζει
ακόμα χαμηλά την μπάλα χωρίς να
δημιουργεί συνθήκες εσωστρέφειας στο
κόμμα.

Ο Γιώργος Νίκας, παλιός φίλος του Τηλέμαχου
Λαβίδα, εθεάθη στο «νησί των ανέμων» να διακοπάρει ελεύθερος κι ωραίος. Ναι, ο κ. Νίκας είναι
αυτός που πρόλαβε κι έφυγε από τις ΗΠΑ μετά το
σκάνδαλο με το inside job και τις έρευνες του FBI
για χειραγώγηση πληροφοριών στο χρηματιστήριο και τελικά συνελήφθη μόνο ο Λαβίδας. Πήγε
με το σκάφος του σε μαγαζί στη Φτελιά να νοικιάσει ξαπλώστρες, αλλά έφαγε πόρτα, δεν τον δέχθηκαν, καθότι στο συγκεκριμένο μαγαζί υπάρχουν πολλοί φίλοι του Λαβίδα.

«Καμπάνα» για τον ορκωτό
λογιστή
Ήταν στραβό το κλήμα, το έφαγε και ο γάιδαρος. Ο
ορκωτός λογιστής που υπέγραψε τις οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης του 2018 για την MLS του
Γιάννη Καματάκη τιμωρήθηκε από την Επιτροπή
Λογιστικής Τυποποίησης (ΕΛΤΕ) με πρόστιμο και
απαγόρευση ελέγχου εισηγμένων και τώρα παραπέμπεται για έλεγχο των πεπραγμένων του και
ο ορκωτός λογιστής που παρέδωσε πρόσφατα τις
οικονομικές καταστάσεις του 2019, ο οποίος κινδυνεύει και με κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς! Άντε τώρα να βρουν ορκωτό λογιστή να αναλάβει τις οικονομικές καταστάσεις της
MLS για τη χρήση του 2020… Το βλέπω χλωμό.
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Ντένη Καρέλη

Παραλίγο να πάρει
και βραβείο…
Παραλίγο να πάρει παράσημο
από την ελληνική Πολιτεία την
οποία λατρεύει να... μισεί. Ο
διασώστης κ. Ιάσονας
Αποστολόπουλος (του οποίου η
παρασημοφόρηση από την ΠτΔ
ακυρώθηκε) σε τηλεοπτική του
εμφάνιση εξαπέλυσε μύδρους
εναντίον της ελληνικής
Πολιτείας. Μιλώντας στο Kontra,
o διασώστης προσφύγων δήλωσε
ότι «όσο η ελληνική Πολιτεία
παραβιάζει τόσο απροκάλυπτα τα
ανθρώπινα δικαιώματα δεν
μπορεί να αξιώνει ότι έχει
δικαιοδοσία και το ηθικό
πλεονέκτημα να βραβεύει
άλλους ειδικά σε ό,τι έχει να
κάνει με πρόσφυγες και
μετανάστες». Μάλιστα τόνισε:
«Αυτά για τα οποία μιλάμε τόση
ώρα είναι εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας». «Έτσι κι άλλως
δεν θα δεχόμουν να πάρω το
παράσημο υπό αυτές τις
συνθήκες». Είναι προφανές ότι ο
κ. Αποστολόπουλος θεωρεί ότι η
Ελλάδα «διαπράττει εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας» και
αυτόν τον άνθρωπο κάποιοι
ήθελαν να τον
παρασημοφορήσουν με τις
ανώτερες τιμές του ελληνικού
κράτους. Κάτι δεν στέκει εδώ. Ο
άνθρωπος μπορεί να έχει όποιες
απόψεις θέλει, αλλά σίγουρα
μισεί την Ελλάδα.

17

POLITICANTIS

Πιερρακάκης και Γιατρομανωλάκης
κλείνουν τους πειρατές
Σε μάστιγα των εσόδων των εταιρειών παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης, των πνευματικών δικαιωμάτων και των εσόδων του Δημοσίου εξελίσσεται η πειρατεία μεσώ του Διαδικτύου. Μιλάμε για πάνω από
500.000 παράνομες συνδέσεις. Για πρώτη φορά μια κυβέρνηση δείχνει να αντιλαμβάνεται το θέμα της πειρατείας στη συγκεκριμένη αγορά. Ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Νίκος Γιατρομανωλάκης ανέλαβαν να σταματήσουν αυτή τη μάστιγα και φέρνουν άμεσα στη Βουλή τροπολογία που θα κάνει το dynamic blocking των
πειρατών υπόθεση μισής ώρας. Αυτό σημαίνει ότι οι 500.000 πειρατικές συνδέσεις που υπολογίζεται ότι
υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα θα εξαφανιστούν στην πλειοψηφία τους μέσα σε λίγο διάστημα. Μακάρι…

Το γεύμα με την Ελληνίδα
από την Καλιφόρνια

Ο… αρνητής γιατρός και
ο «διορισμός» του από τον δήμαρχο!

Γεύμα με την αναπληρώτρια κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Ελένη Τσακοπούλου-Κουναλάκη και τον σύζυγό της Μάρκο Κουναλάκη είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός
του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη. Ο πατέρας της κυρίας Κουναλάκη
είναι Έλληνας που διέπρεψε επιχειρηματικά στις ΗΠΑ. Στη διάρκεια του
γεύματος σε φιλικό κλίμα, είχαν την ευκαιρία, μεταξύ άλλων, να ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση στις ΗΠΑ, την αναβαθμισμένη εικόνα της
Ελλάδας, τις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, τις επιπτώσεις της πανδημίας στη διαμόρφωση του διεθνούς περιβάλλοντος. Ο
πρωθυπουργός εδώ και πολλά χρόνια ανταλλάσσει πολύ συχνά απόψεις
με την κυρία Κουναλάκη, ενώ ανάμεσα στις έδρες αμερικανικών πανεπιστημίων που έχει χρηματοδοτήσει η αναπληρώτρια κυβερνήτης της Καλιφόρνιας είναι και η Έδρα Ελληνικών Σπουδών «Κωνσταντίνος Μητσοτάκης» στο Πανεπιστήμιο Stanford. Άλλωστε, η κυρία Κουναλάκη εκτός
από πολιτικός είναι και αυτή επιτυχημένη επιχειρηματίας στον χώρο του
real estate και των κατασκευών…

Φαίνεται πως ο δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος έχει μια
ιδιαίτερη αδυναμία
στον καρδιολόγο Φαίδωνα Βόβολη, τον άνθρωπο που διοργάνωσε
και πρωτοστάτησε στις
διαδηλώσεις των αντιεμβολιαστών στο Σύνταγμα. Ο συγκεκριμένος γιατρός, με δική του
κλινική στην Κηφισιά,
έχει κατηγορήσει μέσω
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πτοεί τον δήμαρχο Κηφισιάς, καθώς με πρότασή του ο «ηγέτης» του
αντιεμβολιαστικού κινήματος «Ελεύθεροι
Ξανά» ορίστηκε μέλος
στο Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πολιτικής
(Κοινωνική Μέριμνα) του Δήμου Κηφισιάς και μάλιστα
δύο φορές. Και μπορεί να μην είναι παράνομη η τοποθέτησή του, αλλά το ουσιαστικό ερώτημα είναι γιατί δεν έχει
αντικατασταθεί μετά τα όσα έχουν γίνει γνωστά για τις θέσεις του, που έγιναν αιτία να τον καλέσει σε εξηγήσεις το
Πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
Συγκεκριμένα, σε έγγραφα που αφορούν τα μέλη του
ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κηφισιάς, τα
οποία εκδόθηκαν κατά τις ημερομηνίες 18 Οκτωβρίου
2019, 12 Δεκεμβρίου 2019 και 20 Νοεμβρίου 2020, ανάμεσα στα τακτικά μέλη που ορίζονται από την παράταξη του
δημάρχου είναι και ο καρδιολόγος Φαίδων Βόβολης.
Αξίζει να σημειωθεί πως το Πειθαρχικό Συμβούλιο του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών φρόντισε να καλέσει τον αρνητή γιατρό. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, από τη
συμπεριφορά, τις ενέργειές του και τις δηλώσεις του περί
πειραματικών εμβολίων «ενδεχόμενα υφίσταται κίνδυνος
και ανάγκη προστασίας για τη δημόσια υγεία».

Στον δρόμο που
χάραξε ο Γιάνναρος

Το Αθλητικό Κέντρο Σεπολίων του Δήμου Αθηναίων, εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και άρχισε να γράφει τις πρώτες σελίδες της μπασκετικής ιστορίας του με τον Τρίτωνα Σεπολίων, αποκτά ξανά ζωή. Ο Δήμος Αθηναίων και ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου (ΟΠΑΝΔΑ), με τη συνεργασία και τη στήριξη της Disney, «μεταμορφώνουν» τα δύο γήπεδα των Σεπολίων, στα οποία
πρόσφατα φιλοξενήθηκαν και τα κινηματογραφικά γυρίσματα της ταινίας
με θέμα τα παιδικά και εφηβικά χρόνια του σούπερ σταρ. Τα παλιά γήπεδα
με τις τέσσερις μπασκέτες και το τσιμεντένιο παρκέ, στο οποίο ο Έλληνας
μπασκετμπολίστας έβαλε τα πρώτα του καλάθια, ανακαινίζονται ριζικά.
Αποκτούν σύγχρονο εξοπλισμό και κατάλληλες υποδομές, ώστε να εμπνεύσουν κι άλλους νέους να πιστέψουν στο όνειρό τους, ακολουθώντας
τον δρόμο που χάραξε ο Γιάννης.
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ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων

Ε

πισκεφτήκαμε το «στρατηγείο» του
υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας
και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου
Χαρδαλιά, και σε μια εφ’ όλης της
ύλης συνέντευξη μας μίλησε για τη διαχείριση της πανδημίας, για τις δύσκολες επιχειρησιακές δράσεις αλλά και για τον ήρωα των
παιδικών του χρόνων, την οικογένειά του και
την ευαισθησία του για τα παιδιά και τη φύση.
στην
Άννα Καραβοκύρη

Φωτό: Κώστας Πρόφης

Ας ξεκινήσουμε από τα πρόσφατα. Αντιμετωπίσατε μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά στη Σταμάτα, τη Ροδόπολη και τον
Διόνυσο, μέσα στον αστικό ιστό. Πώς αξιολογείτε την αντίδραση του μηχανισμού;
Ήταν πράγματι μια επικίνδυνη πυρκαγιά
που εκδηλώθηκε υπό δύσκολες συνθήκες,
με δυνατό άνεμο που έφτανε έως και τα 7
μποφόρ και μέσα σε κατοικημένες περιοχές.
Κατορθώσαμε να την περιορίσουμε, μέσα
από μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεών μας, με περισσότερους από 300 πυροσβέστες στο πεδίο, δώδεκα ελικόπτερα,
καθώς και εννιά πυροσβεστικά αεροσκάφη.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια δύσκολη
περιοχή. Τι συντέλεσε ώστε να έχει αίσια
έκβαση;
Ξέρετε, οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται σε
περιοχή μείξης δάσους-οικιστικού ιστού είναι οι πλέον επικίνδυνες για την ανθρώπινη
ζωή, αλλά και ιδιαίτερα δύσκολες στη διαχείρισή τους. Κινηθήκαμε συντονισμένα, με την
πολύτιμη βοήθεια και της Ελληνικής Αστυνομίας δεν κινδύνεψε κανείς κάτοικος, δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες μέσω του 112 για
την προστασία όσων βρίσκονταν στην περιοχή και κατορθώσαμε να ελέγξουμε την πυρκαγιά, προτού προκαλέσει πολύ μεγάλες υλικές ζημιές. Και κάτι επίσης πολύ σημαντικό –
το σημείωσε κι ο υπουργός μας, ο κ. Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης–, η φωτιά κινήθηκε «επίκορφα» όπως λέμε, δηλαδή στις κορφές των δέντρων, χωρίς να βρίσκει καύσιμη ύλη στο έδαφος, που θα τη «φούντωνε» ακόμα περισσότερο. Και αυτό έγινε γιατί η περιοχή είχε καθαριστεί. Με την ευθύνη της Πολιτικής Προ-

στασίας και τη συνδρομή της Περιφέρειας
και των δήμων, έχουμε θέσει σε εφαρμογή
εδώ και καιρό την επιχείρηση «Δρυάδες» και
πραγματοποιούμε εκτεταμένους καθαρισμούς σε 18 περιοχές της Αττικής με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας, αλλά και
σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως το Σέιχ
Σου στη Θεσσαλονίκη. Μια από αυτές είναι
και η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά,
κι εκεί οι παρεμβάσεις μας απέδειξαν τη χρησιμότητά τους.
Πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας, είχατε φανταστεί
πως κεντρικό πρόσωπο της κυβέρνησης
θα ήσασταν εσείς;
Η δουλειά που κάνει η κυβέρνηση υπό τον
πρωθυπουργό είναι συλλογική και δεν θα
μπορούσε εξάλλου να είναι διαφορετικά. Μια
εντελώς πρωτόγνωρη κατάσταση, όπως αυτή
που αντιμετωπίζουμε εξαιτίας του κορονοϊού, απαιτεί στην αντιμετώπισή της τη σύμπραξη του συνόλου του κρατικού μηχανισμού. Κι
αυτό γίνεται μήνες τώρα, όλοι μαζί δουλεύουμε συντονισμένα, ώστε να έχουμε τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ώστε να
διασφαλίσουμε τη Δημόσια Υγεία. Βεβαίως, η
Πολιτική Προστασία ανέλαβε εξαρχής μια
μεγάλη ευθύνη και μια μεγάλη τιμή – όταν, με
απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναλάβαμε τον κεντρικό συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων για τη διαχείριση της
πανδημίας. Και ήταν μια απόφαση κεντρικής
σημασίας, ξέρετε. Γιατί για πρώτη φορά στην
Ελλάδα εφαρμόστηκε –και πιστεύω εμπεδώθηκε– η κουλτούρα της διαχείρισης κρίσεων
στη βάση μιας καθετοποιημένης δομής που
δεν επιτρέπει αλληλοκαλύψεις αρμοδιοτήτων και, εν τέλει, διάχυση της ευθύνης. Το ζήτημα, συνεπώς, δεν είναι προσωπικό – στην
Πολιτική Προστασία, εξάλλου, δουλεύουμε
ομαδικά κι όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτή
την προσπάθεια έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο και προσφορά.
Είναι γεγονός πως μέσα σε λίγους μήνες
καταφέρατε να στελεχώσετε από το μηδέν
την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.
Ήταν πολιτική βούληση ή ανάγκη;
Είναι αλήθεια ότι μέχρι πριν από δύο χρόνια
κανείς δεν ήξερε τι είναι η Πολιτική Προστασία και τι μπορεί να προσφέρει. Ο Έλληνας

Είμαστε μια πραγματική ασπίδα
στην καθημερινότητα του πολίτη
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«Ήρωας των παιδικών μου
χρόνων ήταν ο παππούς μου,
ο Νίκος – του είχα μεγάλη
αδυναμία. Μου έλεγε συχνά
ότι τα σκαλιά στη ζωή πρέπει
να τα ανεβαίνουμε ένα-ένα…
Κάθε του συμβουλή είναι
και μια παρακαταθήκη
στη ζωή μου»
πολίτης άκουγε για Πολιτική Προστασία μόνο
όταν συνέβαινε μια μεγάλη καταστροφή και,
τότε ακόμη, η όλη συζήτηση περιστρεφόταν
γύρω από την απόδοση ευθυνών και, συνήθως, την ανταλλαγή αλληλοκατηγοριών μεταξύ «ανευθυνο-υπεύθυνων». Όταν, λοιπόν,
αναλάβαμε το έργο της πλήρους αναμόρφωσης του μηχανισμού μετά από χρόνια απαξίωσης και παραμέλησης, κεντρικό μέλημά
μας ήταν η άρτια στελέχωση του μηχανισμού
με προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτισης, τόσο από το ευρύτερο Δημόσιο όσο
κι από την αγορά εργασίας. Κι αυτό έγινε
αξιοποιώντας το σύνολο των διαθέσιμων στελεχών από τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλές Δυνάμεις μας, αλλά και με στελέχη που
προέρχονται από την επιστημονική κοινότητα, καθώς το έργο της Πολιτικής Προστασίας
είναι πολυσχιδές και χρειάζεται διαρκή τροφοδότηση με επιστημονικά δεδομένα και
στοιχεία. Ήταν λοιπόν ανάγκη να δημιουργήσουμε έναν αξιόπιστο μηχανισμό, με υψηλή
λειτουργικότητα και αποκρισιμότητα. Ήταν,
όμως, και πολιτική βούληση του ίδιου του
πρωθυπουργού, η Πολιτική Προστασία να
αποτελέσει μια υπηρεσία καινούργιας για τα
ελληνικά δεδομένα κουλτούρας και αποτελεσματικότητας – μια πραγματική ασπίδα
στην καθημερινότητα του πολίτη.

δύσκολες αποφάσεις για τη διαχείριση της
πανδημίας. Σκεφτήκατε το πολιτικό κόστος ή τις ενδεχόμενες απειλές από εκείνους που πλήττονταν τα συμφέροντά τους;
Όλες οι μεγάλες και δύσκολες αποφάσεις
που έχει λάβει η κυβέρνηση της χώρας είναι
προϊόν συλλογικής δουλειάς. Πολλές φορές,
η τελική υλοποίησή τους ή η διαχείρισή τους
ανατέθηκαν στη δική μου ομάδα, στην ομάδα
της Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, το πολιτικό κόστος δεν με απασχόλησε ποτέ και νομίζω ότι η μέχρι σήμερα
πορεία μου το δείχνει αυτό ξεκάθαρα. Μοναδικό μου μέλημα είναι να κάνω τη δουλειά
μου σωστά και αποτελεσματικά – κι όταν το
διακύβευμα είναι η Δημόσια Υγεία, είναι η
ίδια η ζωή των συνανθρώπων μας, πραγματικά το να φανώ «δυσάρεστος» είναι το τελευταίο που με απασχολεί. Όσο για απειλές,
ακόμα και για άνανδρες πράξεις βίας που
έχουν σημειωθεί και μάλιστα εναντίον της
οικογένειάς μου, η απάντηση κάθε δημοκρατικού πολίτη είναι μία και είναι αυτονόητη – δεν τρομοκρατούμαι, δεν δειλιάζω, δεν
εκβιάζομαι. Η πορεία μου είναι διαυγής κι
όποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική έχει
κάθε δικαίωμα. Αλλά στο φως. Με το σκοτάδι των ανώνυμων και των κρυπτόμενων δεν
ασχολούμαι.

Υπήρξαν άνθρωποι από το περιβάλλον
σας που σας συνέστησαν να μην αποδεχθείτε το κάλεσμα του πρωθυπουργού για
υπουργοποίηση, δεδομένου ότι το στοίχημα είναι μεγάλο και δύσκολο;
Κάθε άλλο. Οι άνθρωποι που είναι δίπλα
μου σέβονται και αποδέχονται κάθε προσπάθειά μου, πολλώ δε μάλλον την ανάληψη
ενός στοιχήματος που αφορά τη θωράκιση
της χώρας και το να είμαι χρήσιμος για τον
τόπο μου. Το στοίχημα παραμένει μεγάλο, με
αναπάντεχες δυσκολίες, αλλά αλίμονο αν
δειλιάζαμε μπροστά στις προκλήσεις.

Υπήρξε κάποια στιγμή που λυγίσατε ως
άνθρωπος μπροστά σε κάποια φυσική
καταστροφή ή την πανδημία;
Δυστυχώς, η δουλειά μου είναι συνυφασμένη και με την ανθρώπινη απώλεια. Κι αυτό –πιστέψτε με– είναι πάντα πολύ δύσκολο
να το διαχειριστεί κανείς. Δεν μαθαίνεται,
δεν συνηθίζεται. Μπροστά στον θάνατο, όλες
οι άμυνές μας καταρρέουν. Έχουν υπάρξει
κάποιες τέτοιες στιγμές, ναι. Και ήταν πολύ
επώδυνες.

Είστε ο άνθρωπος που έλαβε μεγάλες και

Έχετε δακρύσει ποτέ στη ζωή σας;
Πολλές φορές. Περισσότερες από όσες
μπορεί να φαίνεται.

Η κοινή γνώμη έχει σχηματίσει την άποψη πως ο Ν. Χαρδαλιάς είναι «σκληρός».
Είναι έτσι;
Η στερεοτυπική απεικόνιση των δημόσιων
προσώπων πάντα συνέβαινε και, ειλικρινά,
δεν είναι κάτι που με απασχολεί, με νοιάζει
να είμαι αποτελεσματικός. Οι δικοί μου άνθρωποι ξέρουν πολύ καλά ποιος είμαι. Στη
δουλειά μου είμαι απαιτητικός και απαιτώ
πειθαρχία. Όμως, όταν οι δικές μας αποφάσεις έχουν αντίκτυπο στην ανθρώπινη ζωή,
οι λεπτομέρειες πολλές φορές παίζουν σημαντικό ρόλο. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν
περιθώρια για να «στρογγυλοποιούμε γωνίες».
Ως άνθρωπος ο Ν. Χαρδαλιάς έχει ευαισθησίες και πάνω σε ποια ζητήματα;
Υπάρχουν πολλά πράγματα που με κινητοποιούν, με συγκινούν – αν θέλετε. Είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος με τα παιδιά, με αναζωογονεί να μιλάω μαζί τους. Και ένα ζήτημα
που με απασχολεί και το αντιμετωπίζω με
μια ιδιαίτερη ευαισθησία είναι η σωστή προετοιμασία τους για την αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων και ενδεχόμενων καταστροφών. Ίσως το πιο σημαντικό έργο από
όλα όσα προγραμματίζουμε στην Πολιτική
Προστασία είναι η δημιουργία ενός πρότυπου, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κέντρου εκπαίδευσης και ενημέρωσης που θα απευθύνεται σε παιδιά όλων των ηλικιών, έτσι ώστε να
εξοικειώνονται με τους κινδύνους που κρύβει η φύση, να είναι σωστά προετοιμασμένα
έχοντας εμπεδώσει καλές πρακτικές, προκειμένου στο μέλλον να μπορούν να προστατεύσουν καλύτερα όχι μόνο τον εαυτό τους
αλλά και τους γύρω τους. Η δημιουργία αυτού του κέντρου αποτελεί μεγάλο στοίχημα
για μας και πιστεύω ότι είναι ό,τι σημαντικότερο μπορούμε να αφήσουμε ως παρακαταθήκη για τη χώρα μας.
Μιας κι αναφέρατε τα παιδιά, εσείς ως παιδί είχατε κάποιον ήρωα που θαυμάζατε;

Ήρωας των παιδικών μου χρόνων ήταν ο
παππούς μου, ο Νίκος – του είχα μεγάλη
αδυναμία. Είχε μια δύσκολη πορεία στη ζωή,
με πολλές κακουχίες και στερήσεις, αλλά
παρέμενε πάντα ένας άνθρωπος έντιμος,
στωικός, θυμόσοφος. Μου έλεγε συχνά ότι
τα σκαλιά στη ζωή πρέπει να τα ανεβαίνουμε
ένα-ένα… Κάθε του συμβουλή είναι και μία
παρακαταθήκη στη ζωή μου.
Από πού αντλείτε δύναμη για τα δύσκολα;
Από την ικανοποίηση ότι έχω κάνει καλά
τη δουλειά μου. Κι από την οικογένειά μου,
τους δικούς μου ανθρώπους, τους συνεργάτες μου, αλλά και τους απλούς ανθρώπους
που με ένα άγγιγμα, ένα χαμόγελο, ένα ευχαριστώ μου δίνουν πραγματική δύναμη.
Εδώ και αρκετό καιρό βρίσκεστε συνέχεια
εν κινήσει και στην πρώτη γραμμή. Οι φυσικές σας δυνάμεις δεν σας εγκαταλείπουν
ποτέ; Πόσες ώρες την ημέρα βρίσκεστε
στο «στρατηγείο» σας στη Λ. Κηφισίας;
Η φυσική κούραση είναι αναπόφευκτη,
ιδίως όταν έχει κανείς πολλά «μέτωπα»
ανοιχτά, τον κορονοϊό, τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, δεκάδες έκτακτα μικρότερα ή μεγαλύτερα συμβάντα που μας απασχολούν
καθημερινά στην Πολιτική Προστασία. Περνώ πολλές ώρες στο γραφείο ή στο Κέντρο
Επιχειρήσεων, αυτό είναι αλήθεια. Και πολλές φορές έχω νιώσει πολύ κουρασμένος.
Αλλά, μπροστά στον κίνδυνο, πάντα η κούραση υποχωρεί. Η αίσθηση του επείγοντος, εν
τέλει του καθήκοντος, αποδεικνύεται κάθε
φορά πιο δυνατή.
Κλείνοντας τη συνέντευξή μας, θα ήθελα
να σας αποκαλύψω πως έχω βάλει στοίχημα ότι μία από τις αγαπημένες ταινίες
σας θα είναι το «Πολύ σκληρός για να πεθάνει». Τι λέτε, θα το κερδίσω το στοίχημα;
Θα το χάσετε. Προτιμώ τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Και, πάντως, όχι τις ταινίες καταστροφών…
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Μόνο εμβολιασμένοι
ή με τεστ στα πανεπιστήμια

Μ

όνο οι πολίτες που έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
πιστοποιητικό νόσησης ή, σε
αντίθετη περίπτωση, αρνητικό εργαστηριακό τεστ θα μπορούν να
προσέλθουν στα πανεπιστήμια από την
ερχόμενη χρονιά, διαμηνύει μέσω της
«Ρ» ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Άγγελος Συρίγος.
Τονίζει ότι το πλαίσιο αυτό αφορά τους
πάντες στα πανεπιστήμια, ενώ διαμηνύει

στον
Γιώργο Ευγενίδη

g_evgenidis@yahoo.gr

ότι βούληση της κυβέρνησης είναι να ξεκινήσει το νέο εξάμηνο με διά ζώσης εκπαίδευση, χωρίς να υπάρχει τρόπος για
σύγχρονη παρακολούθηση των μαθημάτων εξ αποστάσεως από φοιτητές που και

δεν θα έχουν εμβολιαστεί και δεν θα
έχουν κάνει τεστ.
Για τη Γερμανία λέει ότι «θα αποτρέψει
τη λήψη οιασδήποτε σοβαρής απόφασης
εις βάρος της Τουρκίας για μετά τις εκλογές –ίσως και τον σχηματισμό κυβέρνησης– για να μην ταράξει τις ισορροπίες
εντός της ευρωπαϊκής χώρας», όσον αφορά τη θέση του Βερολίνου για κυρώσεις
στην Τουρκία, μετά τις μονομερείς ενέργειες στα Βαρώσια και το άνοιγμα παραθύρου από τον Ζοζέπ Μπορέλ για πιο

σκληρή ευρωπαϊκή απάντηση στην Άγκυρα, κατόπιν της αξιολόγησης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, εντός των επόμενων εβδομάδων.
Πώς καταλήξατε στο να μην είναι εν
τέλει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός
των εκπαιδευτικών, παρά το ότι
σταθμίστηκε ως ενδεχόμενο;
Αυτήν τη στιγμή παρακολουθούμε και τα
επιδημιολογικά δεδομένα και την εξέλιξη
των εμβολιασμών. Όλα είναι ανοιχτά πάνω
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στο τραπέζι. Εμείς σε αυτήν τη φάση περνάμε ένα μήνυμα πώς θα λειτουργήσουν
τα σχολεία. Θα δούμε από εκεί και πέρα, το
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τι μέτρα θα χρειαστεί να πάρουμε, για να λειτουργήσει η εκπαίδευση σωστά.
Άρα λέτε ότι σε αυτήν τη φάση μπορεί να μην είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στην έναρξη της χρονιάς,
αλλά σε δεύτερο χρόνο και ανάλογα
με τα επιδημιολογικά δεδομένα να
επαναπροσδιοριστεί αυτό;
Όλα είναι ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι. Δεν υπάρχει κάποια σκέψη που δεν
έχουμε υπολογίσει. Αλλά περιμένουμε
να δούμε πώς θα εξελιχθούν ο εμβολιαστικός προγραμματισμός και η πρόοδος
του εμβολιασμού το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα.
Από τον Σεπτέμβριο, πρακτικά, οιοσδήποτε εκπαιδευτικός δεν είναι
εμβολιασμένος ή δεν έχει προβεί σε
εργαστηριακό τεστ δεν θα μπαίνει
στην τάξη ή στο αμφιθέατρο…
Να το πούμε καθαρά: Όποιος δεν έχει
εμβολιαστεί, όποιος δεν έχει πιστοποιητικό νόσησης, θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό για κάποιο τεστ. Μοριακό ή rapid.
Το οποίο θα επικαιροποιούν κάθε
εβδομάδα;
Έχει δοθεί η δυνατότητα στην υπουργό,
με υπουργική απόφαση, να προσδιορίζει
πώς ακριβώς θα εφαρμόζεται αυτός ο
σχεδιασμός.
Ισχύει για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, από το νέο έτος, ότι θα χρειαστεί οι φοιτητές, για να προσέλθουν στα αμφιθέατρα, να είναι είτε
εμβολιασμένοι είτε κατ’ αντιστοιχίαν να φέρουν αρνητικό εργαστηριακό τεστ;
Ή εμβολιασμένοι ή πιστοποιητικό ότι
έχουν νοσήσει ή να προσκομίζουν κάποιο τεστ. Λεπτομέρειες, πάλι, θα προσδιοριστούν περαιτέρω από την υπουργό,
η οποία έχει και τη σχετική εξουσιοδότηση. Παράλληλα θα υπάρξουν μέσα στα
πανεπιστήμια εμβολιαστικά κέντρα, για
να μπορούμε να προχωρούμε γρήγορα
και τους εμβολιασμούς στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Η υποχρεωτικότητα
προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ δεν ισχύει μόνο
για τους φοιτητές, αλλά για όσους εργάζονται στο πανεπιστήμιο. Και για μέλη
ΔΕΠ και για το διοικητικό προσωπικό.
Έχετε καταλήξει πόσα εμβολιαστικά
κέντρα θα δημιουργηθούν και σε
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ποια πανεπιστήμια ή αυτό είναι ακόμα υπό επεξεργασία;
Έχουμε ζητήσει από τα πανεπιστήμια
και μας έχουν ορίσει τους κατάλληλους
χώρους και είμαστε τώρα σε συνεργασία
με τον ΕΟΔΥ, για να δούμε πόσα θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε, αν οι χώροι
ταιριάζουν, και τι ακριβώς πρέπει να γίνει, ούτως ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα, από τον Σεπτέμβριο, να είναι στη
θέση τους τα εμβολιαστικά κέντρα.
Επειδή υπάρχει και μια μερίδα φοιτητών που δεν θα επιλέξει να εμβολιαστεί, είτε από φόβο είτε από άποψη, έχει προσδιοριστεί κάποιος
τρόπος σύγχρονης παρακολούθησης των μαθημάτων;
Όποιοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν και
όποιοι δεν έχουν νοσήσει θα πρέπει να
προσκομίζουν αρνητικά τεστ, για να
μπουν. Η συχνότητα των τεστ θα προσδιοριστεί το επόμενο διάστημα. Δεν θα προβλεφθεί κάποια μέθοδος εξ αποστάσεως
παρακολούθησης του μαθήματος. Το
έχουν ζητήσει αυτό και οι πρυτάνεις να
μη γίνει, να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η εμβολιαστική κάλυψη στα μέλη
του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ
και στο διοικητικό προσωπικό σε τι
επίπεδα είναι;
Δεν έχουμε τρόπο να το ξέρουμε συνολικά ακόμα. Ξέρουμε ανά σχολή, για παράδειγμα στην Ιατρική Σχολή είναι εξαιρετικά υψηλό. Στους πεμπτοετείς ή εξαετείς φοιτητές της Ιατρικής, το ποσοστό είναι το ανώτατο που μπορεί να υπάρξει και
όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί έχουν νοσήσει, οπότε είναι καλυμμένοι. Δεν έχουμε,
όμως, τις λεπτομέρειες, στις περισσότερες περιπτώσεις βλέπουμε τα στοιχεία
ανά ηλικιακή ομάδα και κρίνουμε.
Σας ανησυχεί ότι ευρύτερα στις μικρότερες ηλικίες φαίνεται η ανταπόκριση στο κάλεσμα του εμβολιασμού να είναι μικρότερη, λόγω και
της βεβαιότητας ότι, εφόσον κάποιος κολλήσει, θα το περάσει ολιγοσυμπτωματικά ή και ασυμπτωματικά;
Είναι γεγονός ότι οι μικρότερες ηλικίες, κατά τεκμήριο, δεν νοσούν βαριά,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν
και εξαιρέσεις. Αυτό που πρέπει να έχου-

με κατά νου είναι ότι οι μικρότερες ηλικίες μπορούν να αποτελούν τον φορέα
που θα κολλήσει μεγαλύτερους και ανεμβολίαστους, και εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Οπότε, εμβολιάζονται ουσιαστικά για
να προστατεύσουν το κοινωνικό σύνολο,
εκτός από τον εαυτό τους.
Η Τουρκία προέβη σε προκλητικές
και μονομερείς ανακοινώσεις για
την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, λύνοντας εν πολλοίς τον γρίφο τού τι πρόκληση ετοίμαζε. Το
ερώτημα είναι, εκτιμάτε ότι μπορεί
να κάνει και κάτι άλλο μέσα στο καλοκαίρι;
Νομίζω πως όχι. Διότι και ο πρόεδρος
Ερντογάν προσβλέπει με τη σειρά του
στην τουριστική περίοδο, για την οποία
χρειάζεται σταθερότητα. Συνεπώς, θα
πρέπει και αυτός να είναι συγκρατημένος
έως τα τέλη Αυγούστου. Από εκεί και μετά, ξεκινά μια άλλη περίοδος.
Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε., Ζοζέπ Μπορέλ, προ ημερών άφησε
ανοιχτή τη λήψη μέτρων εις βάρος
της Τουρκίας, από μέρους των
υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε., εις
απάντησιν των ενεργειών και των
ανακοινώσεων για τα Βαρώσια. Πιστεύετε ότι είναι ένα ρεαλιστικό ενδεχόμενο να έχουμε μια πιο δυναμική αντίδραση της Ε.Ε.;
Η μεγαλύτερη χώρα της Ε.Ε., η Γερμανία, έχει εκλογές το φθινόπωρο. Θα αποτρέψει, συνεπώς, τη λήψη οιασδήποτε
σοβαρής απόφασης εις βάρος της Τουρκίας για μετά τις εκλογές –ίσως και τον
σχηματισμό κυβέρνησης– για να μην ταράξει τις ισορροπίες εντός της Γερμανίας.

«Δεν θα προβλεφθεί
κάποια μέθοδος
εξ αποστάσεως
παρακολούθησης
του μαθήματος.
Το έχουν ζητήσει αυτό
και οι πρυτάνεις να
μη γίνει, να μην υπάρχει
αυτή η δυνατότητα»
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«Επιδημία αλαζονείας, υπεροψίας και
περιφρόνησης των θεσμών στην κυβέρνηση»

Bουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

ΑΛEΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛIΔΗΣ

στoν
Γιάννη Σπ. Παργινό
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Ε

υθέως εγκαλεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, «γιατί αποφάσισε να σταματήσει, να ακυρώσει το χρονοδιάγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και να στείλει το
μετρό τρία ή πέντε χρόνια μετά;», ο Θεσσαλονικιός
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και
δηλώνει πως «οι καθυστερήσεις σημαίνουν ξεκούραστες
αποζημιώσεις στον ανάδοχο».
Λάβρος ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης και για την υπόθεση πόθεν έσχες, καθώς «ο κ. Μητσοτάκης απαξιοί να δώσει
ξεκάθαρες απαντήσεις για τις ανακριβείς δηλώσεις που καταθέτει εδώ και τέσσερα χρόνια», ενώ όσον αφορά την κυβέρνηση συνολικά κάνει λόγο για «επιδημία αλαζονείας, υπεροψίας
και περιφρόνησης των θεσμών».
Για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο κ. Τριανταφυλλίδης δηλώνει απερίφραστα: «Ναι στον εμβολιασμό, όχι στον διχασμό.
Όσοι είμαστε υπέρ της καθολικότητας του εμβολιασμού, είμαστε
αντίθετοι στην υποχρεωτικότητα», ενώ κρίνει ότι «η Υγεία ήταν
και παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ».
Θεσσαλονικιός βέρος. Ας ξεκινήσουμε με τα αρχαία στον
σταθμό του μετρό. Να φύγουν ή να μείνουν;
Εδώ και σαράντα χρόνια η Θεσσαλονίκη περιμένει το μετρό
να έρθει. Η ευρωπαϊκή πόλη του 1,5 εκατ. κατοίκων, η πύλη στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, βιώνει τα παραμύθια του αθηναϊκού
πριγκιπάτου, που σε κάθε εγκαίνια της ΔΕΘ άκουγε τις στερεότυπες, επαναλαμβανόμενες κυβερνητικές δοξασίες, σε μορφή τηλεοπτικής «λούπας», για το μετρό που «μπήκε στην τελική ευθεία».
Μοναδική εξαίρεση, ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε το έργο στο 33%. Το 2015 παραλάβαμε ένα έργο
ανέκδοτο και ναυάγιο. Ανελκύσαμε το ναυάγιο, αποκαταστήσαμε τη σοβαρότητα του έργου, ως έργο εθνικής σημασίας.
Έφθασε να απασχολεί το 2019 δύο χιλιάδες εργαζόμενους.
Στο ερώτημα «μετρό ή αρχαία», ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε τεκμηριωμένα-ολοκληρωμένα «και μετρό και αρχαία», με μελέτες τεχνικών
λύσεων απολύτως εφικτών, που μπήκαν σε εφαρμογή.
Αν ο κ. Μητσοτάκης ακολουθούσε το συγκεκριμένο, συγκροτημένο, κοστολογημένο χρονοδιάγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, από τα
τέλη του 2020 το μετρό της Θεσσαλονίκης θα έτρεχε στην κεντρική του γραμμή και ο ίδιος θα ήταν ο πρωθυπουργός που θα
είχε κόψει την κορδέλα των εγκαινίων λειτουργίας του μετρό.
Γιατί αποφάσισε να σταματήσει, να ακυρώσει το χρονοδιάγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και να στείλει το μετρό τρία ή πέντε χρόνια
μετά; Γιατί;
Όλη η πόλη μιλά για συμφέροντα, για προεκλογικά γραμμάτια
και deals, που τα εξαργυρώνει η Ν.Δ. τώρα μετεκλογικά.
Ο κ. Μητσοτάκης βλάπτει σοβαρά τη Θεσσαλονίκη. Όσο
τρέχουν τα deals, μετρό δεν τελειώνει. Καταστρέφουν διά της
αποσπάσεως τα αρχαία για να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση του έργου. Καθυστερήσεις σημαίνουν ξεκούραστες αποζημιώσεις στον ανάδοχο, με τα χρήματα του ελληνικού λαού.

Σαν τον παλιό καλό καιρό της υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης, για την οποία δεν έπεσε ούτε ένα τούβλο και ο ανάδοχος εισέπραξε ως αποζημίωση για τη ματαίωση του έργου
κοντά στα 160 εκατ. ευρώ.
Διαπιστώνω μια δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό.
Μήπως είστε ολίγον υπερβολικός;
Καθόλου υπερβολικός. Μαζί με την πανδημία του κορονοϊού, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την κυβερνητική επιδημία
αλαζονείας, υπεροψίας και περιφρόνησης των θεσμών. Εδώ
και δεκαπέντε ημέρες ο κ. Μητσοτάκης απαξιοί να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για τις ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες
που καταθέτει εδώ και τέσσερα χρόνια. Αντί να δώσει τις δέουσες εξηγήσεις και απαντήσεις, προσπάθησε με ψεύδη να συσκοτίσει την υπόθεση κάνοντας τα πράγματα χειρότερα. Τρεις
φορές τις τελευταίες εβδομάδες φέρεται να είπε ψέματα, για
να διαψευστεί αργότερα από επίσημα έγγραφα των γαλλικών
και ελληνικών Αρχών. Τελευταία του προσπάθεια ήταν η δημοσιοποίηση, μέσω του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού,
ενός ιδιωτικού συμφωνητικού χωρίς αυτό να συνοδεύεται από
επίσημα έγγραφα.
Όσο ο κ. Μητσοτάκης δεν απαντά στα τεκμηριωμένα ερωτήματα κυριακάτικης εφημερίδας, όσο συλλαμβάνεται διπλά
ψευδόμενος, απαξιώνει τον θεσμό του πόθεν έσχες.
Όσο η Δικαιοσύνη δεν αντιδρά, απαιτώντας από τον κ. Μητσοτάκη να δώσει εξηγήσεις, επιτρέπει την απαξίωση του θεσμού του πόθεν έσχες.
Όσο δεν συνεδριάζουν η επιτροπή θεσμών-διαφάνειας και
η επιτροπή για τον έλεγχο των δηλώσεων του πόθεν έσχες, η
απαξίωση διευρύνεται και το σκάνδαλο διογκούται.
Για το μέγα θέμα της πανδημίας τι προτείνετε;
Ναι στον εμβολιασμό, όχι στον διχασμό. Όσοι είμαστε υπέρ
της καθολικότητας του εμβολιασμού, είμαστε αντίθετοι στην

υποχρεωτικότητα. Αυτή συσπειρώνει τους αρνητές και οδηγεί
στο αντίθετο αποτέλεσμα. Το «αποφασίζομεν και διατάσσομεν», ο αυταρχισμός και τα τιμωρητικά μέτρα εξοργίζουν τους
πολίτες. Διάλογος και πειθώ χρειάζονται.
Όταν απειλείς τους πάντες με εξαγγελίες του τύπου «θα σας
απολύσομεν, θα σας αποκλείσομεν (lockdown), θα σας πατάξομεν, προκαλείς αντιδράσεις. Πού είναι ο κεντρώος, συναινετικός, μετριοπαθής λόγος που ο κ. Μητσοτάκης τον έχει αφήσει στα χέρια του έχοντος το γενικό πρόσταγμα Βορίδη;
Επίσης δεν είναι εμπαιγμός, κοροϊδία, μεγίστη υποκρισία,
κοινώς ξεφτίλα, τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να
έχουν ψηφίσει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για
όλους τους άλλους, και την ίδια στιγμή να μην έχουν εμβολιαστεί οι ίδιοι, όπως λέει το ρεπορτάζ; Πού είναι το βιωμένο παράδειγμα προς τους πολίτες; Άλλα να διακηρύττουν και να ψηφίζουν και άλλα να πράττουν. Μαθήματα στον κόσμο περί υποχρεωτικότητας, ενώ δεν έχουν εμβολιαστεί; Από τις 13 Ιουλίου
ρωτώ, αλλά απάντηση καμία.
Ποιο θέμα κρίνετε κομβικής σημασίας, ακόμα και για ένα
μίνιμουμ πρόγραμμα προοδευτικής διακυβέρνησης;
Η Υγεία ήταν και παραμένει, και ενισχύεται λόγω Covid-19
ως η απόλυτη προτεραιότητα του ΣΥΡΙΖΑ.
Βασική αρχή: Η Υγεία είναι δημόσιο αγαθό και παρέχεται
δωρεάν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κεντρικούς άξονεςπροτεραιότητες του νέου ΕΣΥ αποτελούν η άμεση πρόσληψη
των 5.500 μόνιμων υγειονομικών που αποχώρησαν από το
σύστημα τον τελευταίο χρόνο χωρίς να αντικατασταθούν, καθώς και η πρόσληψη 10.000 μόνιμων υγειονομικών σε βάθος
τριετίας.
Βασική μας δέσμευση αποτελεί η μονιμοποίηση στο ΕΣΥ
του συνόλου του υγειονομικού προσωπικού που έδωσε τη μάχη της πανδημίας στην πρώτη γραμμή, καθώς και η ένταξη
όλων των εργαζομένων στο ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 IOYΛIOY 2021

23

POLITICAL

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ

«Στο ΜέΡΑ 25 κυριαρχεί ο αυταρχισμός»

Η

ανεξαρτητοποίηση της βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνας Αδάμου από την
Κοινοβουλευτική Ομάδα του
ΜέΡΑ25 προηγήθηκε της παραπομπής
της στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Τήρησης Καταστατικού του κόμματος.
Απλώς, όπως η ροή των γεγονότων αποδεικνύει, η παραπομπή για αντιδεοντολογική συμπεριφορά έγινε «κατόπιν εορτής», από τον επικεφαλής του κόμματος
Γιάνη Βαρουφάκη, προκειμένου να δικαιολογήσει τη δική του, «αντιδεοντολογική», «αυταρχική» και «αυθαίρετη»
συμπεριφορά και πρακτική, απέναντι στα
μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και
του κόμματος γενικότερα.
Η βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνα Αδάμου επικαλείται «λόγους
καθαρά εσωκομματικής λειτουργίας»,
που την οδήγησαν να ανεξαρτητοποιηθεί
από το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη, ΜέΡΑ 25.
«Όχι κύριοι», δηλώνει αποκλειστικά
στην «P» η Κωνσταντίνα Αδάμου, «η απόφαση ανεξαρτητοποίησής μου δεν σχετίζεται με την ανάρτηση του κ. Βαρουφάκη,
αναφορικά με κάποια παραπομπή μου,
όπως ισχυρίζονται κάποιοι».
Σε μια «εκ βαθέων εξομολόγηση», εγκαλεί τον αρχηγό του ΜέΡΑ 25 για «αυταρχισμό», αντιδημοκρατικές μεθόδους
και διαδικασίες στο κόμμα και εξηγεί ότι
«οι λόγοι της ανεξαρτητοποίησής μου
αφορούν καθαρα σε εσωκομματικές, αντιδημοκρατικές, αντιδεοντολογικές και
αυταρχικές συμπεριφορές».

«Ο Βαρουφάκης διακηρύττει
αμεσοδημοκρατία, αλλά κάνει
πράξη τον αυταρχισμό»
Νιώθοντας την πλήρη αδυναμία να παραγάγει πολιτικό και κοινοβουλευτικό
έργο, η κα Αδάμου ασφυκτιούσε κυριολεκτικά στο καθαρά «αρχηγικού τύπου
κόμμα» και για όλα τούτα, «το αποτέλεσμα ήταν να παρεμποδίζεται με ποικίλους τρόπους η συμμετοχή μου στο κοινοβουλευτικό έργο, για το οποίο έδωσα
όρκο στον ελληνικό λαό να επιτελώ με
όλες μου τις δυνάμεις».
Με ένα αίσθημα πικρίας, για τη διάψευση των προσωπικών πολιτικών της
φιλοδοξιών από τον τρόπο λειτουργίας
του ΜέΡΑ 25, εξομολογείται: «Προσωπι-

του
Γιάννη Σπ. Παργινού

parginos@paraskhnio.gr
κά δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα κόμμα
που μεταμφιέζεται σε κάτι που δεν είναι.
Ένα κόμμα που διακηρύττει την αμεσοδημοκρατία, την ισότητα και την υπεράσπιση των αδύναμων, αλλά κάνει πράξη
τον αυταρχισμό και προβαίνει σε αυθαίρετες και αντιδημοκρατικές πρακτικές».
Ευθέως καταγγέλλει ότι «δύο χρόνια
τώρα, έγινα παρατηρητής αντιδημοκρατικών, αντισυντροφικών, αντιδεοντολογικών και αυταρχικών συμπεριφορών που
λάμβαναν χώρα τόσο προς εμένα, όσο και
προς άλλους συνοδοιπόρους μου».
Απευθυνόμενη, δε, προς τους ψηφοφόρους και συμπολίτες της επισημαίνει
ευθαρσώς ότι «θεωρώ ηθικό μου χρέος
και καθήκον προς τους συμπολίτες μου
και προς τον εαυτό μου την τήρηση των
κεκτημένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
όπως είναι η ελευθερία του λόγου, η δημοκρατία, η ισότητα, η ισηγορία, η ισονομία και ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο».
«Όταν εντάχθηκα στο εν λόγω κόμμα,
πίστεψα στα όμορφα στημένα λόγια που
διακήρυτταν… Όμως, δύο χρόνια τώρα
έγινα παρατηρητής αντιδημοκρατικών,
αντισυντροφικών, αντιδεοντολογικών και
αυταρχικών συμπεριφορών, που λάμβαναν χώρα τόσο προς εμένα, όσο και προς
άλλους συνοδοιπόρους μου. Δυστυχώς,
ήταν πολύ δύσκολο να βρει κανείς το δίκιο του».
Παρά την πολιτική πίκρα, η βουλευτής
Β’ Θεσσαλονίκης ξεκαθαρίζει ότι δεν
πρόκειται να παροπλιστεί και όπως λέει:
«Θα ήθελα να γνωστοποιήσω σε όλες και
σε όλους ότι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι
για τα δίκαια αιτήματα και τα δικαιώματα
όλων των συμπολιτών μου».
Η Κωνσταντίνα Αδάμου είναι έγγαμη, ιστορικός-φιλόλογος, ιδιοκτήτρια Φιλολογικού Φροντιστηρίου. Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας». Ανωτέρα Δραματική Σχολή «Βασίλης Διαμαντόπουλος». Θεατρικά Εργαστήρια «Θέσπις», «Ούγκα Κλάρα». Σειρά σεμιναρίων διπλωματίας, σωματικού θεάτρου, διδακτική της ιστορίας. Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη,
πλέον, βουλευτή Β’
Θεσσαλονίκης, «το κόμμα
λειτουργεί με αυθαίρετες και
αντιδημοκρατικές πρακτικές»

P
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Συναγερμός - μέτρα για τον καύσωνα

Ν

α προστατεύσουν την υγεία
των εργαζομένων -και ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες- από τον
καύσωνα που θα δείξει ακόμη περισσότερο τα δόντια του στις αρχές της επόμενης εβδομάδας σπεύδουν τα υπουργεία
Εσωτερικών και Εργασίας, λαμβάνοντας
έκτακτα μέτρα.
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εσωτερικών και η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα προχωρούν
στη λήψη σχετικών μέτρων προκειμένου
να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι για όσες ημέρες
διαρκεί ο καύσωνας, θεωρείται δικαιολογημένη η μη προσέλευση στην υπηρεσία
των υπαλλήλων εκείνων που ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες.
Ως τέτοιοι ορίζονται οι εργαζόμενοι
που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
• Άτομα με χρόνια καρδιολογικά και αναπνευστικά νοσήματα.
• Καρκινοπαθείς που κάνουν θεραπεία.
• Άτομα με σοβαρά νευρολογικά νοσήματα, σκλήρυνση κατά πλάκας, επιληψία.
• Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική
ανεπάρκεια, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ρευματοειδή αρθρίτιδα.
• Έγκυοι.
Παράλληλα, οι αρμόδιες Διευθύνσεις
Προσωπικού και οι οικείοι προϊστάμενοι
δύνανται να επιτρέπουν την πρόωρη αποχώρηση των υπαλλήλων εφόσον κρίνουν
ότι υφίσταται θέμα υγείας και ασφάλειας
λόγω των ειδικών συνθηκών καύσωνα,
αφού προηγουμένως έχουν εκτιμήσει τη
φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων
αλλά και τις συνθήκες του τόπου παροχής
εργασίας (εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος, κλιματισμός κ.ά.).
Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση,
όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς
του Δημοσίου οφείλουν να παρέχουν
αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους στους
πολίτες και να μεριμνούν για την εύρυθμη
λειτουργία τους.

Μείωση απασχόλησης και παύση
εργασιών
Την ίδια στιγμή, αναλυτική εγκύκλιο για
τις επιχειρήσεις σε σχέση με τα μέτρα
προστασίας που πρέπει να λάβουν για
τους εργαζομένους, λόγω των πολυήμερων υψηλών θερμοκρασιών, εξέδωσε το
υπουργείο Εργασίας.
Το υπουργείο καλεί τους εργοδότες να

προβούν τόσο στη λήψη των απαραίτητων
τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όσο και
σε μείωση απασχόλησης ή/και παύση εργασιών κατά τις ώρες θερμοκρασιακής
αιχμής (12.00-16.00), όπου αυτό κριθεί,
κατά περίπτωση, απαραίτητο.
Παράλληλα, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας θα προχωρήσει σε εντατικούς
ελέγχους σε οικοδομές, τεχνικά έργα, σε
στεγασμένους χώρους όπου μπορεί να
υπάρχει θερμική καταπόνηση (π.χ. σε χυτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, μαγειρεία κ.ά.), καθώς και σε χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. μεταφορά βαρέων αντικειμένων, οικοδομικών υλικών). Ταυτόχρονα, συστήνει προσοχή
στις ομάδες υψηλού κινδύνου με υποκείμενα νοσήματα όπως καρδιοπαθείς,
πνευμονοπαθείς, χρονίως πάσχοντες
από ψυχικά νοσήματα κ.ά.

Ειδικότερα συστήνονται:
1 . Οργάνωση του χρόνου εργασίας με
προγραμματισμό διαλειμμάτων κατάλλη-

λης διάρκειας για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.
2. Προγραμματισμός των εργασιών που
συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση των εργαζομένων, κατά το δυνατόν, σε
ώρες εκτός θερμοκρασιακών αιχμών.
3. Μείωση της απασχόλησης ή παύση
εργασιών σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους
θερμικά χώρους όπως είναι τα μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργεία, κεραμοποιεία, ναυπηγικές εργασίες κ.λπ. μεταξύ
των ωρών 12.00-16.00.
4. Διαμόρφωση κυλικείων, ή άλλων
κατάλληλων χώρων για τον χρόνο διαλείμματος. Οι χώροι αυτοί, ανάλογα με τις
αντικειμενικές ανάγκες και δυνατότητες,
να εξοπλίζονται με σύστημα κλιματισμού.
Οι χώροι αυτοί θα επιλεγούν μετά από
συνεργασία του εργοδότη και του τεχνικού ασφάλειας, ιατρού εργασίας και μελών ΕΥΑΕ και όπου δεν υπάρχουν των εκπροσώπων των εργαζομένων.
5. Παροχή πόσιμου δροσερού νερού σε
θερμοκρασία 10-15°C.
6. Χορήγηση και χρήση κατάλληλου

καλύμματος κεφαλής όπου δεν προβλέπεται χρήση κράνους προστασίας, καθώς
και προστατευτικών μέσων δέρματος.
7. Διαμόρφωση/επιλογή σκιερού μέρους για διαλείμματα.
8. Διαμόρφωση/επιλογή σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών,
όπου αυτό είναι δυνατόν.
9. Προγραμματισμός των εργασιών έτσι
ώστε οι πλέον επιβαρυμένες (π.χ. εργασίες ασφαλτόστρωσης) να γίνονται τις
ώρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.
10. Μείωση της απασχόλησης ή/και
παύση εργασιών κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 12.00-16.00.

Τι θα ισχύει τις επόμενες
ημέρες για τους
εργαζόμενους σε δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα
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«Καμίνι» η χώρα - Οδηγός επιβίωσης

Κ

αυτές προβλέπονται οι επόμενες μέρες με τον υδράργυρο
να χτυπά «κόκκινο» σε ολόκληρη τη χώρα και τη θερμοκρασία να φτάνει ακόμη και στους 45
βαθμούς Κελσίου. Για τον λόγο αυτό, συνεχώς η Πολιτική Προστασία δίνει αναλυτικές οδηγίες προς τους πολίτες, προκειμένου να θωρακίσουν την υγεία τους από
τον καύσωνα και την αποπνικτική ατμόσφαιρα.
Χθες, ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής
Κολυδάς, ανέφερε πως η κορύφωση του
κύματος ζέστης θα σημειωθεί Δευτέρα
προς Τρίτη, ενώ ο καύσωνας θα αρχίσει
να υποχωρεί από Τετάρτη, με τις θερμοκρασίες ωστόσο να παραμένουν υψηλές.
Όπως ανέφερε, η ΕΜΥ θα εκδίδει ανά
τριήμερο τα όρια των θερμοκρασιών,
όμως το επόμενο τριήμερο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 44 βαθμούς, ενώ σε
τοπικό επίπεδο ενδέχεται να σημειωθούν
και υψηλότερες θερμοκρασίες. Σύμφωνα
με τον ίδιο, οι υψηλές θερμοκρασίες
οφείλονται στις αέριες μάζες που μεταφέρουν πολύ θερμές μάζες από τις ακτές
της Αφρικής προς την Ελλάδα.
Την ίδια στιγμή, το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναφέρει
πως ο καύσωνας που πλήττει τη χώρα
αναμένεται να λάβει ιστορικές διαστάσεις. Σύμφωνα και με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας θα διατηρηθούν
κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου
και θα κορυφωθούν τη Δευτέρα 2/8 και
θα ξεπεράσουν τοπικά τους 45 βαθμούς
Κελσίου.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-

στασίας καλεί τους πολίτες «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη
λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την επικράτηση των υψηλών θερμοκρασιών».
Ταυτόχρονα, εφιστά την προσοχή στα
άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά κατά τις
επόμενες ημέρες, ώστε να αποφευχθούν
προβλήματα υγείας, όπως θερμική
εξάντληση και θερμοπληξία, που μπορεί
να προκληθούν εξαιτίας των υψηλών
θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες
αυτοπροστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, συνιστάται στους πολίτες:
• Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς και σκιερούς μακριά από συνωστισμό, να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μηχανήματα ή ανεμιστήρες και να αποφεύγουν τη βαριά σωματική εργασία σε χώ-

ρους με υψηλή θερμοκρασία, άπνοια και
μεγάλη υγρασία.
• Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία,
όπως και το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω
από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και
γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα
από ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα να
αερίζεται και διευκολύνει την εξάτμιση
του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα συνθετικά
υφάσματα.
• Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα
με φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας
τα λιπαρά και την ποσότητα του φαγητού.
• Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς
φρούτων, αποφεύγοντας τα οινοπνευματώδη.
Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα μωρά και τα μικρά παιδιά, καθώς και τους
ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από
χρόνια νοσήματα για την προστασία τους
από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει
ενημερώσει εξάλλου τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους
δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται
σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν
άμεσα τις επιπτώσεις από την επικράτηση
των υψηλών θερμοκρασιών.

Αναλυτικές οδηγίες
προκειμένου να θωρακίσουμε
την υγεία μας από τις υψηλές
θερμοκρασίες - Ο υδράργυρος
θα αγγίξει τους 45 βαθμούς

Σε συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός - Έκκληση για ορθή χρήση νερού και ρεύματος
Σχέδιο τεσσάρων σημείων για την αντιμετώπιση του
πρωτοφανούς κύματος που σαρώνει τη χώρα και αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες εκπόνησε η
κυβέρνηση, με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη,
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, να απευθύνει έκκληση για στοχευμένη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού, περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων και αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
Πρόληψη και αποτροπή πυρκαγιών
Ο κ. Χρυσοχοΐδης απεύθυνε έκκληση στους πολίτες
«να αποφύγουν κάθε περιττή δραστηριότητα που μπορεί
να προκαλέσει πυρκαγιά και μετά οι συνέπειες θα είναι
καταστροφικές». Στο πλαίσιο αυτό, η Πολιτική Προστασία

θέτει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο «Ιόλαος» για
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών.
Λειτουργία κρίσιμων υποδομών
Για την κυβέρνηση αποτελεί μείζον ζήτημα να μην
υπάρξει πρόβλημα στις βασικές υποδομές, οι οποίες στηρίζουν και την όλη λειτουργία του κράτους και τις δραστηριότητες των πολιτών. «Το ηλεκτρικό ρεύμα και η ύδρευση είναι κρισιμότατοι τομείς για αυτή τη δύσκολη περίοδο. Για αυτό τον λόγο τόσο οι εταιρείες διαχείρισης όσο
και τα αρμόδια υπουργεία έχουν φροντίσει, ώστε να μην
υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε αυτούς τους τομείς ή αν
υπάρξει, να γίνει άμεση επέμβαση», σημείωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ευπαθείς ομάδες
Αποφασίστηκε η λήψη ειδικής μέριμνας για τους ευπαθείς
πολίτες που μπορεί να αναζητήσουν καταφύγιο σε αίθουσες
με κλιματισμό και συνθήκες δροσιάς. Στο πλαίσιο αυτό, το
υπουργείο Εσωτερικών και οι δήμοι της χώρας θα ανακοινώσουν κλιματιζόμενους χώρους και ωράρια λειτουργίας.
Προστασία εργαζομένων
Το υπουργείο Εργασίας και η Γενική Γραμματεία Εργασίας απεύθυναν έκκληση προς τους εργοδότες να προβούν τόσο στη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
όσο και σε μείωση απασχόλησης ή/και παύση εργασιών
κατά τις ώρες θερμοκρασιακής αιχμής (12.00-16.00),
όπου αυτό κριθεί, κατά περίπτωση, απαραίτητο.
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Έρευνα-σοκ για τη
μετάλλαξη Δέλτα
Τον κώδωνα του κινδύνου για τη
μετάλλαξη Δέλτα κρούουν τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), επισημαίνοντας ότι όχι μόνο προκαλεί σοβαρότερη
νόσηση αλλά και μεταδίδεται εξίσου
εύκολα όπως η ανεμοβλογιά.
Σύμφωνα, δε, με την ίδια έκθεση που
έφερε στο φως της δημοσιότητας η
«Washington Post» και αναμεταδίδουν και άλλα μεγάλα αμερικανικά
μέσα ενημέρωσης όπως οι «New York
Times», οι πλήρως εμβολιασμένοι
μπορούν να μεταδώσουν τη μετάλλαξη
Δέλτα του κορονοϊού σε ποσοστά ανάλογα με εκείνα των ανεμβολίαστων.
Το εσωτερικό αυτό έγγραφο, το οποίο
αποκαλύπτουν τα αμερικανικά ΜΜΕ,
βασίζεται σε στοιχεία που δεν έχουν
ακόμη ανακοινωθεί, με την επικεφαλής των κέντρων, δρα Ροσέλ Βαλένσκι, να επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα του ντοκουμέντου. «Τα πράγματα είναι σοβαρά, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν φωνάζουμε άδικα», δηλώνει σχετικά, παρομοιάζοντας τη μεταδοτικότητα του κορονοϊού με εκείνη
της ανεμοβλογιάς και της ιλαράς!
Στο πλαίσιο αυτό, τα CDC αναμένεται
να δώσουν νέα στοιχεία στη δημοσιότητα, τα οποία θα «δικαιολογούν»
την απόφαση της Βαλένσκι να αλλάξει
τις οδηγίες για τους πλήρως
εμβολιασμένους, συστήνοντας τη
χρήση μάσκας από αυτούς ακόμη και
σε εσωτερικούς χώρους. Η ίδια λέει
ότι όλοι στα σχολεία -δάσκαλοι,
μαθητές, επισκέπτες- πρέπει να φορούν μάσκα σε κάθε περίπτωση.
«Είναι ακραία τα μέτρα που χρειάζεται
να πάρουμε για να ελέγξουμε την κατάσταση», λέει σχετικά.
Σύμφωνα με την αδημοσίευτη μελέτη
των CDC, η μετάλλαξη Δέλτα είναι
εξίσου μεταδοτική με την ανεμοβλογιά. Κάθε μολυσμένος μπορεί, κατά
μέσο όρο, να μολύνει άλλα οκτώ-εννέα άτομα. Αυτό σημαίνει ότι το «R0»
είναι εξαιρετικά υψηλό. Ακόμη και αν
δεν νοσήσουν, οι εμβολιασμένοι
μπορούν να μεταδώσουν τον ιό εξίσου
εύκολα. Ωστόσο, η επικεφαλής των
CDC σπεύδει να διευκρινίσει ότι τα
εμβόλια προστατεύουν σε ποσοστό
90% από τη σοβαρή νόσηση, αν και
ενδέχεται να είναι λιγότερο αποτελεσματικά στην πρόληψη της μόλυνσης
ή της μετάδοσης του ιού.

Ανησυχούν οι αριθμοί
στα «κόκκινα» νησιά

Σ

το μικροσκόπιο της κυβέρνησης
και των επιστημόνων εξακολουθούν να βρίσκονται οκτώ
νησιά, στα οποία το τελευταίο
διάστημα οι αριθμοί του κορονοϊού βρίσκονται σε έξαρση. Πρόκειται για τη Μύκονο, την Ίο, τη Ζάκυνθο, την Τήνο, τη
Λευκάδα, τη Σαντορίνη, την Πάρο και τη
Ρόδο, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις
του υπουργείου Υγείας.
Τα δύο πρώτα από τα παραπάνω νησιά
έχουν τεθεί από τους επιδημιολόγους σε
κατάσταση «αυξημένης επιτήρησης» και
ήδη βρίσκονται ένα βήμα από το μίνι
lockdown, όπως αυτό που επιβλήθηκε
στο «νησί των ανέμων» προ ημερών. Στα
υπόλοιπα νησιά της «κόκκινης» αυτής
ομάδας η Πολιτική Προστασία κάνει λόγο
για περιοχές όπου παρατηρείται έντονη
αύξηση επιδημιολογικού φορτίου με
σταθερά αυξητικές τάσεις, ιδιαίτερα κατά
το τελευταίο 10ήμερο.
Η χθεσινή εικόνα στις ίδιες περιοχές
δεν είναι καθησυχαστική, ιδιαίτερα στην
περίπτωση της Ρόδου. Σε ό,τι αφορά τα
κρούσματα του 24ώρου, ο ΕΟΔΥ έδωσε τα
εξής στοιχεία:

Π.Ε. Θήρας (Σαντορίνη, Ίος): 25
Μύκονος: 17
Ζάκυνθος: 19
Τήνος: 3
Λευκάδα: 9
Πάρος: 19
Ρόδος: 104
Εξάλλου, ο δείκτης του αριθμού των
κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους,
σύμφωνα και πάλι με την αποψινή επιδημιολογική έκθεση, εμφανίζεται πολύ
υψηλός για τη Μύκονο (167), τη Θήρα
(132) και την Πάρο (127).
Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος
Χαρδαλιάς τόνισε ότι στη Μύκονο και
στην Ίο η κατάσταση είναι οριακή. Ειδικά
για το «νησί των ανέμων» επεσήμανε ότι
παρατηρούνται νέες συρροές. Μάλιστα,
έκανε γνωστό ότι το 46% των κρουσμάτων
προέρχεται από τους εργαζόμενους στα
εστιατόρια, τα κλαμπ και τα ξενοδοχεία.

Υψηλά τα κρούσματα
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου Covid-19 που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι

2.845, εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 165. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 207. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με Covid-19 είναι 12,
ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουν
καταγραφεί συνολικά 12.948 θάνατοι.
Η Αττική παρουσιάζει σταθερή διασπορά με 948 νέες μολύνσεις. Το κέντρο της
Αθήνας είναι πρώτο με 204 νέα κρούσματα, ενώ ακολουθούν ο Δυτικός Τομέας
Αθηνών και ο Βόρειος Τομέας Αθηνών με
165 και 150 νέες μολύνσεις αντίστοιχα.
Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει αύξηση στα
νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, σημειώνοντας 319 νέες μολύνσεις.

Τις τελευταίες 24 ώρες
καταγράφηκαν 2.845
κρούσματα - Σταθερή
η διασπορά στην Αττική…
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Αποφυλακίστηκε ο ένας από τους δύο δολοφόνους του Παύλου Μπακογιάννη
Αποφυλακίστηκε με όρους την Πέμπτη ο
Ηρακλής Κωστάρης, μέλος της «17 Νοέμβρη» από το 1987 ως την εξάρθρωσή της, το
2002.
Είχε καταδικαστεί σε ισόβια και για τη
δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δράστες της δολοφονίας ήταν ο Κωστάρης και ο Κουφοντίνας.
Είχε λάβει μέρος και σε αρκετές άλλες
κακουργηματικές ενέργειες της «17Ν», μεταξύ άλλων και σε ληστεία.

Ο Κωστάρης, «Χάρης» ή «Τάκης» όπως
τον αποκαλούσαν, είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στην Πρέβεζα. Αρχικά είχε
τηρήσει σκληρή στάση και δεν απολογήθηκε, ενώ στη συνέχεια αρνήθηκε τη συμμετοχή του στη «17 Νοέμβρη».
Μάλιστα, στην απολογία του είχε υποστηρίξει ότι ποτέ δεν υιοθέτησε την πρακτική της βίας. «Οποιαδήποτε κοινωνική αλλαγή είναι εφικτή μόνο μέσα από κοινωνικούς αγώνες», είχε πει.
Από το 2017 που συμπλήρωσε τις νόμι-

μες προϋποθέσεις για υφ’ όρον απόλυση,
είχε υποβάλει σειρά αιτήσεων, οι οποίες
απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά.
Τα τελευταία χρόνια λάμβανε τις προβλεπόμενες πενθήμερες άδειες και επισκεπτόταν την οικογένειά του, ενώ έπαιρνε και
εκπαιδευτικές άδειες, σπουδάζοντας πληροφορική.
Πριν από την αποφυλάκισή του, εργαζόταν στην Κεντρική Αποθήκη Υλικών των
φυλακών Κορυδαλλού.

ΣΟΚ ΜΕ ΝEΑ ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝIΑ

Τη σκότωσε
γιατί... τη ζήλευε

Μ

έσα σε μια λίμνη αίματος, στην κρεβατοκάμαρα διαμερίσματος τρίτου
ορόφου σε πολυκατοικία
επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη στη
Δάφνη, βρέθηκε νεκρή μια ακόμη νέα
γυναίκα, η μόλις 31 ετών Άννα! Καθ’
ομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας, ο 40χρονος σύζυγός της, ο
οποίος κάλεσε το τοπικό αστυνομικό
τμήμα και είπε: «Ελάτε σπίτι μου, έχω
δολοφονήσει τη γυναίκα μου».
Η νέα υπόθεση γυναικοκτονίας (λίγες ημέρες μετά το στυγερό έγκλημα
με θύμα την 26χρονη Γαρυφαλλιά και
ενώ κανείς δεν έχει ξεχάσει ακόμη την
20χρονη Καρολάιν) έρχεται να συγκλονίσει ξανά το πανελλήνιο.
Ο 40χρονος Γιάννης, στα λίγα λόγια
που είπε προανακριτικά στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, φέρεται να
υποστήριξε ότι το ζευγάρι είχε πολλούς και έντονους καβγάδες το τελευταίο διάστημα.
Ο ίδιος φέρεται ακόμα να είπε ότι
ζήλευε παράφορα τη σύζυγό του και
για αυτό τη σκότωσε. Και ενώ οι περισσότεροι γείτονες δεν είχαν πολλά
να πουν για τον Γιάννη και την Άννα πέραν των επισκέψεών τους στο ψητοπωλείο που διατηρούσαν και όπου
δούλευαν τα πρωινά και οι γονείς της

κοπέλας-, μια ένοικος της πολυκατοικίας επί της οδού Λάμπρου Κατσώνη
έχει πολλά να πει.
Ο λόγος για τη Σύλβια Μουρούτη, η
οποία μαζί με τη διαχειρίστρια της πολυκατοικία δεν «κώφευσαν», τουναντίον κινητοποιήθηκαν και ενημέρωσαν
την ΕΛ.ΑΣ. για έναν άγριο καβγά που
έγινε πριν από μερικές ημέρες. Σε
ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφει η κυρία Μουρούτη:
«Σήμερα βράδυ κάλεσα το 100 για ενδοοικογενειακή βία σε γειτονικό διαμέρισμα που ζει και ανήλικο.
Τα κουδούνια αλλάχτηκαν την Παρασκευή και έδωσα το δικό μου φυσικά
για να μπουν στην πολυκατοικία. Το περιπολικό ήρθε μετά από 25 λεπτά, δεν
μπήκαν καν στον κόπο να κατέβουν,
άνοιξαν απλά τα παράθυρα και έφυγαν!
ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΤΙ,
ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. ΣΑΣ ΚΑΛΕΣΑ ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΘΟΡΥΒΗΘΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ. ΟΧΙ
ΑΓΧΟΣ ΠΑΙΔΕΣ, ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΤΩΜΑΤΑ
ΜΕΤΡΑΝΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ. ΟΤΑΝ ΤΗ
ΣΦΑΞΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΕΝΗΝΕΡΩΣΩ
ΠΡΩΤΑ ΚΑΝΑ ΚΑΝΑΛΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ
ΦΩΝΑΞΟΥΝ»!
Είναι η ίδια γυναίκα που το πρωί της
Παρασκευής θα αρκεστεί να γράψει
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Τη

σκότωσε τελικά. Μόνο αυτό έχω να
πω». Η 31χρονη Άννα αφήνει πίσω της
ένα παιδί μόλις 8 ετών, το οποίο δεν
βρισκόταν στο σπίτι την ώρα της άγριας
δολοφονίας.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα μαχαίρι το οποίο αποτέλεσε το φονικό όπλο,
ενώ η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών θα πραγματοποιήσει σήμερα Σάβ-

βατο 31/7 νεκροψία-νεκροτομή στη
σορό της άτυχης γυναίκας.

«Ελάτε σπίτι μου, έχω δολοφονήσει
τη γυναίκα μου», είπε στους
αστυνομικούς ο καθ’ ομολογίαν
δράστης του εγκλήματος στη Δάφνη…
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΚΙΜΩΝ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας Περιφέρειας Αττικής

Δεν πρόκειται να
χάσουμε ούτε μία μέρα
ώστε να γίνουν οι δρόμοι
μας ασφαλέστεροι
Γ
ια όλες τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο οδικό δίκτυο της Αττικής από
την Περιφέρεια μίλησε στην «Ρ» ο σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας Κίμων Λογοθέτης.
Ο κ. Λογοθέτης επεσήμανε πως «δεν πρόκειται να χάσουμε ούτε μία μέρα, με σκληρή
δουλειά και έργο, οι δρόμοι μας θα γίνουν
ασφαλέστεροι και οι μετακινήσεις μας πιο
άνετες».

Έχουν «οδική παιδεία» οι πολίτες της Αττικής; Τι έχετε διαπιστώσει από τη μέχρι τώρα
θητεία σας στο Κέντρο Οδικής Ασφάλειας
της Περιφέρειας Αττικής;
Η οδική παιδεία πρέπει να διδάσκεται από μικρή ηλικία. Αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι
οι χρήστες του οδικού δικτύου της Αττικής
έχουν καλή οδηγική ικανότητα. Διαπιστώνουμε
όμως ότι η συμπεριφορά των οδηγών διαφέρει
αισθητά σε ένα καλο-συντηρημένο τμήμα του
οδικού δικτύου όπως, για παράδειγμα, στο ολοκαίνουργιο τμήμα της Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι τη Βάρκιζα, και είναι εντελώς διαφορετική σε έναν δρόμο που δεν έχει συντηρηθεί. Στη δεύτερη περίπτωση, όπως εμφανίζεται
στις κάμερες Διαχείρισης Κυκλοφορίας της
Περιφέρειας Αττικής, η οδήγηση είναι αρκετά
πιο παραβατική και πιο επικίνδυνη. Οδηγούν
για αρκετά χρόνια σε ένα πλημμελώς συντηρημένο οδικό δίκτυο χωρίς διαγραμμίσεις και με
αρκετά επικίνδυνα σημεία, τόσο στο οδόστρωμα όσο και στη σήμανση. Δυσδιάκριτη σήμανση, σβησμένες διαγραμμίσεις και κακοτράχαλα
οδόστρωμα προδιαθέτουν για παραβιάσεις του
ΚΟΚ. Ο σχεδιασμός του περιφερειάρχη Αττικής
για τη βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου έχει ήδη ξεκινήσει, με στόχο να βελτιώσουμε σημαντικά τη σημερινή κατάσταση. Ήδη
έχουμε επισκευάσει ένα μεγάλο τμήμα του
πρωτεύοντος αστικού οδικού της Αττικής. Θεωρούμε ότι ένα οδικό δίκτυο σε άριστη κατάσταση με εξαιρετική οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, προσεγμένες νησίδες πρασίνου, καινούργια συστήματα αναχαίτισης οχημάτων σίγουρα θα αποτελέσει έναυσμα για τους οδηγούς, προκειμένου να προσαρμόσουν κατάλληλα την συμπεριφορά τους.

στον
στον Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com

Ποιος είναι ο ρόλος του Κέντρου Οδικής
Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής;
Το νέο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας & Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής, που
εγκαινιάστηκε το 2019 από τον περιφερειάρχη
Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη, αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο για τους πολίτες της Αττικής, για
ολόκληρη την Περιφέρεια Αττικής αλλά και για
τη βελτίωση των οδικών υποδομών.
Το κέντρο με την εικοσιτετράωρη λειτουργία
του 365 μέρες τον χρόνο συνεισφέρει αποτελεσματικά στη διαχείριση της κυκλοφορίας, στην
ενημέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου,
στη ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών, στον
χειρισμό των ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, στην εκπόνηση μελετών
βελτίωση της κυκλοφορίας και της οδικής
ασφάλειας, καθώς και στη διαχείριση έκτακτων
συμβάντων σε συνεργασία με την Ελληνική
Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και το Πυροσβεστικό Σώμα.
Ποιες παρεμβάσεις έχουν γίνει από την Περιφέρεια Αττικής στο οδικό δίκτυο;
Το οδικό δίκτυο της Αττικής παρουσίαζε μια εικόνα εγκατάλειψης, καθότι τα τελευταία χρόνια
δεν είχε υλοποιηθεί καμιά μεγάλη εργολαβία
συντήρησής του, παρά μόνο μικρές αποσπασματικές εργολαβίες, οι οποίες απλά έκλειναν
λακκούβες.
Το πρόγραμμά μας αποτελείται από έργα
οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 100
εκατ. ευρώ, με τα οποία ένα πολύ μεγάλο μέρος
του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής
και ειδικότερα του πρωτεύοντος αστικού οδικού δικτύου, δηλαδή των πιο σημαντικών οδικών αρτηριών του λεκανοπεδίου, θα συντηρηθεί πλήρως. Θα κατασκευαστούν τμήματα με
νέο ασφαλτοτάπητα, νέες διαγραμμίσεις και
νέα οριζόντια σήμανση. Ήδη, όπως προανέφε-

ρα, η λεωφόρος Ποσειδώνος, η λεωφόρος
Λαυρίου και η λεωφόρος Κηφισίας θα λάβουν
συντήρηση τους επόμενους μήνες. Επίσης θα
συντηρηθούν η λεωφόρος Αθηνών, η λεωφόρος Κηφισού, η λεωφόρος Μεσογείων καθώς
και το περιαστικό οδικό δίκτυο, για παράδειγμα
η παλαιά Εθνική Οδός Ελευσίνα-Θηβών και η
οδός που συνδέει τη Μαλακάσα με τον Ωρωπό
και τον Κάλαμο. Παράλληλα λειτουργούμε προς
την κατεύθυνση της πλήρους αναβάθμισης του
οδικού δικτύου τοποθετώντας φώτα Led σε
ολόκληρο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας,
φανάρια Led και καινούργιους γαλβανισμένους
ιστούς. Ταυτόχρονα όμως τα εμβληματικά έργα,
όπως οι πεζογέφυρες που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε Ποσειδώνος και Μεσογείων, όπως αντίστοιχα και οι σύγχρονες διαβάσεις πεζών σε
Σύνταγμα και Παναθηναϊκό Στάδιο, θέτουν τις
βάσεις για την εφαρμογή της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας στην Αττική.
Πόσο ψηλά είναι στην ατζέντα της Περιφέρειας Αττικής και του περιφερειάρχη το εν
λόγω θέμα;
Προφανώς, το θέμα της οδικής ασφάλειας βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα του περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη και δεν θα
μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού είναι
γνωστή η ευαισθησία του περιφερειάρχη Αττικής σε θέματα ασφαλείας των πολιτών. Από την
πρώτη στιγμή της νέας διακυβέρνησης παραδόθηκαν στην πόλη της Αττικής οι δύο σύγχρονες
έξυπνες διαβάσεις πεζών σε Σύνταγμα και Καλλιμάρμαρο καθώς και το νέο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, όπως προανέφερα, και παράλληλα ένα συγκεκριμένο σχέδιο εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου με όλα τα στοιχεία τα
οποία το αφορούν. Επαναλαμβάνω μάλιστα ότι
όταν αναφερόμαστε στο οδικό δίκτυο, δεν αναφερόμαστε μόνο στην άσφαλτο αλλά και σε όλα
τα συνοδευτικά στοιχεία αυτού, όπως φώτα, φανάρια στηθαία, πινακίδες σήμανσης, διαγραμμίσεις, ακόμα και διαχωριστικές νησίδες πράσινου οι οποίες συντηρούνται με πολύ μεγάλη
προσοχή από την Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να βελτιώσουν και την ασφάλεια του οδικού
δικτύου αλλά και να εξωραΐσουν την εικόνα του.

Τέλος πρέπει να αναφέρω ότι μεγάλη σημασία
δίνεται και στην ηλεκτροκίνηση η οποία θα προαχθεί μέσω και του προγράμματος «Αντώνης
Τρίτσης», το οποίο στοχεύουμε να μας επιδοτήσει με συνολικό ποσό άνω των 5 εκατ. ευρώ για
αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων και τοποθέτηση σταθμών φόρτισης αυτοκινήτων.
Θα κλείσω με τα βαν της Περιφέρειας Αττικής, εικόνα ασυνήθιστη για δημόσιο δρόμο.
Πώς λειτουργούν; Θεωρείτε ότι συνεισφέρουν ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των οδηγών;
Πράγματι, τα οχήματα οδικής ασφάλειας αποτελούν μία καινοτομία για την οποία αισθανόμαστε
περήφανοι! Καθημερινά διευκολύνουν τη διαχείριση της κυκλοφορίας, προάγουν την οδική
ασφάλεια, σημαίνουν έγκαιρα έκτακτα συμβάντα
και προσφέρουν σημαντική βοήθεια στους χρήστες του οδικού δικτύου. Παράλληλα, όμως, μας
μεταφέρουν την εικόνα των δρόμων μας, την επικινδυνότητα, τις ζημιές που μπορεί να προκύψουν από ατυχήματα και γενικά αποτελούν ένα
πολύτιμο εργαλείο για την ασφαλή μετακίνηση
των πολιτών της Αττικής. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι η Διεύθυνση Μητροπολιτικών
Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής έχει παίξει
καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου και
αξίζει να αναφερθεί η εξαιρετική ικανότητα του
διευθυντή Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής κ.
Παναγιώτη Καρυώτη, του εντεταλμένου συμβούλου κ. Θανάση Κατσιγιάννη και του καθηγητή κ.
Ευάγγελου Ματσούκη. Η αρμονική συνεργασία
της ομάδας του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη μαζί με τα στελέχη και το προσωπικό
της Περιφέρειας Αττικής φέρνουν σημαντικά
αποτελέσματα. Το οδικό δίκτυο της Αττικής παρουσιάζει ήδη αισθητή εικόνα βελτίωσης. Δεν
πρόκειται να χάσουμε ούτε μία μέρα, με σκληρή
δουλειά και έργο, οι δρόμοι μας θα γίνουν ασφαλέστεροι και οι μετακινήσεις μας πιο άνετες.
Η σημερινή κατάσταση αποτυπώνει τις άμεσες «χειρουργικές επεμβάσεις» στο έργο του
περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη και
την επίλυση καθημερινών κυκλοφοριακών
προβλημάτων, και αναμένεται σύντομα να δούμε κι άλλες παρεμβάσεις.
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Δοκιμάζουμε
το DS3 Crossback 1,5 BlueHDi

POLITICAL AUTO

Η

μάρκα DS είναι γνωστή πλέον και στην Ελλάδα για την κορυφαία ποιότητά της, την οδική συμπεριφορά αλλά και τη μοναδική εμφάνιση που διαθέτουν τα μοντέλα της. Μετά
το DS 7 Crossback που πραγματικά έδωσε μια τεράστια
δυναμική στη γαλλική μάρκα, κατέφθασε και στην Ελλάδα το DS 3 Crossback, το οποίο πραγματικά εντυπωσιάζει ακόμη και τους πλέον απαιτητικούς καταναλωτές που αναζητούν ένα compact premium SUV.
Εμείς είχαμε στη διάθεσή μας τη μικρή έκδοση του
κορυφαίου μοντέλου με τον πετρελαιοκινητήρα χωρητικότητας 1,5 λίτρου, ο οποίος αποδίδει 100 ίππους και
συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων.
Μάλιστα εκείνο που πραγματικά μας εντυπωσίασε
είναι η άνεση αλλά και η οικονομία που προσδίδει ο πετρελαιοκινητήρας στο DS3 Crossback, την οποία θα
εκτιμήσει δεόντως ο ιδιοκτήτης του!
Η τιμή απόκτησης του ξεχωριστού premium compact SUV με τον πετρελαιοκινητήρα ανέρχεται σε λίγο
πάνω από τις 25.000 ευρώ ενώ τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας είναι μηδενικά αλλά οι αγοραστές θα πρέπει να
συνυπολογίσουν την υψηλή μεταπωλητική αξία ως μεταχειρισμένο που έχει το γαλλικό μοντέλο…

Μοναδική σχεδίαση
Το DS 7 Crossback έδωσε τον τόνο στον τομέα του
εκλεπτυσμένου στυλ και της χρήσης υλικών υψηλών
προδιαγραφών, διαμορφωμένων από ειδικούς τεχνίτες. Το DS 3 Crossback συνεχίζει σε αυτό το πνεύμα,
δημιουργώντας παράλληλα τη δική του προσωπικότητα. Το νέο compact SUV από την DS χρησιμοποιεί στοιχεία που είναι χαρακτηριστικά της ταυτότητας της μάρκας, αλλά θέλει επίσης να είναι πρωτότυπο. Στο εμπρό-

σθιο μέρος ξεχωρίζουν η εξαιρετικά σμιλεμένη μάσκα
DS WINGS και τα φώτα LED που εμπνέονται από το
πρωτότυπο DS E-TENSE.
Τα κορυφαία χαρακτηριστικά του DS 3 Crossback
ενισχύονται από πολυάριθμες λεπτομέρειες που το καθιστούν μοναδικό, όπως για παράδειγμα οι αόρατες
τσιμούχες των παραθύρων, οι «κρυφές» χειρολαβές που ενσωματώνονται στην επιφάνεια των θυρών- και η
κομψή γραμμή οροφής από την οποία απουσιάζει η κεραία. Στο πίσω μέρος συναντάμε εντυπωσιακά φώτα, τα
οποία τονίζονται από μια κομψή ράβδο χρωμίου και την
εξάτμιση.

Πολυτέλεια και τεχνολογία
Η λεπτότητα, η σημασία στη λεπτομέρεια και η τεχνολογία έχουν σφυρηλατήσει το DNA των χώρων επιβατών των αυτοκινήτων DS. Κομψή και υψηλής τεχνολογίας, η κονσόλα φιλοξενεί τον επιλογέα του κιβωτίου
ταχυτήτων, τους «toggle» διακόπτες, το μπουτόν εκκίνησης χωρίς κλειδί και την επιβράδυνση με τη βοήθεια
του ηλεκτρικού φρένου, το οποίο διατίθεται ως στάνταρ
εξοπλισμός.
Ο χώρος των επιβατών είναι τεράστιος και καλά σχεδιασμένος, προσφέροντας μια ποικιλία επιλογών αποθήκευσης.

100 ίπποι
Κάτω από το καπό του DS3 Crossback της δοκιμής
μας είχε τοποθετηθεί ο γνωστός υπερτροφοδοτούμενος πετρελαιοκινητήρας χωρητικότητας 1,5 λίτρου, ο
οποίος αποδίδει 100 ίππους στις 3.500 σ.α.λ. και 250
Nm στις 1.750 σ.α.λ. και συνδυάζονταν με το χειροκίνητο 6άριο κιβώτιο με σωστή κλιμάκωση, με αποτέλεσμα

να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη ροπή του κινητήρα.
Η κίνηση φυσικά μεταφερόταν στον εμπρόσθιο άξονα και όπως αποδείχθηκε, το μηχανικό σύνολο ήταν
ικανό να κινήσει με άνεση το βαρύ αμάξωμα του αυτοκινήτου. Όσον αφορά τις επιδόσεις, το DS3 Crossback
για να αγγίξει τα πρώτα 100 χιλιόμετρα από στάση χρειάζεται 11,4 δευτερόλεπτα, ωστόσο η μέση κατανάλωση
πετρελαίου κυμαινόταν κάτω από 4,5 λίτρα για κάθε
100 χιλιόμετρα!

Γαλλική υπεροχή
Το νέο DS3 Crossback στον δρόμο απέδειξε ότι αποτελεί τη γαλλική υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών, καθώς έχει κορυφαία οδική συμπεριφορά, προσδίδει μοναδική άνεση και βέβαια η οικονομία έχει περάσει σε
άλλο επίπεδο.
Στο εθνικό οδικό δίκτυο το DS3 Crossback κινείται
με απόλυτη ασφάλεια και άνεση, ενώ όταν ο οδηγός
δεν ξεπερνά τα 140 χλμ./ώρα η οικονομία του κινητήρα
θα εντυπωσιάσει ακόμη και τον πιο απαιτητικό χρήστη.
Παράλληλα παραμένει ευθύβολο ακόμη και όταν κινείται με ταχύτητες πάνω από 160 χλμ./ώρα και πνέουν
ισχυροί πλευρικοί άνεμοι.
Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές ο
οδηγός θα εκτιμήσει τη ροπή του κινητήρα αλλά και τη
σωστή κλιμάκωση του κιβωτίου, ενώ παράλληλα θα
ανακαλύψει ότι το DS3 Crossback ειδικά στην έκδοση
DS Performance διαθέτει πολύ υψηλά περιθώρια πρόσφυσης.
Μέσα στην πόλη το DS3 Crossback κινείται με απόλυτη άνεση και οικονομία, με την ανάρτηση να λειαίνει
κάθε ανωμαλία του οδοστρώματος, εξασφαλίζοντας
άκρως ποιοτική κύλιση στο πολυτελές DS 3 Crossback.

Ε.Ε.: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στις πωλήσεις ηλεκτρικών και βενζινοκίνητων Ι.Χ.!
Ανατροπή στα μέχρι πρότινος δεδομένα καταγράφεται στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ξεκάθαρη πλέον την ανοδική τάση των ηλεκτρικών
και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων και με την Ελλάδα να ανεβαίνει στο υψηλότερο
σκαλοπάτι του βάθρου.
Ναι, σωστά διαβάσατε, η Ελλάδα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε. στο δεύτερο τρίμηνο του 2021 με ποσοστό ανόδου
859,4%, καθώς διατέθηκαν 614 μονάδες έναντι 64 αυτοκινήτων το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Επίσης η χώρα μας αναδείχθηκε και πρωταθλήτρια στην Ε.Ε. στις
πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο εξάμηνο του 2021 καταγράφοντας άνοδο-

ρεκόρ 665,2% στο εξάμηνο και 1.033 μονάδες, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό
ανόδου σε όλη την Ε.Ε. κυμαινόταν σε 129,6%.
Στα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα η Ελλάδα κατέλαβε την τρίτη θέση στην Ε.Ε. με ποσοστό ανόδου 129,5% και 18.974 μονάδες, ενώ στο εξάμηνο η χώρα μας βρέθηκε στο
υψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου με ποσοστό ανόδου 46,9% και 30.475 αυτοκίνητα.
Στις πωλήσεις plug-in υβριδικών αυτοκινήτων η Ελλάδα κατέλαβε την τρίτη θέση
στην Ε.Ε., καθώς διατέθηκαν 1.291 αυτοκίνητα στο δεύτερο τρίμηνο καταγράφοντας
άνοδο 796,5%, ενώ στο εξάμηνο η χώρα μας βρέθηκε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην Ε.Ε., καταγράφοντας ποσοστό ανόδου 834,9% και 2.169 μονάδες.
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Παράνομη η απεργία στα ΚΕΠ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΠΟΣΕΚΕΠ) κοινοποίησε στα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και
Εσωτερικών το μεσημέρι της 28ης Ιουλίου την απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση την
επόμενη εργάσιμη μέρα, Πέμπτη 29 Ιουλίου. Άμεσα τα αρμόδια υπουργεία προσέφυγαν στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζητώντας την κήρυξη της απεργίας ως παράνομης και
καταχρηστικής, με το κύριο επιχείρημα, εκτός πολλών άλλων, ότι δεν τηρήθηκε η νόμιμη
χρονική προθεσμία γνωστοποίησης. Παράλληλα, στην προσφυγή τους τονίζεται με ιδιαίτερη
έμφαση: «Τα αρμόδια υπουργεία στηρίζουν τα ΚΕΠ και τους εργαζομένους σε αυτά. Παράλληλα,
οι απλουστεύσεις και οι ψηφιοποιήσεις διαδικασιών έχουν μειώσει σημαντικά τόσο τις
επισκέψεις των πολιτών όσο και τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων στα ΚΕΠ και ποτέ τα
υπουργεία δεν αρνήθηκαν τον διάλογο με τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων. Το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΕΚΕΠ επέλεξε συνειδητά να ταλαιπωρήσει τους Έλληνες πολίτες
με μια απεργία παράνομη, χρησιμοποιώντας προσχηματικά αιτήματα». Αποτέλεσμα όλων
τούτων, το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμόν 463/2021 απόφασή του αναγνώρισε ότι η
24ωρη απεργιακή κινητοποίηση της περασμένης Πέμπτης ήταν παράνομη και καταχρηστική.

ΟΤΑ

Επιχορήγηση για εξόφληση
ληξιπρόθεσμων οφειλών
Εννέα εκατομμύρια ευρώ χορηγούνται σε τρεις
ΟΤΑ -με ισάριθμες αποφάσεις του ΥΠ.ΕΣ.- προκειμένου να καλύψουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Η
επιχορήγηση γίνεται αποκλειστικά για εξόφληση
των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους
(φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης) και οι επωφελούμενοι ΟΤΑ είναι οι εξής:
• Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 3.000.000 ευρώ.
• Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας, 3.000.000 ευρώ.
• Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Δήμου Δέλτα (ΔΕΥΑΔΔ) - Ειδική Έγκριση Επιχορήγησης ύψους έως 3.000.000 ευρώ.

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη

Στηρίζει το δίκτυο πόλεων
με ποντιακές κοινότητες
Την ίδρυση δικτύου πόλεων με ποντιακές κοινότητες στηρίζει ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη και
πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και έχει στόχο την
αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα ενός από τα
πιο μαζικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,
της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Ο κ.
Καϊτεζίδης είχε ενεργό και πρωταγωνιστική παρουσία στην ίδρυση και δημιουργία του δικτύου
προκειμένου συντονισμένα και αποτελεσματικά
να προωθηθεί από την ΚΕΔΕ προς τους διεθνείς
οργανισμούς, τα διεθνή δίκτυα των δήμων και τις
ανθρωπιστικές οργανώσεις το δίκαιο αίτημα των
Ποντίων συνοδευόμενο από ανάλογη τεκμηρίωση
και σε πλήρη συνεννόηση πάντα με το ελληνικό
υπουργείο Εξωτερικών. Μόνον έτσι «θα δικαιωθούν οι 353.000 ψυχές των μαρτύρων μας», δηλώνει ο κ. Καϊτεζίδης.

!

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Δήμος Θεσσαλονίκης

Έκανε τον
απολογισμό του
ο Ζέρβας

Τον απολογισμό «πεπραγμένων της δημοτικής Αρχής για το έτος 2020» πραγματοποίησε η δημοτική
Αρχή της συμπρωτεύουσας σε ειδική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. «Αυτή είναι η δεκαετία της
Θεσσαλονίκης», τόνισε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος
Ζέρβας στην κεντρική τοποθέτησή του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη διαχείριση της πανδημικής κρίσης με βάση δύο κεντρικές αρχές: Να μη μείνει κανείς
αβοήθητος, κανείς μόνος και να μη χαθεί για τη Θεσσαλονίκη ο χρόνος των περιοριστικών μέτρων, να μη
μετατραπεί σε μια χαμένη ευκαιρία. Ο κ. Ζέρβας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα στήριξης της πραγματικής οικονομίας μέσα από μειώσεις, ελαφρύνσεις
και πρωτοβουλίες για τη στήριξη του επιχειρείν στην
πράξη. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η παρούσα διοίκηση του δήμου «βάζει πλάτη
σε όλα τα μεγάλα πρότζεκτ της πόλης», μιλώντας παράλληλα για μια «συμμαχία του καλού» αλλά και για
την αναγκαιότητα να μη χαθεί ούτε μια μέρα για τα έργα που έχει ανάγκη η πόλη.

Περιφερειακό ιατρείο
στο σεισμόπληκτο Δαμάσι

Περιφερειακό ιατρείο για την κάλυψη των αναγκών των
σεισμόπληκτων κατοίκων και της ευρύτερης περιοχής
ιδρύθηκε στο Δαμάσι Τυρνάβου. Ήδη το υπουργείο Υγείας
ενέκρινε την πλήρωση θέσης μόνιμου αγροτικού ιατρού
στο νέο ιατρείο. Το νέο ιατρείο είναι δωρεά της οικογένειας
Τσιλιλή (παραγωγός του γνωστού τσίπουρου της περιοχής
Τυρνάβου). «Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν
στην περιοχή, μετά τον καταστροφικό σεισμό του Μαρτίου,
το ιατρείο πρόκειται να λειτουργεί στο εξής με μόνιμο γιατρό, προσφέροντας πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες για την
εξυπηρέτηση των ανθρώπων της ευρύτερης περιοχής»,
δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός
κατά την τελετή των εγκαινίων, στα οποία παραβρέθηκαν ο
διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης και ο δήμαρχος
Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας.

Δήμος Νότιας Κέρκυρας

Μπλόκο σε απορριμματοφόρο
Η μεταφορά απορριμμάτων από μια περιφέρεια στην άλλη
και δη όταν η μια είναι νησιωτική επιτρέπεται με ειδικά καράβια ή ειδικά απορριμματοφόρα. Η διάταξη αυτή αναδείχθηκε από την απαγόρευση αποβίβασης απορριμματοφόρου από πλοίο της γραμμής Λευκίμμη - Ηγουμενίτσα,
που μετέφερε απορρίμματα από την Κέρκυρα. Σύμφωνα
με το Λιμεναρχείο, τα απορρίμματα δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται με τα επιβατικά πλοία της γραμμής, αλλά με τα
ειδικά δρομολόγια των οχληρών φορτίων και σε κοντέινερ.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής η
αντιπολίτευση «κατακεραύνωνε» εδώ και χρόνια τη δημοτική αρχή, γιατί καθυστερούσε πολύ να ξεκινήσει ένα
«εμβληματικό έργο» για την
πόλη και τώρα που τα έργα
άρχισαν, επιτίθεται γιατί τα
έργα δημιουργούν πρόβλημα;
Δήμαρχος, αντιδήμαρχοι και
υπηρεσιακοί παράγοντες παρακολουθούν «άναυδοι» την
απίστευτη ευκολία αλλαγής
θέσης και λαϊκισμού που επιδεικνύουν τα στελέχη της αντιπολίτευσης.

Στήριξη
στους αστέγους
Στέγαση και
εργασία σε
αστέγους της
πόλης ή άτομα που δεν
έχουν πρόσβαση σε κατοικία θα
προσφέρει ο
δήμος Ηρακλείου Αττικής μετά την
απόφαση του δημάρχου Νίκου
Μπάμπαλου να συμμετάσχει στο
πρόγραμμα που διαθέτει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων. Με την έναρξη του
προγράμματος, οι δικαιούχοι θα
έχουν την ευκαιρία αφενός να
βρουν στέγη για τη διαμονή τους,
αφετέρου, μέσα από ειδική προετοιμασία και καθοδήγηση, να
μπουν ή να ξαναμπούν στην αγορά
εργασίας σε προσφερόμενες από
το πλάνο θέσεις. Για την υλοποίηση
του προγράμματος, ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής συμπράττει με τους
όμορους δήμους Πεύκης-Λυκόβρυσης και Μεταμόρφωσης. Στην
πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, εγκρίθηκε η σχετική συνεργασία, ενώ το
επόμενο διάστημα που θα μπει σε
εφαρμογή, αναμένεται να δοθούν
περισσότερες λεπτομέρειες για
εκείνους που θα μπορούν να ευεργετηθούν.

Ο «ανασχηματισμός»
στην Περιφέρεια Αττικής

Μ

ε ελάχιστες διαφοροποιήσεις αλλά
και με την προσθήκη νέων αντιπεριφερειαρχών ανακοινώθηκαν
από τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη οι αντιπεριφερειάρχες για την επόμενη περίοδο.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η θητεία των υφιστάμενων αντιπεριφερειαρχών παρατείνεται έως και τις 31 Αυγούστου 2022.
Πρόκειται για τους αντιπεριφερειάρχες
Κεντρικού Τομέα Αθηνών Γιώργο Δημόπουλο, Νότιου Τομέα Αθηνών Δήμητρα Νάνου, Βορείου Τομέα Αθηνών Λουκία Κεφαλογιάννη, Δυτικού Τομέα Αθηνών Ανδρέα
Λεωτσάκο, Πειραιώς Σταυρούλα Αντωνάκου, Νήσων Βασιλική Θεοδωρακοπούλου,
Ανατολικής Αττικής Θανάση Αυγερινό και
Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλο.
Οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, Οικονομικών Νίκος Πέππας, Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος Βασίλης Κόκκαλης,

Πολιτισμού Μαρία Βιδάλη, Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Μαρία Κουρή και Μεταφορών και Επικοινωνιών Βασίλειος Γιαννακόπουλος.
Επίσης αμετακίνητοι στις θέσεις τους,
έως 31/8/2022, και οι υφιστάμενοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες με μοναδική εξαίρεση τον αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας
Υγείας Δημήτρη Βαθιώτη, που είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την παράταξη Σγουρού, ο
οποίος αντικαθίσταται από τον Χολαργιώτη
γιατρό και περιφερειακό σύμβουλο του Βόρειου Τομέα Γιάννη Κεχρή, που ανήκει στην
παράταξη Πατούλη. Νέο πρόσωπο στη διοίκηση Πατούλη και ο περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Βλάχος, ο οποίος αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του νεοσύστατου τομέα Ανάπτυξης.
Ο κ. Βλάχος έχει μακρά θητεία στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, του οποίου
διατέλεσε γραμματέας (2016-1019) και είναι
εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

«Πάρκα τσέπης» στην Παλλήνη
Ξεκίνησε η διαμόρφωση των τεσσάρων
πρώτων «πάρκων τσέπης» στον Δήμο
Παλλήνης. Σε πρώτη φάση, θα δημιουργηθούν οκτώ, τα οποία έχει μελετήσει η
Τεχνική Υπηρεσία, έπειτα από τις κατευθύνσεις του δημάρχου Θανάση Ζούτσου.
Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος έδωσε συγκεκριμένη λίστα με τα οικοδομικά τετράγωνα που θα πρέπει να αναπλαστούν
πλήρως με στόχο να αναβαθμίσουν αισθητικά τις γειτονιές και να προσφέρουν
νέους, ελεύθερους δημόσιους και πράσινους χώρους στους κατοίκους. Τα «πάρκα τσέπης» του Δήμου Παλλήνης θα διαθέτουν φύτευση, καθιστικά, σύγχρονα φωτιστικά σώματα, διαδρόμους για πεζούς και σύστημα αυτόματου ποτίσματος.

Ρυθμίσεις για
την ομαλή λειτουργία
των ΟΤΑ
Τροπολογία με την οποία ρυθμίζεται
μια σειρά κρίσιμων θεμάτων για την
ομαλή λειτουργία των ΟΤΑ κατέθεσε η
ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών
στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τη συγκεκριμένη τροπολογία τακτοποιούνται μεταξύ άλλων το ζήτημα του τρόπου κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας σε σχολικές μονάδες, το ζήτημα της διάρκειας των
συμβάσεων του προσωπικού που απασχολείται στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής», για την απρόσκοπτη εφαρμογή
του προγράμματος, το θέμα της παράτασης των υφιστάμενων συμβάσεων
μεταφοράς μαθητών για το σχολικό
έτος 2021-2022 και το ζήτημα της παράτασης των συμβάσεων προσωπικού των
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών τους
που έχει προκαλέσει η πανδημία. Τέλος
ρυθμίζεται και το θέμα της αναστολής
της παρακράτησης δόσεων δανείων των
ΟΤΑ α’ βαθμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για πέντε μήνες.

Να μην ξαναλειτουργήσει
Έτοιμοι για δυναμικές κινητοποιήσεις
από τον Σεπτέμβριο δείχνουν δήμαρχοι
και πολίτες του Δυτικού Πειραιά,
προκειμένου να αποτρέψουν τόσο τη
λειτουργία του υπάρχοντος Σταθμού
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)
στο Σχιστό όσο και τη δημιουργία νέων
ανάλογων δομών στο Όρος Αιγάλεω.
Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του
δημάρχου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Χρήστου Βρεττάκου στην κινητοποίηση
που έγινε με τον αποκλεισμό του ΣΜΑ
με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση της
τροπολογίας που ανοίγει τον δρόμο για
την κατασκευή τέτοιων δομών όπου
ξεκαθάρισε πως είναι απόφαση των
δήμων να επανέλθουν με δυναμικές
κινητοποιήσεις, ώστε ο ΣΜΑ στο Σχιστό
να μην ξαναλειτουργήσει. Όπως
τόνισε, «όταν το ίδιο το κράτος πάει σε
μια προστατευόμενη περιβαλλοντικά
περιοχή και δημιουργεί μονάδα
επεξεργασίας απορριμμάτων, στέλνει
ένα μήνυμα ότι οι πολίτες σε αυτές τις
περιοχές είναι πολίτες β’ κατηγορίας».
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ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΑΣΑΝΖ

Ο Mr WikiLeaks
σε περιπέτειες
χωρίς τέλος

Η

απόφαση του δικαστικού συστήματος του Ισημερινού να ανακαλέσει την υπηκοότητα που είχε
δώσει στον Τζούλιαν Ασάνζ ξαναφέρνει στην επικαιρότητα τον ιδρυτή των
WikiLeaks, ο οποίος βρίσκεται έπειτα από
πολλές περιπέτειες φυλακισμένος στη Μεγάλη Βρετανία. Μπορεί οι δικηγόροι του να
καταθέσουν έφεση, αλλά ο Ασάνζ έχει ήδη
αντιληφθεί τα τελευταία χρόνια ότι οι δυνάμεις που ενοχλήθηκαν από τα WikiLeaks
δεν είναι διατεθειμένες να τον αφήσουν σε
«χλωρό κλαρί».
Ο Ισημερινός ανέφερε ότι η επιστολή για
την πολιτογράφηση του διάσημου πρώην
φυγάδα και νυν φυλακισμένου είχε πολλές
ασυνέπειες και διαφορετικές υπογραφές,
ενώ έκαναν αναφορά σε πιθανή τροποποίηση εγγράφων και απλήρωτα τέλη.
Ο δικηγόρος του Ασάνζ, Κάρλος Ποβέδα,
δήλωσε ότι δεν επιτράπηκε στον Ασάνζ να
παρουσιάσει τις θέσεις του για το θέμα.
«Την ημερομηνία που αναφέρεται στερούνταν την ελευθερία του και είχε κρίση υγείας
εντός του κέντρου στο οποίο κρατείται», δήλωσε. Το αποτέλεσμα ήταν η ανάκληση της
υπηκοότητας, που προστίθεται στις ταλαιπωρίες του ιδρυτή των WikiLeaks.
Ο Τζούλιαν Ασάνζ γεννήθηκε στις 3 Ιουλίου 1991 στην Τάουνσβιλ της Αυστραλίας.
Από μικρός είχε μπλεξίματα με τις Αρχές,
καθώς τη δεκαετία του 1980 ανήκε σε μια
ομάδα χάκερ με το όνομα «International
Subversives», με αποτέλεσμα η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας να κάνει
έφοδο στην οικία της οικογένειας Ασάνζ. Ο
νεαρός Τζούλιαν συνελήφθη κι αφέθηκε
ελεύθερος μετά την καταβολή σημαντικής
εγγύησης.
Αργότερα ο Ασάνζ εργάστηκε ως προγραμματιστής ελεύθερου λογισμικού.
Βοήθησε, μάλιστα, τον Σούλετ Ντρέιφους
στη συγγραφή του βιβλίου «Underground:
Tales of Hacking, Madness and Obsession

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

on the Electronic Frontier». Στο μεταξύ
σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης φυσική και μαθηματικά, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το πτυχίο του. Λίγο νωρίτερα είχε κατοχυρώσει το domain name
«leaks.org».
Το 2006 ίδρυσε μαζί με άλλους τα WikiLeaks όπου εργαζόταν χωρίς μισθό ως αρχισυντάκτης. Τρία χρόνια αργότερα η Διεθνής Αμνηστία τού απένειμε το Βραβείο
Τύπου. Ακολούθησε βράβευση από το περιοδικό «Economist» και σειρά άλλων διακρίσεων για τη δράση του. Το 2010 οι αναγνώστες του περιοδικού «Time» τον πρότειναν για πρόσωπο της χρονιάς, αλλά η διεύθυνση του περιοδικού αποφάσισε στη
θέση αυτή να βάλει τον Μαρκ Ζάκεμπεργκ
του Facebook. Οι αναγνώστες διαμαρτυρήθηκαν έντονα και ο αρχισυντάκτης του περιοδικού δήλωσε ότι σε λίγα χρόνια «ο
Ασάνζ δεν θα είναι παρά μια υποσημείωση
στην ιστορία».
Την ίδια χρονιά του αφαιρέθηκε το διαβατήριο της Αυστραλίας και άρχισαν οι
διώξεις στις ΗΠΑ. Ο Ασάνζ ήθελε να καταφύγει στη Σουηδία, όπου προστατεύεται το
δημοσιογραφικό έργο, αλλά εκεί κατηγορήθηκε για βιασμό, ο οποίος όμως δεν
αποδείχθηκε. Τελικά συνελήφθη και κάποιοι χάκερ που ονομάζονται «Anonymous» πραγματοποίησαν κυβερνοεπιθέσεις.
Κατέφυγε στην πρεσβεία του Ισημερινού
στο Λονδίνο και τελικά η χώρα αυτή του χορήγησε πολιτικό άσυλο. Τον Απρίλιο του
2019 κι αφού ο Ισημερινός ήρε το πολιτικό
άσυλο, ο Ασάνζ συνελήφθη από τη βρετανική αστυνομία και κρατείται σε φυλακή
της χώρας.
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Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς Ερντογάν: Να ανοίξει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης
Σε μια ακόμα άσκηση πίεσης προς την τουρκική ηγεσία
να συμμορφωθεί στα δεδομένα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου προχώρησε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα ετών από το κλείσιμο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με δήλωση του εκπροσώπου του κάλεσε το καθεστώς Ερντογάν να προχωρήσει στην επαναλειτουργία της σχολής.
Όπως δήλωσε για το θέμα ο Νεντ Πράις, «οι Ηνωμένες
Πολιτείες συνεχίζουν να παροτρύνουν την τουρκική κυ-

βέρνηση να σεβαστεί το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία, όπως κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και να επιτρέψει την επανέναρξη της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Επιπλέον,
καλούμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να επιτρέψει σε
όλες τις θρησκευτικές ομάδες να εκπαιδεύσουν ξανά τους
κληρικούς τους στη χώρα αυτή».
Στην ίδια δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρεται στη συμπλήρωση μισού αιώνα (50 ετών)
από την ημέρα που το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρ-

κίας έκρινε ότι όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει είτε να εθνικοποιηθούν είτε να κλείσουν.
Ο Νεντ Πράις πρόσθεσε ακόμα ότι «η Θεολογική Σχολή
της Χάλκης λειτούργησε για 127 χρόνια και το κλείσιμό της
στερεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μια σχολή κατάρτισης για τους ορθόδοξους κληρικούς στην Τουρκία, τη
χώρα που αποτελεί το σπίτι της επί 1.690 χρόνια. Από το
κλείσιμο της Σχολής της Χάλκης και μετά, όσοι επιθυμούν
να γίνουν ορθόδοξοι κληρικοί αναγκάζονται πλέον να μεταβούν στο εξωτερικό για την εκπαίδευσή τους».

Οργισμένοι κάτοικοι γιούχαραν
τον Τσαβούσογλου για τις φωτιές

Α

ντιμέτωπος με την οργή των
Τούρκων που είδαν τις περιουσίες τους να καίγονται χωρίς
την απαραίτητη συνδρομή της
πολιτείας βρέθηκε ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο
οποίος αποφάσισε να επισκεφθεί τις
πληγείσες περιοχές, προκειμένου να
διαπιστώσει το μέγεθος της καταστροφής
και να ηρεμήσει λίγο τους εξοργισμένους
Τούρκους που κατοικούν στον νότο της
χώρας.
Οι κάτοικοι της περιοχής της Αττάλειας, η οποία καίγεται τα τέσσερα τελευταία μερόνυχτα, επιτέθηκαν φραστικά
στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατηγορώντας την κυβέρνηση της Άγκυρας ότι
διέθεσε μόνο τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη για την κατάσβεση των πυρκαγιών. «Είχαμε τρία αεροπλάνα. Τρία ήταν
εδώ και μετά τα στείλαμε σε άλλες περιοχές», είπε ο Τσαβούσογλου, ενώ οι
κάτοικοι της περιοχής του φώναζαν:
«Μπράβο! Υπάρχουν άλλα δέκα αεροπλάνα που κοιμούνται».
Ο Τσαβούσογλου προσπάθησε να δώσει την εικόνα του πολιτικού που λέει την
αλήθεια. «Σας μιλάω ειλικρινά», ήταν η
φράση που επαναλάμβανε, αλλά που
έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς
εξόργισε ακόμα περισσότερο τους πληγέντες. «Έχει μείνει ίχνος ειλικρίνειας; Η
χώρα κάηκε!», συνέχιζαν να φωνάζουν,
ενώ κάποιοι του πέταξαν νερό.
Οι καταστροφικές πυρκαγιές στη νότια
Τουρκία επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το ήδη άσχημο κλίμα για την κυβέρνηση Ερντογάν, με αποτέλεσμα ένας από
τους πιο αφοσιωμένους συνεργάτες του

Τούρκου προέδρου να επιχειρήσει άλλη
μια παραχάραξη της αλήθειας χθες. Ο
Τζιχάτ Γιαϊτζί, απόστρατος ναύαρχος, τέως αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικών Δυνάμεων της Τουρκίας και εμπνευστής της θεωρίας της «Γαλάζιας Πατρίδας», όρος που σημαίνει τις θάλασσες,
την υφαλοκρηπίδα αλλά και τις ΑΟΖ που η
Τουρκία θεωρεί ότι της ανήκουν, «φορτώνει» τις πυρκαγιές στους… γνωστούς
«εχθρούς», δηλαδή το κουρδικό ΡΚΚ και
την Ελλάδα!
«Η φωτιά σε αυτούς τους τομείς δεν είναι τυχαία ή αμέλεια… Εδώ υπάρχει πρό-

θεση. Το κράτος αντιμετωπίζει σοβαρή
τρομοκρατική απειλή από τους Έλληνες
και το PKK», δήλωσε ανερυθρίαστα ο Γιαϊτζί. Στο ίδιο μήκος κύματος η «φωνή
του Ερντογάν» στον τουρκικό Τύπο, η
γνωστή εφημερίδα «Γενί Σαφάκ», που
έγραψε: «Κατά τη διάρκεια της πρώτης
περιόδου δολιοφθοράς των δασών, “τρομοκράτες” που είχαν εκπαιδευτεί σε καταυλισμούς στην Ελλάδα πάνω σε τεχνικά
θέματα όπως εκρηκτικά και ιδεολογικά
προκάλεσαν πυρκαγιές ιδίως σε τουριστικές περιοχές της Τουρκίας. Από το
1994 και εντεύθεν έχει αναφερθεί ευρέ-

ως στα ΜΜΕ ότι το ΡΚΚ έχει ξεκινήσει
πυρκαγιές, ειδικά σε τουριστικές περιοχές της Τουρκίας».
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Τις πληγείσες περιοχές
επισκέφτηκε ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών «Η χώρα κάηκε», του φώναζαν
κάτοικοι της Αττάλειας
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Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού - Αναλυτικός οδηγός
Άνοιξε χθες η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή
αίτησης Α21 - Επίδομα Παιδιού. Οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 στην πλατφόρμα
της ΗΔΙΚΑ idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου opeka.gr
με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet.
Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2021 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που είχαν οι δικαιούχοι το
φορολογικό έτος 2019 και μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής της φετινής φορολογικής δήλωσης. Αν στο ενδιάμεσο
διάστημα υποβληθεί η φετινή φορολογική δήλωση (Ε1), το

επίδομα παιδιού θα υπολογιστεί με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2020.
Οι φοιτητές των ΑΕΙ - ΤΕΙ και λοιπών Σχολών Δημοσίου
πρέπει να έχουν φοιτητικές ταυτότητες σε ισχύ. Οι φοιτητές
που μεταγράφηκαν εντός του 2021 πρέπει να έχουν επιπλέον
διαθέσιμο τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας που είχαν πριν από τη μεταγραφή τους. Σε περίπτωση που αυτός
δεν είναι διαθέσιμος, καλούνται να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στο Α21 βεβαίωση πρώτης εγγραφής.
Για τα εξαρτώμενα τέκνα που το έτος 2021 είναι 19 ετών
(έτος γέννησης 2002) και είναι μαθητές της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (γυμνάσια, λύκεια ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ κ.λπ.), οι δι-

καιούχοι πρέπει να καταχωρούν στα σχετικά πεδία της αίτησης τον αριθμό μητρώου μαθητή, καθώς και τον αριθμό μητρώου του σχολείου όπου φοιτά. Στις περιπτώσεις που τα δηλωθέντα στοιχεία δεν διασταυρώνονται ως προς την ακρίβειά τους, θα τους ζητηθεί η ηλεκτρονική επισύναψη πρόσφατης βεβαίωσης σπουδών στην αίτηση Α21.
Τα εξαρτώμενα τέκνα άνω των 18 που είναι σπουδαστές
των ΙΕΚ (ιδιωτικά - δημόσια), των κολεγίων ή σπουδαστές
της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που δεν έχουν
ακαδημαϊκή ταυτότητα πρέπει να έχουν πρόσφατες βεβαιώσεις σπουδών (να έχουν εκδοθεί εντός του 2021) από τις
σχολές φοίτησής τους.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Δεύτερη ευκαιρία για οφειλέτες
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

μόσιο και τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 75%.

amaliakatzou@gmail.com

Ποσό μηνιαίας δόσης

Σ

ε λειτουργία βρίσκεται η
ηλεκτρονική πλατφόρμα του
νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών σε
ό,τι αφορά τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών φυσικών προσώπων
και μικρών επιχειρήσεων. Μέσω της
πλατφόρμας οι οφειλέτες μπορούν για
πρώτη φορά να διευθετήσουν συνολικά, πλήρως εξωδικαστικά και σε έως
240 δόσεις όλες τις οφειλές τους προς
το Δημόσιο και σε έως 420 δόσεις τις
οφειλές προς τις τράπεζες.
Ο νόμος προβλέπει ευνοϊκές ρυθμίσεις με τις οποίες:
• Τα νοικοκυριά μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού σε έως 240
δόσεις προς το Δημόσιο και έως 420
δόσεις προς τους χρηματοδοτικούς
φορείς.
• Παρέχεται επιδότηση δανείων
πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών για πέντε έτη σε όσους ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
• Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιτρέπει στους οφειλέτες με ισχυρή οικονομική αδυναμία να λάβουν τη σχετική βεβαίωση ότι όντως αποτελούν
ευάλωτα νοικοκυριά. Ακολούθως,
μπορούν να επωφεληθούν από τις
προστατευτικές πρόνοιες του Νόμου
4738/2020, δηλαδή να διαγράψουν

όλες τις οφειλές τους και να λάβουν τη
2η ευκαιρία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
μπουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.gov.gr/ipiresies/periousia-kaiphorologia/diakheirise-opheilon/bebaiose-eualotou-opheilete.
Οι ρυθμίσεις θα γίνονται πλέον αυτομάτως, χωρίς δηλαδή την παρέμβαση υπαλλήλου, χωρίς κόστος και γραφειοκρατία με έναν αλγόριθμο μέσα
από τον υπολογιστή.

Τι ισχύει για το «κούρεμα»
Το «κούρεμα» προς το Δημόσιο δεν

μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 95%
των απαιτήσεων του Δημοσίου από
πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη
φορολογική διοίκηση, 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Επιπλέον, στην περίπτωση των διμερών διαπραγματεύσεων ή στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις, όταν η προσφερόμενη λύση από τους χρηματοδοτικούς φορείς προκύπτει από την
αντιπρόταση των πιστωτών, το «κούρεμα» βασικής οφειλής προς το Δη-

Όσοι επιλέξουν τον εξωδικαστικό
συμβιβασμό θα πρέπει, αφού κάνουν
αίτηση, να παρέχουν εξουσιοδότηση
για την άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου. Το ποσό μηνιαίας
δόσης αυξάνεται σταδιακά έπειτα από
ένα και τέσσερα έτη. Περαιτέρω, σε
περίπτωση που η προσφερόμενη λύση από τους χρηματοδοτικούς φορείς
προκύπτει από την αντιπρόταση των
πιστωτών, προβλέπεται σταδιακή αύξηση με διάφορα βήματα ανάλογα με
το είδος δανείου - οφειλέτη.
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης
για τη ρύθμιση οφειλών με το Δημόσιο
και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανέρχεται σε 50 ευρώ. Ο μέγιστος
αριθμός δόσεων ρύθμισης αποπληρωμής οφειλής προς το Δημόσιο και
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
είναι 240.
Τέλος, ο οφειλέτης έχει την ευχέρεια να δηλώσει ότι μπορεί να πληρώνει παραπάνω με σκοπό να αποπληρώσει νωρίτερα και να αποφύγει την
επιβάρυνση τόκων και τότε προστίθεται και αυτό το ποσό.

Ρύθμιση σε 240
έως 420 δόσεις Επιδότηση δανείων
για τους ευάλωτους
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Τι ισχύει για
αναστολές συμβάσεων
και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
τον Αύγουστο

Οι 13 δείκτες που
δείχνουν «απογείωση»
της οικονομίας

Δ

Νέο περιορισμό των δικαιούχων
επιχειρήσεων που μπορούν να εντάξουν τους εργαζομένους τους στο
μέτρο της αναστολής των συμβάσεων προβλέπει σχετική απόφαση του
υπουργείου Εργασίας, ενώ καθορίζεται και ο οδικός χάρτης για τον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
Ειδικότερα, σε αναστολή συμβάσεων εργασίας μπορούν να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις-εργοδότες
στους κλάδους οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων,
υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής
υποστήριξης σε ηλικιωμένους, υπηρεσίες παιδοτόπου και υπηρεσίες
που παρέχονται από πολιτιστικές
και ψυχαγωγικές ενώσεις. Προϋπόθεση είναι η πρόσληψη του εργαζομένου έως τις 31/03/2021, ενώ οι
σχετικές δηλώσεις θα γίνουν το
χρονικό διάστημα 1-3 Αυγούστου.
Από τις 4 Αυγούστου οι επιχειρήσεις-εργοδότες να μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων.
Εξάλλου, από την 1η έως την 31η
Αυγούστου θα μπορούν οι εργοδότες να δηλώσουν τους εργαζομένους στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
για τον τρέχοντα μήνα, ενώ στο χρονικό διάστημα από 2 έως 20 Αυγούστου πρέπει να δηλωθούν οι εργαζόμενοι που εντάχθηκαν στον μηχανισμό τον Ιούλιο (β’ φάση).

ΧΡΗΜΑ

εκατρείς πρόδρομοι δείκτες... δείχνουν τον δρόμο για ισχυρή ανάπτυξη στην οικονομία φέτος, καθώς
παρατηρείται συνεχής βελτίωση
των βασικών μεγεθών της. Χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε
στη Βουλή τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, υπονοώντας εμμέσως πλην σαφώς ότι η
αύξηση του ΑΕΠ φέτος θα ξεπεράσει αρκετά
τον στόχο του προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι
η πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ έχει καθοριστεί στο 3,6%, ωστόσο, όπως τόνισε ο υπουργός, «η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει φέτος ταχέως και ισχυρά».
Η ανάκαμψη φαίνεται ότι θα ενισχυθεί από
την ικανοποιητική πορεία του τουρισμού και την
ενδεχόμενη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, σε συνάρτηση με τα εγχώρια και διεθνή
υγειονομικά δεδομένα, από τη σταδιακή αύξηση
της δαπάνης των νοικοκυριών, μετά τη συσσώρευση αποταμιεύσεων, στη διάρκεια της πανδημίας, και από την αύξηση των επενδύσεων, μέσω
της χρηματοδότησης τόσο από το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το 2022 η ανάπτυξη έχει προβλεφθεί
στο 6%. Σύμφωνα με αυτές, η Ελλάδα το 2022 θα
επιτύχει ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης της τάξεως του 6% λόγω αύξησης των επενδύσεων κατά 15% και των εξαγωγών κατά 8%. Σύμφωνα με
τον κ. Σταϊκούρα, υπάρχουν 13 πρόδρομοι δείκτες, οι οποίοι παραπέμπουν σε μεγαλύτερη και
ταχύτερη αύξηση της οικονομίας, όπως:
1. Η ύφεση της οικονομίας συγκρατήθηκε σε
χαμηλότερα επίπεδα έναντι των αρχικών προβλέψεων τόσο το 2020 όσο και στο φετινό α’ τρίμηνο.
2. Η χώρα εμφάνισε την καλύτερη επίδοση
στην Ευρωζώνη σε όρους συγκράτησης της
ανεργίας μέσα στην υγειονομική κρίση.
3. Η βιομηχανική παραγωγή κινείται σταθερά
ανοδικά.
4. Οι προσδοκίες στη μεταποίηση ενισχύονται.

Intralot: Επιτυχημένη
η ανταλλαγή των
ομολόγων

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

5. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος «σκαρφάλωσε» περίπου στα προ κορονοϊού επίπεδα.
6. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές συστηματικά
υπερβαίνουν αυτές των αντίστοιχων μηνών του
2019 (+25,5% τον Ιούλιο).
7. Οι ταξιδιωτικές αφίξεις είναι υπερδιπλάσιες αυτών της αντίστοιχης περιόδου του 2020.
8. Οι ιδιωτικές καταθέσεις αυξάνονται.
9. Το κόστος δανεισμού στις αγορές χρήματος είναι σταθερά αρνητικό.
10. Το κόστος δανεισμού στις αγορές κεφαλαίου είναι ιστορικά χαμηλό.
11. Η πιστοληπτική ικανότητα της οικονομίας
αναβαθμίζεται.
12. Δύο συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν
επιτυχώς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
13. Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
στους σχετικούς παγκόσμιους δείκτες βελτιώνεται.
Ανέφερε, δε, ότι μια σειρά από σημαντικές
διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις συνεχίζει να υλοποιείται, όπως το νέο πλαίσιο για
την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, η επέκταση του προγράμματος «Ηρακλής» για τη μείωση των κόκκινων δανείων, οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, η ολοκλήρωση μεταβίβασης της Ελληνικό Α.Ε. και η επιτυχής ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας
παρουσίασε στη Βουλή τις
προοπτικές για ανάκαμψη Βασικός ο ρόλος του τουρισμού

Μεγάλη και πέραν του αναμενομένου
επιτυχία σημείωσε η ανταλλαγή των ομολόγων για την εταιρεία Intralot. Συγκεκριμένα, υπήρξε συμμετοχή 98,94% στην ανταλλαγή του 2021 και σε ύψος 118,24 εκατ.
ευρώ για το 2024, που επιφέρουν συνολική
απομόχλευση περίπου 166 εκατομμύρια
για τον όμιλο. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για τις Ανταλλαγές Ομολογιών έληξε
στις 29/7/2021, στις 11.59 μ.μ. ώρα Νέας
Υόρκης. Ταυτόχρονα, όμως, ομάδα επενδυτών προσέφυγε στη Δικαιοσύνη στις
ΗΠΑ και κατέθεσε αίτηση προσωρινής διαταγής απαγόρευσης αναφορικά με τις Ανταλλαγές Ομολογιών. Η εταιρεία εκτιμά ότι
η αίτηση είναι αβάσιμη.
Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η Intralοt:
• Αναφορικά με την Ανταλλαγή Ομολογιών του 2021, καθώς το 98,94% του συνολικού κεφαλαίου των υφισταμένων Ομολογιών 2021 (εξαιρουμένων τυχόν Ομολογιών
2021 που κατέχει η Intralot Capital Luxembourg S.A. και οι συνδεδεμένες εταιρείες
της) νομίμως προσφέρθηκε προς ανταλλαγή από τους κατόχους τους στην Ανταλλαγή
Ομολογιών του 2021, η προϋπόθεση της
ελάχιστης αποδοχής εκπληρώθηκε κατά τη
λήξη της προθεσμίας.
• Αναφορικά με την Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024, καθώς 118.240.000 ευρώ
του συνολικού κεφαλαίου των υφισταμένων Ομολογιών 2024 (εξαιρουμένων τυχόν
Ομολογιών 2024 που κατέχει η Intralot
Global Holdings B.V. και οι συνδεδεμένες
εταιρείες της) νομίμως προσφέρθηκαν
προς ανταλλαγή από τους κατόχους τους
στην Ανταλλαγή Ομολογιών του 2024, η
προϋπόθεση της ελάχιστης αποδοχής εκπληρώθηκε κατά τη λήξη της προθεσμίας.
Η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού των Ανταλλαγών Ομολογιών είναι η
3η Αυγούστου 2021.
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«Αυταπάτες
οι μηδενικές
εκπομπές χωρίς
φυσικό αέριο»

του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

Σ

την παγκόσμια ενεργειακή
μετάβαση δεν μπορούμε να
διαγράψουμε με μια μονοκοντυλιά τα ορυκτά καύσιμα
για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και
χωρίς υπερβολές να προσεγγίσουμε
το πρόβλημα.
Αναμφιβόλως, «η μεγάλης κλίμακας
χρήση ορυκτών καυσίμων βρίσκεται
στην κορυφή του καταλόγου των παραγόντων που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, της οποίας οι επιπτώσεις μπορούν να κοστίσουν στην παγκόσμια οικονομία 1 τρισ. δολάρια τα
προσεχή πέντε χρόνια».

Δύσκολη αντικατάσταση
«Σε αυτή όμως τη συγκεκριμένη
πραγματικότητα, όπως είναι διαμορφωμένη η παγκόσμια οικονομία, δεν
είναι δυνατόν να απορρίψουμε απλώς

τα ορυκτά καύσιμα για Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας σε αυτό που ονομάζεται παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση», υποστηρίζει ο Δρ. Mamdouh G.
Salameh, ειδικός οικονομολόγος σε
θέματα υδρογονανθράκων, δίνοντας
μια εξήγηση: Τα ορυκτά καύσιμα είναι
απλά πιο πυκνά ενέργεια από άλλες
πηγές ενέργειας. Στα 53,1 MJ / kg (Μέγα τζουλ –συνήθως το λένε Τζάουλ–
είναι μονάδα μέτρησης ενέργειας, έργου ή ποσότητας θερμότητας) το φυσικό αέριο διαθέτει την υψηλότερη
ενεργειακή πυκνότητα οποιουδήποτε
ορυκτού καυσίμου, ακολουθούμενο
από βενζίνη στα 45,8MJ / kg και άνθρακα στα 30,2MJ / kg. Συγκριτικά, οι
μπαταρίες ιόντων λιθίου, ένας από
τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους
αποθήκευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μπορούν να προσφέρουν μόνο ενεργειακή πυκνότητα 0,50
MJ / kg.
Είναι πολύ αμφίβολο, συνεχίζει ο
ίδιος ξεδιπλώνοντας τη δική του οπτική, ότι μια εναλλακτική λύση τόσο
ευέλικτη και πρακτική όσο το πετρέλαιο θα μπορούσε να αντικαταστήσει
πλήρως το ορυκτό αυτό τα επόμενα

100 χρόνια: «Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα συνεχίσει να αυξάνεται
στο μέλλον, υποστηριζόμενη από
έναν αυξανόμενο πληθυσμό που προβλέπεται να αυξηθεί από 7,9 δισ. σήμερα σε 9,7 δισ. έως το 2050 και μια
αναπτυσσόμενη οικονομία προβλέπεται να αυξηθεί από 91 τρισ. δολάρια
το 2021 σε 271 τρισ. δολάρια επίσης
έως το 2050. Οι έννοιες μιας επικείμενης παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης και των μηδενικών εκπομπών
είναι αυταπάτες. Η παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση μπορεί να είναι σταδιακή μόνο με το φυσικό αέριο να είναι ο άξονας της μετάβασης».

Λύση υδρογόνου
Ο Δρ. Mamdouh G. Salameh θεωρεί
ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές «είναι μέρος της απάντησης, αλλά όχι ολόκληρη

η απάντηση. Από μόνες τους, δεν είναι
ικανές οι ΑΠΕ να ικανοποιήσουν την
παγκόσμια ζήτηση ενέργειας λόγω της
διαλείπουσας φύσης τους. Επιπλέον, η
παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση δεν
θα επιτύχει χωρίς σημαντικές συνεισφορές τόσο από το φυσικό αέριο όσο
και από την πυρηνική ενέργεια.
Πολλοί μιλούν για τη λύση του υδρογόνου. Το 2020 παρήχθησαν περίπου
87 Mt (μετρικοί τόνοι) υδρογόνου σε
παγκόσμιο επίπεδο, που αντιστοιχεί σε
ένα μικρό ποσοστό (0,54%) της παγκόσμιας κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας. Οι προβλέψεις του μεριδίου υδρογόνου στην τελική ενέργεια
από τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA), το
Συμβούλιο Υδρογόνου με έδρα τις
Βρυξέλλες και την ΕΕ σε 12%, 18% και
24% αντιστοίχως έως το 2050 είναι,

«Η επικείμενη παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση
μπορεί να είναι σταδιακή, μόνο αν το φυσικό αέριο
είναι ο άξονας αυτής της μετάβασης»
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όπως δηλώνει ο Δρ. Mamdouh G. Salameh, καθαρά διαφημιστικές. Ο IRENA, στον χάρτη πορείας του για την
ενεργειακή μετάβαση έως το 2050,
εκτιμά ότι η παγκόσμια παραγωγή
πράσινου υδρογόνου πρέπει να φτάσει
περίπου τα 400 Mt, κάτι που θα απαιτούσε συνολική εγκατεστημένη ικανότητα ηλεκτρόλυσης 5 terawatts (TW) ή
5.000 GW έως το 2050. Σήμερα, η συνολική εγκατεστημένη ικανότητα ηλεκτρολύσεως παγκοσμίως είναι περίπου 8 GW. Το κόστος εξακολουθεί να
αποτελεί σημαντικό εμπόδιο. Η παραγωγή πράσινου υδρογόνου από νερό
με ηλεκτρόλυση χρησιμοποιώντας
ηλιακή ή πυρηνική ενέργεια είναι
εξαιρετικά δαπανηρή, τουλάχιστον διπλάσια από αυτή του υδρογόνου με
βάση τα ορυκτά, και η παραγόμενη ποσότητα είναι λεπτή. Επίσης, η παραγωγή μπλε υδρογόνου από φυσικό και
γκρίζο υδρογόνο από ορυκτά καύσιμα
είναι πολύ πιο ακριβή από την παραγωγή φυσικού αερίου.
Επιπλέον, χρειάζεται πολύ περισσότερη ενέργεια για να παράγει από ό,τι
τελικά θα δώσει. Δεν θα ήταν πολύ πιο
οικονομικό (σ.σ δεν δίνει στοιχεία που
να επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο) να παραλείψουμε εντελώς την παραγωγή
υδρογόνου και να χρησιμοποιήσουμε
το φυσικό αέριο απευθείας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ
χρησιμοποιούμε τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα για να αποτρέψουμε την
απελευθέρωση CO2; Γιατί να μη χρησιμοποιήσουμε την ηλιακή για ηλεκτρική
ενέργεια ή την πυρηνική ενέργεια που
χρησιμοποιείται για την παραγωγή
πράσινου υδρογόνου με ηλεκτρόλυση,
για να βελτιώσουμε την τρέχουσα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να
την καταστήσουμε φθηνότερη για τους
πελάτες αντί να χρησιμοποιήσουμε μια
περίπλοκη διαδικασία ηλεκτρολύσεως
και στη συνέχεια να την χρησιμοποιήσουμε για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, αυξάνοντας έτσι το κόστος
των πελατών;
Η μόνη χώρα στον κόσμο όπου μια οικονομία υδρογόνου θα μπορούσε ενδεχομένως να πετύχει είναι η Ισλανδία. Ο
λόγος είναι ότι έχει άφθονη γεωθερμική ισχύ και νερό. Η γεωθερμική ενέργεια παράγει ήδη σχεδόν όλη την ηλεκτρική ενέργεια της Ισλανδίας. Οι περιβαλλοντολόγοι που ζητούν απότομο

τερματισμό των ορυκτών καυσίμων και
ξαφνική υιοθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δεν αναγνωρίζουν την
προφανή έλλειψη λογικής σε αυτό».

Μεγάλα κόστη
Ένας άλλος συνάδελφός του, ο Charles Dumas, επικεφαλής οικονομολόγος της εταιρείας έρευνας επενδύσεων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο «TS
Lombard», τονίζει ότι η δράση για την
κλιματική αλλαγή κινείται, όπως λέγεται, πολύ αργά. Καθώς πλησιάζει η
COP26 (Διάσκεψη των Ηνωμένων
Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, γνωστή ως COP26, στη Γλασκόβη τον Νοέμβριο – από τις σημαντικότερες πολυμερείς συναντήσεις για το κλίμα μετά τη Συμφωνία του Παρισιού), οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κατανοήσουν
τις βασικές προτεραιότητές τους, οι
οποίες θα πρέπει να είναι μεγάλες
επενδύσεις σε υποδομές, που να ευνοούν την εξέλιξη των ΑΠΕ.
Ο Charles Dumas δεν παραγνωρίζει
ωστόσο τις δυσκολίες που υπάρχουν
στη μεταφορά ενέργειας και στα μεγάλα κόστη που συνεπάγονται: Ενώ ο
αναπτυσσόμενος κόσμος, συμπερι-

λαμβανομένων πολλών αφρικανικών
κρατών, έχει μεγάλες δυνατότητες
στην ανάπτυξη τοποθεσιών για παραγωγή ηλιακής ενέργειας, αυτή η δύναμη πρέπει να κινείται εύκολα.
Εάν θέλετε το Τσαντ να είναι η νέα
Σαουδική Αραβία, λόγω της ερήμου
της Σαχάρας, υπάρχει πολύς ήλιος
εκεί, αλλά θέλετε η ηλεκτρική ενέργεια να χρησιμοποιηθεί στην Ευρώπη,
τότε μιλάτε για ακριβές διαδικασίες
και δραστηριότητες που απαιτούν
έρευνα και πολλές περαιτέρω επενδύσεις. Για να φτάσουμε κοντά σε καθαρά μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα το
2050, στην πραγματικότητα θα έχουμε
έναν φόρο άνθρακα, ο οποίος θα μετακυλιστεί στους πολίτες.
• Ο Δρ. Mamdouh G. Salameh θα
συμμετάσχει στο 6ο HAEE Energy
Transition Symposium, το οποίο
θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά
από τις 28 Σεπτεμβρίου έως την
1η Οκτωβρίου 2021 με επίκαιρα
θέματα, μεταξύ των οποίων και το
πώς μπορούν οι χώρες να προετοιμαστούν για τη νέα εποχή της
παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Λόγος ύπαρξης»
Δρ. Mamdouh G. Salameh οικονομολόγος πετρελαίου: «Οι παραγωγοί παράγουν ορυκτά καύσιμα όχι για τη διασκέδαση, αλλά
προφανώς επειδή υπάρχει μια
τεράστια καταναλωτική αγορά
για αξιόπιστη, προσιτή ενέργεια
συμπληρωματική με κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία που
παράγουν μια ροή αγαθών και
υπηρεσιών που ικανοποιούν αποτελεσματικά τις προτιμήσεις των
καταναλωτών. Κοντολογίς, οι
απαιτήσεις των καταναλωτών είναι ο “λόγος ύπαρξης” οποιασδήποτε βιομηχανίας, είτε παράγει τελικά αγαθά και υπηρεσίες
είτε ενδιάμεσες εισροές. Ούτε
οι δικαστικές αίθουσες ούτε οι
αίθουσες συνεδριάσεων ή ο χάρτης πορείας του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τις καθαρές μηδενικές εκπομπές το
2050 δεν θα μπορούσαν να
αναγκάσουν την παγκόσμια βιομηχανία πετρελαίου να αλλάξει
την κατεύθυνση της, εφόσον
υπάρχει παγκόσμια ζήτηση για
πετρέλαιο».
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Ο ΑΝΤ1 στο ράδιο

Με βάση το περιεχόμενο, τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό, που διανέμεται και εκπέμπεται επίγεια ή
διαδικτυακά λειτουργεί πλέον ο Όμιλος ΑΝΤ1. Το
δίκτυο του Antenna Music περιλαμβάνει τους
επίγειους σταθμούς Easy 97,2 και Ρυθμός 94,9
στα FM, τη Heaven Music, την 3.14 Records. Επίσης διαθέτει την AG Radio Holding στη Ρουμανία
με τους σταθμούς Kiss FM, Magic FM, Rock FM,
ONE FM και Asha, ενώ διαθέτει και τον Antenna
Radio Cyprus.

Ο Σταύρος επέστρεψε

Κοινό μέτωπο

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

Το ERTFLIX

Το ERTFLIX θα
είναι η αιχμή του
δόρατος για την
ΕΡΤ και τη νέα
σεζόν, καθώς η
πλατφόρμα θα
ενισχυθεί με
σειρές, ταινίες και εκπομπές. Μέσω της πλατφόρμας, η οποία εντάσσεται στο ανταποδοτικό
τέλος που πληρώνουν τα νοικοκυριά, η ΕΡΤ διευρύνει το κοινό της.

EDIA

«Μαραβέγιας ΕΡΤ»

Με έναν πρωτότυπο τρόπο ο Σταύρος Θεοδωράκης ανήγγειλε
την επιστροφή των «Πρωταγωνιστών» στην τηλεόραση.
Συγκεκριμένα ανάρτησε story στο Instagram με δύο πιτσιρικάδες που κάνουν σκέιτ και σχολιάζουν την επιστροφή των
«Πρωταγωνιστών» αναφωνώντας «σούπερ!».
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «Πρωταγωνιστές» θα είναι στο
πρόγραμμα του Alpha και θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο.

Με κόστος 471.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ και εργοδοτικές εισφορές εγκρίθηκε η νέα μουσική
παραγωγή 14 επεισοδίων, με τον προσωρινό τίτλο «Μαραβέγιας ΕΡΤ». Την παραγωγή ανέλαβε
η B & G PRODUCTIONS IKE και το κόστος ανά
επεισόδιο είναι 33.700 ευρώ με διάρκεια 145150 λεπτά. Εκτός από τον Κωστή Μαραβέγια,
αναζητείται και ένα πρόσωπο που θα παρουσιάζει τα σκετς της μουσικής εκπομπής, η οποία θα
μεταδίδεται κάθε Σάββατο.

Η ΕΣΗΕΑ για τις αγωγές

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ για μια
ακόμη φορά καταδικάζει τις αγωγές που στρέφονται κατά δημοσιογράφων, με πρόσφατο παράδειγμα την περίπτωση του συναδέλφου Νίκου Μπογιόπουλου, στον οποίο ασκήθηκε αγωγή από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών
Στρατού, με αφορμή περσινό του άρθρο.

M

Ψάχνουν 0,1% του ΑΕΠ

Το αίτημα του Φόρουμ για την Πληροφόρηση και τη Δημοκρατία θα κατατεθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με στόχο να αντιμετωπιστεί η κρίση στον χώρο
της ενημέρωσης. Με τίτλο «Μια Νέα Συμφωνία για τη Δημοσιογραφία» το φόρουμ ζητά την υλοποίηση μέτρων που στοχεύουν στη διασφάλιση χρηματοδότησης έως και 0,1% του
ΑΕΠ κάθε χώρας στην Ευρώπη για τα έντυπα μέσα και τη δημοσιογραφία. Ειδικά με την πανδημική κρίση διαπιστώνεται
πως υπάρχει μεγάλη υπονόμευση της δημοσιογραφίας και
της ενημέρωσης και για αυτό επείγει να ληφθούν μέτρα που
θα διασφαλίζουν τον κοινωνικό ρόλο των ΜΜΕ.

Τα νούμερα της ΕΡΤ
Πλεόνασμα 52 εκατ. ευρώ για την ΕΡΤ το 2020.
Η εταιρεία κάλυψε τους στόχους του προϋπολογισμού στα έσοδα και παρουσίασε ταυτόχρονα και
μειωμένα έξοδα. Όπως προκύπτει από τα ετήσια
στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για τις ΔΕΚΟ, η ΕΡΤ το 2020 είχε κύκλο εργασιών
198.939.566 ευρώ και έξοδα 146.224.793 ευρώ,
εμφανίζοντας πλεόνασμα 52.714.773 ευρώ. Ο αρχικός στόχος της διοίκησης για το 2020 ήταν να
εμφανίσει πλεόνασμα 29.000.000 ευρώ (έσοδα
199.500.000 ευρώ και έξοδα 170.500.000 ευρώ). Η
προηγούμενη χρήση ήταν ζημιογόνος εξαιτίας της
απόφασης για τον συμψηφισμό μισθών και αποζημιώσεων των εργαζομένων, όπως είχαν προκύψει από το λουκέτο που επιβλήθηκε από τη συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ το 2013. Εν τω μεταξύ,
την έγκριση του υπουργείου Οικονομικών εξασφάλισε η διοίκηση της ΕΡΤ για την αναμόρφωση
του κόστους δαπανών για επενδύσεις και πρόγραμμα το έτος 2022. Συνολικά εγκρίθηκε δαπάνη
4.712.278,68 ευρώ για το επόμενο έτος, ποσό που
κατανέμεται σε διαφορετικούς λογαριασμούς του
προϋπολογισμού της κρατικής τηλεόρασης.

Τα ΕΛ.ΤΑ.
Τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά των ΕΛ.ΤΑ. όσον
αφορά τη διανομή του επαρχιακού Τύπου έγιναν δεκτά από την
προεδρία της κυβέρνησης. Θα ακολουθήσει η αποσφράγιση της
οικονομικής προσφοράς της εταιρείας για τον διαγωνισμό. Το
έργο είναι συνολικού ύψους 7.688.000 ευρώ και αφορά την ανάθεση παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εφημερίδων. Περιλαμβάνει την παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή εντύπων προς διάφορους παραλήπτες σε όλη την ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων και των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών, για χρονική διάρκεια δύο ετών.

MEGA Μελέτη
Από τον Σεπτέμβριο η Ελεονώρα Μελέτη
θα υποδέχεται, καθημερινά, το κοινό με
«MEGA καλημέρα». Μαζί της ο Κώστας
Τσουρός. Την παρέα του «MEGA καλημέρα» συμπληρώνουν η Φλορίντα Πετρουτσέλι και ο Θανάσης Πάτρας.
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Χρυσά κουπιά από
τον Στέφανο Ντούσκο!
Η

Ελλάδα καμαρώνει το «χρυσό» παιδί από
τα Γιάννινα, τον Στέφανο Ντούσκο, που μετά από συγκλονιστική εμφάνιση στο μονό
σκιφ (κωπηλασία), τους άφησε όλους… αγάλματα
πίσω του και πήρε την 1η θέση στον τελικό, κάνοντας και Ολυμπιακό ρεκόρ, 6:40.45. Είχε προκριθεί
με παγκόσμιο ρεκόρ στον τελικό. Στα πρώτα 500μ.
ήταν στην τέταρτη θέση και μετά ανέβασε… ψυχή
στα κουπιά του και τους «κατάπιε» όλους, και τον
παγκόσμιο πρωταθλητή Σβέρι Νίλσεν. «Δεν τους
έβλεπα μετά», είπε μόλις κρέμασε το χρυσό μετάλλιο στο στήθος. Σε άλλες δηλώσεις του, τόνισε:
«Αλήθεια, δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι η καλύτερη κούρσα μου. Ο προπονητής μου ζήτησε να είμαι στα μετάλλια. Στα 700-800 μέτρα έκανα μια αλλαγή και δεν πίστευα ότι θα αντέξω. Στα τελευταία
500 έλεγα ότι δεν θα με δουν! Βάρεσαν αυτοί, βάρεσα κι εγώ, αλλά στα τελευταία 100 μέτρα είπα ότι
δεν το χάνω. Αφιερώνω το χρυσό σε όλους αυτούς
που με βλέπουν, στους γονείς μου, στην κοπέλα
μου, στην εθνική ομάδα, στον κ. Πολύμερο, στον
προπονητή τον κ. Ποστιλιόνε, στον γιατρό και στον
χορηγό μου». Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Νορβηγός Κιέτλ Μπορτς με 6:41.45 και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Κροάτης Νταμίρ Νίλσεν με
χρόνο 6:42.58.
Η Άννα Κορακάκη είναι 6η Ολυμπιονίκης στα
25μ. με πιστόλι, όπως και στα 10μ. Στην πρώτη πεντάδα βολών η Ελληνίδα σκοπεύτρια είχε μόλις μία
πετυχημένη προσπάθεια, στη 2η πεντάδα τρεις,
στην 3η και 4η από τέσσερις και στην 5η και 6η από
τρεις. Το χρυσό κατέκτησε η Ρωσίδα Μπατζαράσκινα, 2η ήταν η Νοτιοκορεάτισσα Κιμ και 3η η Κινέζα Σιάο. Δήλωσε ότι θα πάει για μετάλλιο στο
Παγκόσμιο στο Παρίσι και ζήτησε από τον κόσμο
«να μην κρίνει αν δεν ξέρει».
Η Βασιλεία Καραχάλιου προκρίθηκε ως 9η στον
τελικό στα Radial Laser και θα παλέψει αύριο, Κυριακή, για ένα μετάλλιο.
Το δίδυμο Τσουλφά - Σπανάκη στα 470 γυναικών
βρίσκεται στη 17η θέση κι απομακρύνθηκε από τα
μετάλλια. Στον τελικό περνούν τα 10 πρώτα πληρώματα. Η Αννέτα Κυρίδου στο μονό σκιφ (κωπηλασία) τερμάτισε 4η στον μικρό τελικό και τελείωσε
τις υποχρεώσεις της.
Μάντης - Καγιαλής (χάλκινοι Ολυμπιονίκες στο
Ρίο) βρίσκονται στη 10η θέση, άρα μέσα στη ζώνη
των μεταλλίων.
Στον στίβο, η Ραφαέλα Σπανουδάκη, σπρίντερ
των 100μ., δεν τα κατάφερε. Έκανε χρόνο 11.45 και

αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Η μεγαλύτερη
έκπληξη έγινε στο τριπλούν από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Βούλα Παχρήστου, που βρέθηκε
σε μία από τις χειρότερες ημέρες στην καριέρα
της. Ξεκίνησε με μια άκυρη προσπάθεια, στη
συνέχεια έκανε άλμα στα 12.23μ., αλλά η τρίτη
προσπάθειά της ήταν άκυρη. Το όριο για πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος είναι τα
14.40μ.
Πολύ άνετα προκρίθηκε ο Κριστιάν Γκολομέεβ στους αυριανούς ημιτελικούς των 50μ.
ελεύθερο. Έκανε χρόνο 21.66. Στα 4Χ10 μικτή
ατομική, η Ελλάδα κατετάγη 8η στη σειρά της
και με χρόνο 3:36.28, αποκλείστηκε από τον
τελικό. Αγωνίστηκαν οι Χρήστου, Βαζαίος, Μερετσόλιας, Μακρυγιάννης. Δεν κολύμπησε
στην κούρσα ο Κριστιάν Γκολομέεβ, καθώς ο
προπονητής του επέλεξε να αγωνιστεί στα 50μ.
ελεύθερο.

«Μας γέμισε χαρά
και υπερηφάνεια»

«Θερμά συγχαρητήρια στον πρωταθλητή μας Στέφανο
Ντούσκο, που με μια καταπληκτική εμφάνιση χάρισε
στη χώρα μας το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στην κωπηλασία, κάνοντας παράλληλα και Ολυμπιακό ρεκόρ»!
Αυτό έγραψε σε σχόλιό της στα social media η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Συγχαρητήριο μήνυμα προς τον χρυσό Ολυμπιονίκη
έστειλε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός: «Χρυσός Ολυμπιονίκης και ρεκόρ Ολυμπιακών Αγώνων,
πραγματικά μία τεράστια επιτυχία. Μας γέμισε χαρά και
υπερηφάνεια».
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ

Έπαιρνε πάντα 10 με... πόνο

Ο

«χρυσός» Ολυμπιονίκης
στην κωπηλασία στο μονό
σκιφ Στέφανος Ντούσκος
στην πρώτη του επίσκεψη
στο κωπηλατήριο του Ναυτικού Ομίλου
Ιωαννίνων… τρόμαξε κι έφυγε! Οι αθλητές υπέφεραν από τους πόνους. Όμως, ο
τοίχος είχε τη δική του ιστορία και για
αυτόν. Λίγο προτού εγκαταλείψει το κωπηλατήριο, είδε ένα σύνθημα γραμμένο
στον τοίχο, το οποίο συγκλόνισε τον
εσωτερικό του κόσμο και έμελλε να γίνει
το μότο της ζωής του ως κωπηλάτη: «Οι
καλύτεροι κωπηλάτες είναι αυτοί που
έχουν την καλύτερη φυσική κατάσταση
από όλους τους άλλους αθλητές. Είναι
δυνατοί σαν τους αρσιβαρίστες και ψηλοί σαν τους μπασκετμπολίστες. Έχουν
την αντοχή αθλητών μεγάλων αποστάσεων και την εκρηκτικότητα των σπρίντερ.
Χρειάζονται τα πνευμόνια ενός ορειβάτη, την καρδιά ενός λιονταριού και την

αυτοσυγκέντρωση ενός σκακιστή».
Ήταν μόλις 15 ετών και έτοιμος να
ασχοληθεί με τον στίβο, ο οποίος είναι η
«δεύτερη αγάπη του», αλλά το σύνθημα
αυτό τον καθήλωσε. Ήταν μια πρόκληση.
Πέντε χρόνια αργότερα βρέθηκε στους
Ολυμπιακού του Ρίο στην τετράκωπο
σκιφ με ομάδα που σχηματίστηκε έναν
μήνα πριν και πήρε την έκτη θέση! Κωπηλατούσε τότε στα ελαφρά σκιφ, αλλά
ήταν αδύνατο να το αντέξει. « Ένα κορμί
γύρω στο 1,90μ. δεν μπορεί να διατηρείται στα 80 κιλά», όπως είπε. Άλλαξε κατηγορία, πήγε στα βαρέα και από το 2016
μέχρι σήμερα έγινε ο άνθρωπος του νερού. Η ζωή του όλη, ένα κύμα. Και ξαφνικά… πανδημία. Καραντίνα, απομόνωση.
Όχι, όμως, για τον Στέφανο. Για αυτόν
ήταν η σούπερ ευκαιρία για περισσότερη
προπόνηση και την εκμεταλλεύτηκε.
«Αντιλαμβάνομαι ότι όλους σχεδόν τους
αθλητές η καραντίνα τούς πήγε πίσω, αλ-

λά για εμένα ήταν ευεργετική, δούλεψα
περισσότερο, έγινα πιο ανταγωνιστικός».
Στη δεύτερη καραντίνα, εσώκλειστος
στον Σχινιά και δέκα ώρες προπόνηση τη
μέρα. Προπόνηση και… πόνος. Χαλάρωση και άντε πάλι τα ίδια. Ο πόνος τού είχε
γίνει «αδερφός». Στις κούρσες του,
όμως, πάντα «έπαιρνε 10 με… πόνο».
Αποτέλεσμα; Έλληνας αθλητής στο μονό
σκιφ δεν είχε περάσει ποτέ στην ιστορία
σε τελικό και, φυσικά, δεν πήρε ποτέ μετάλλιο. Το κατάφερε και αυτό το 24χρονο
παιδί από τα Γιάννενα. Τρία χρόνια πριν,
στους Μεσογειακούς που είχαν γίνει
στην ισπανική Ταραγόνα, πήρε το χρυσό
στο διπλό σκιφ με παρτενέρ τον Χρήστο
Στεργιάκα, όπως και στο Πανευρωπαϊκό
στο Μπρεστ της Λευκορωσίας. Ασημένιο
στο Παγκόσμιο της Σεϊρασότα για αθλητές κάτω των 23 ετών. Πήρε την πρόκριση
για το Τόκιο στο Βαρέζ της Ιταλίας στις 8
Απριλίου 2021.

Ο Στέφανος συνέχισε την προπόνηση
και στη λίμνη των Ιωαννίνων προσθέτοντας προνόμια στον εαυτό του σε σχέση με
τους άλλους κωπηλάτες. Τα Γιάννενα είναι χτισμένα σε υψόμετρο 500 μέτρων, ο
Στέφανος είχε λιγότερο οξυγόνο στα
πνευμόνια του και έκανε σπουδαίες επιδόσεις.
Όταν κατέβηκε στην επιφάνεια της
θάλασσας, όπου το οξυγόνο ήταν περισσότερο, αυξήθηκαν και οι αντοχές του.
Είναι η γνωστή τακτική προετοιμασία
όλων των αθλητών μεγάλων αποστάσεων
στον στίβο να προπονούνται σε υψόμετρο. Όσο για προσωπική ζωή, η θάλασσα
είναι η καλύτερη… ερωμένη, αν τη σεβαστείς, δεν θα σε προδώσει ποτέ. Και, φυσικά, θυσίες.
Δεν υπάρχουν ούτε Κυριακές ούτε αργίες, μόνο προπόνηση. Πόνος. Κόπος.
«Τα γαρ καλά έργα κόπω κτώνται και πόνω κατορθούνται».
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Τα έκαναν… θάλασσα ΑΕΚ και Άρης

Κ

αταστροφή για το ελληνικό ποδόσφαιρο...
ΑΕΚ και Άρης αποκλείστηκαν στο Conference League από άσημες ομάδες. Η ΑΕΚ
μπορεί να νίκησε 1-0 με γκολ του Μάνταλου στο 97’
της κανονικής διάρκειας (είχε χάσει 2-1 στη Βοσνία),
αλλά αποκλείστηκε στα πέναλτι, καθότι δεν κατάφεραν να σκοράρουν οι Αραούχο, Ανσαριφάρντ και Λόπες. Ο γκολκίπερ της ΑΕΚ Στάνκοβιτς απέκρουσε
δύο πέναλτι, αλλά δεν ήταν αρκετό. Ο Άρης, από τη
μεριά του, κάλυψε το 2-0 του πρώτου ματς με τα
γκολ του Μάνου και του Σάσα, έχασε πολλές ευκαιρίες, όμως οι Αζέροι μείωσαν στο τελευταίο δευτερόλεπτο της παράτασης σε 2-1 με τον Μπίτρι. Οι αποκλεισμοί αυτοί έχουν αντίκτυπο και στην επόμενη
περίοδο των ευρωπαϊκών Κυπέλλων, καθότι ο πρωταθλητής θα ξεκινάει πλέον από τον 1ο προκριματικό
γύρο, αρχές Ιουλίου, και ο Άρης και η ΑΕΚ θα έχουν
πιο δύσκολες κληρώσεις. Φυσικά μεγάλος είναι και
ο οικονομικός αντίκτυπος, καθώς από τη συμμετοχή τους στον 2ο προκριματικό γύρο θα εισπράξουν από 450.000 ευρώ. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την ιρλανέζικη Μποέμιανς στον 3ο προκριματικό του Conference League την προσεχή Τρίτη
στην Ιρλανδία και μία μέρα πριν, μεθαύριο Δευτέρα, θα μάθει τον αντίπαλό του στα πλέι οφ, αν προκριθεί. Ο επαναληπτικός με την Μποέμιανς θα γίνει στην Τούμπα στις 12 του ίδιου μήνα.

Ζβέρεφ - Κατσάνοφ
στον τελικό

SPORTS
Πονοκέφαλος
τα κρούσματα στο Τόκιο

«Οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν ευθύνονται για την
αύξηση των κρουσμάτων Covid-19 στο Τόκιο»,
δήλωσε ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Μαρκ Άνταμς. Η τοπική κυβέρνηση του Τόκιο ανακοίνωσε χθες 3.177 νέα κρούσματα Covid-19, τα περισσότερα από τη μέρα που
ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Συνολικά η Ιαπωνία έχει 8.000 κρούσματα.

«Οι χειρότεροι
Ολυμπιακοί Αγώνες»

«Οι χειρότεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στη σύγχρονη ιστορία». Αυτό έγραψε στο Instagram ο
προπονητής του Στέφανου Τσιτσιπά, ο Χρήστος
Φωτάκης. Έγραψε για άθλια διαμονή, εθελοντές
που δεν μιλούν αγγλικά και συμπεριφέρονται
απαίσια πιέζοντας για μάσκες εν ώρα προπόνησης, δωμάτια τριών κλινών χωρίς παράθυρα για
τους Έλληνες και χωρίς τηλεόραση, δίκλινα με
play station για Αμερικανούς, Βρετανούς. Απαίσιο φαγητό, πλυντήρια όπου χάνονται τα ρούχα
και τουαλέτες χωρίς σαπούνια.

Ο «χορός» των μεταλλίων

Έπειτα από ένα συγκλονιστικό ματς ο Γερμανός Αλεξάντερ Ζβέρεφ νίκησε 2-1 τον Νόβακ Τζόκοβιτς και, μάλιστα,
με ανατροπή και προκρίθηκε στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων, αύριο Κυριακή. Τα σετ: 1-6, 6-3, 6-1.
Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο Κάρεν Κατσάνοφ, νικητή με 2-0 σετ του Ισπανού Πάμπλο Κορένιο.
Τα σετ: 6-3, 6-3. Την ίδια μέρα θα γίνει και ο μικρός τελικός Τζόκοβιτς - Κορένιο για το χάλκινο μετάλλιο.

Συνέτριψε τα χρονόμετρα
Η Τατιάνα Σονμέικερ από τη Νότια Αφρική με τρομερή
επίδοση που αποτελεί και παγκόσμιο ρεκόρ κατέκτησε
το χρυσό μετάλλιο στα 200μ. πρόσθιο. Τερμάτισε σε
χρόνο 2:18.95, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της Δανέζας
Ρίκε Πέντερσεν με 2:19.11 από το 2013 στη Βαρκελώνη.
Οι Αμερικανίδες Κινγκ και Λέιζορ ακολούθησαν με
χρόνο 2:19.92 και 2:20.84 αντίστοιχα.

• Η Αυστραλίδα ΜακΚίον με χρόνο 51.96 στα
100μ. κατέκτησε το έκτο χρυσό μετάλλιο για τη
χώρα της.
• Στα 200μ. μικτής ατομικής ο Κινέζος Σουν
Γουάνγκ με ρεκόρ Ασίας (1:55.00) κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Το αργυρό το
πήρε ο Βρετανός Σκοτ (1:55.28)
και το χάλκινο ο Ελβετός Ντεσπλάνς (1:56.17).
• Η Νεοζηλανδή Έμα Τουίγκ με
χρόνο 7:13.97 κατέκτησε το χρυσό
μετάλλιο στο απλό σκιφ. Το ασημένιο η
Ρωσίδα Χάνα Πρακάτσεν (7:17.39) και το
χάλκινο η Μαγκνταλένα Λόμπνιχ (Αυστρία) με 7:19.72.
• Με φανταστική εμφάνιση η Βρετανίδα Μπέθανι Σρίβερ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον
τελικό της ποδηλασίας BMX RACING με χρόνο
44:35.8. Δεύτερη η Κολομβιανή Μαριάνα Παχόν
και τρίτη η Ολλανδέζα Μέρελ Σμούλντερς.
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• Έκπληξη από την ΕΡΤ: Απόψε στις
δέκα το βράδυ οι φαν του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού θα
απολαύσουν μια διαφορετική βερσιόν της «Eurovision 2006» σε υψηλή ευκρίνεια!

Το… φαινόμενο
Αλεξανδράκη - Τούνη
POLITICAL GOSSIP

Η

Δήμητρα Αλεξανδράκη και η Ιωάννα Τούνη είναι τα χρυσά κορίτσια του Instagram. Η ξανθιά Θεσσαλονικιά καλλονή
που ξεχώρισε στο ριάλιτι μόδας «My Style Rocks» και η Κρητικιά μελαχρινή σεξοβόμβα που
αναστάτωσε το «Next top model» απολαμβάνουν
πλέον τη θέα από την κορυφή της δημοσιότητας,
κάνοντας παιχνίδι χιλιάδων ευρώ με πιστούς followers να αδημονούν για «ένα
τους σημάδι μόνο», που λέει
και το τραγούδι του Αντύπα.
Οι ιστορίες, οι φωτογραφίες, οι δηλώσεις και τα βίντεό τους γίνονται όλα viral σε
μόλις λίγα δευτερόλεπτα,
απασχολώντας πρωινές και
μεσημεριανές εκπομπές με
τα όσα αποκαλύπτουν, διαφημίζουν, εξομολογούνται,
αλλά κυρίως τις χλιδάτες διακοπές σε κοσμοπολίτικα νησιά, πεντάστερα ξενοδοχεία
της Ελλάδας και του εξωτερικού, τα πανάκριβα επώνυμα
αξεσουάρ και τα φιλήδονα
κορμιά τους. Οι λογαριασμοί
τους στο Ιnstagram αλλά και
το TikΤok είναι «κόλαση» για
τον αντρικό πληθυσμό, που
δεν χορταίνει τη θέα των καλλίγραμμων κορμιών τους. Κι
όσο ο αριθμός των followers
αυξάνεται, τόσο εκείνες στήνουν περίτεχνα τον μύθο τους
πίσω από το παιχνίδι της
«κλειδαρότρυπας», απασχολώντας μόνιμα τα media με
τα προσωπικά τους, τους
έρωτες, τους χωρισμούς,
τους αρραβώνες, τις προτάσεις γάμου και τα πολυτελή

δώρα από συντρόφους ή απλούς θαυμαστές.
Οι εγχώριες «Καρντάσιανς» είναι τα high VIP girls
του lifestyle, περιζήτητες σε λαμπερά κοσμικά πάρτι αλλά και μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες. Ποζάροντας με τέλειο μακιγιάζ, βαμμένα μακριά νύχια,
ψηλοτάκουνα και ενίοτε ρούχα υψηλής ραπτικής
διεθνούς φήμης οίκων μόδας, η Δήμητρα Αλεξανδράκη και η Ιωάννα Τούνη αποτελούν το δίδυμο του
διαδικτυακού παραδείσου
ξεπουλώντας κάθε είδους
προϊόντα!
Τα δύο web celebrities
μοντέλα με ευκολία θα μπορούσαν να γράψουν βιβλίο
με τις δέκα εντολές του Instagram για φήμη, καριέρα
και αναγνώριση! Γνωρίζουν
το παιχνίδι της δημοσιότητας
πολύ καλά κι αφήνονται νωχελικά στα εκατοντάδες χιλιάδες like και τα views των
χρηστών.
«Τη γνώρισα σε ένα νησί
που πας για χαλάρωση, ηρεμία, να βρεις το πνεύμα σου,
να κάνεις διαλογισμό. Ούτε
καν! Στη Μύκονο τη γνώρισα
τη φούρκα, πού θα τη γνώριζα; Μέσω κοινών γνωστών,
και από τότε κόλλησε η τρελά της μιας με την άλλη. Κάπως έτσι έγινε!», αποκάλυψε
σε δηλώσεις της η Δήμητρα
Αλεξανδράκη για τη γνωριμία της με την Ιωάννα Τούνη.
Μεταξύ τους θα μπορούσε
να υπάρχει ανταγωνισμός,
ωστόσο το «ισχύς εν τη ενώσει» τους φάνηκε πιο βολικό
και ξεκούραστο για τις δύο
φίλες.

• Happy Birthday πάρτι-έκπληξη οργάνωσε η Ειρήνη Παπαδοπούλου στον εορτάζοντα
σύντροφό της Αλέξανδρο Πασχαλάκη με τούρτα Superman!
• Εννέα χρόνια μετά την κόντρα του
με τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο Πέτρος
Μπουσουλόπουλος εξέφρασε την
ανακούφισή του για την προφυλάκιση.
• Το νέο τραγούδι της Ελένης
Φουρέιρα «Αεράκι (Το θηλυκό)» έγινε Νο1 trend στο YouΤube, ξεπερνώντας σε λίγες
ώρες το μισό εκατομμύριο
views.
• Η τραγουδίστρια Αννέτ Αρτάνι βρίσκεται στην Ελλάδα και δέχτηκε
πρόταση γάμου από τον αγαπημένο
της Καρλ Μίρα με φόντο την Ακρόπολη.
• Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης
βάζει φρένο στον διαδικτυακό
εξευτελισμό της οικογένειας
του προφυλακισμένου Πέτρου
Φιλιππίδης: «Ο Φιλιππίδης είναι το θέμα, όχι ο γιος του».
• Στην επίθεση πέρασε η Ελεονώρα
Μελέτη μετά το σκληρό σχόλιο χρήστη για το πώς... σκ@@@τογέρασε
έτσι. «Μας έκανες τη μούρη κρέας.
Θα φας και τη Μενεγάκη σε λίγο. Θα
φαίνεσαι σαν τη μάνα της», του
απάντησε.
• Μαρτυριάρα η Νάγια! Αποκάλυψε πως η Κατερίνα Στικούδη
περιμένει αγοράκι!
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GOSSIP
Επιμέλεια: Δήμητρα Δάρδα

Ευτυχισμένη μαμά

Οι κολλητοί
διακοπάρουν
Τον χειμώνα τηλεοπτικά είναι
ανταγωνιστές, αλλά το
καλοκαίρι οργώνουν μαζί τα
νησιά. O Νίκος Μουτσινάς και η
φίλη του Ζέτα Μακρυπούλια
ξεκίνησαν διακοπές κρατώντας
μυστικό τον προορισμό τους από
τα social media για ησυχία και
ιδιωτικότητα. «Αυτό το κορίτσι
είναι τόσα πολλά για μένα!
Γέλια, ατελείωτες συζητήσεις
και αναλύσεις και my spiritual
partner. I love you ρε Ζέταααα»,
έγραψε στο Instagram ο
ηθοποιός.

Ρ

ούπι δεν κάνει η Νάντια Μπουλέ με το μωρό στο σπίτι. Η
γλυκιά μαμά, που θα αναλάβει από τη νέα σεζόν την παρουσίαση του Σαββατοκύριακου «Dot», πόζαρε με την
μπέμπα της να κοιμάται στο πορτ μπεμπέ, περιγράφοντας
με χιούμορ: «Αυτό το διάστημα δεν ξέρω ούτε τι μέρα ούτε τι ώρα
είναι! Αλλά τουλάχιστον μπορώ να μετακινηθώ έχοντας τη μικρή
μαζί μου για να μην αγχώνομαι όσο κάνω δουλειές», αποκάλυψε
στον προσωπικό της λογαριασμό.

Χαρούμενη μικρή
πριγκίπισσα!

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρίσκεται στο
πλευρό των ανθρώπων του «Make a Wish»
και πρόσφατα πραγματοποίησε την ευχή της
μικρής Ευαγγελίας που δηλώνει μεγάλη
θαυμάστριά του. Το κοριτσάκι που έδωσε μάχη για τη ζωή της και την κέρδισε, παρευρέθηκε σε συναυλία του και χόρεψε με την
καρδιά της. «Η μικρή πριγκίπισσα χόρεψε το
καλύτερο ζεϊμπέκικο που έχω δει στη ζωή
μου», έγραψε ο τραγουδιστής στο διαδίκτυο.

Ευχές εν μέσω γυρισμάτων
Γενέθλια είχε ο Κύπριος ηθοποιός Κούλλης Νικολάου και τα γιόρτασε στην Αθήνα λόγω των εντατικών γυρισμάτων της σειράς «Η Γη
της Ελιάς» που θα προβληθεί στο Mega. Ο συμπαραγωγός και συμπρωταγωνιστής του Αντρέας Γεωργίου τού ευχήθηκε δημόσια χρόνια πολλά, αποκαλύπτοντας: «Η ζωή είναι τόσο όμορφη όταν έχεις
μπροστά σου, πίσω σου, πλάι σου και παντού ψυχές που σε συνοδεύουν για πολλές ζωές! Χρόνια σου πολλά γεμάτα υγεία και μόνο
χαρές, Κούλλατσέ μου».

Ηρώδειο: 50 χρόνια
Μανώλης Μητσιάς

Στο Ηρώδειο, με μια μεγάλη συναυλία στις 30
Αυγούστου, ο σημαντικός ερμηνευτής Μανώλης Μητσιάς θα γιορτάσει τα 50ά μουσικά του
γενέθλια. Αποτελεί, αναμφισβήτητα, μία από
τις πλέον εμβληματικές και διαχρονικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, αφού επί πέντε
ολόκληρες δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια
και πρωτοφανή αφοσίωση την τέχνη του ως
ιδανικού ερμηνευτή των μεγάλων Ελλήνων
συνθετών και ποιητών.
Η μουσική αυτή βραδιά θα αποτελεί ένα μαγευτικό μουσικό οδοιπορικό με στάσεις στους
σημαντικότερους σταθμούς της καλλιτεχνικής πορείας του που συμπίπτουν με φωτεινές
στιγμές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Ένα μελωδικό ταξίδι ενός δωρικού, απέριττου αλλά και τόσο ουσιαστικού ταυτόχρονα
καλλιτέχνη, που θα παρασύρει για μία ακόμη
φορά το κοινό του σε μια μουσική μυσταγωγία,
με τις εξαιρετικές ερμηνείες του, σε μουσικές
σπουδαίων δημιουργών: Από την «Ελευσίνα»
και το «Ποτέ» μέχρι την «Πιρόγα» και το «Σου
’χω έτοιμη συγγνώμη».

Ξυπόλυτη Σούζη!
Με τον καύσωνα στο
φόρτε του
ακόμα και η
μετεωρολόγος Χριστίνα
Σούζη πέταξε τις γόβες
της για λίγη
δροσιά, ποζάροντας
στο στούντιο
του ΣΚΑΪ ξυπόλυτη: «Νομίζω, θέλω επειγόντως άδεια! Περιμένοντας να αρχίσει το νοηματικό! Θέση
τσεκ εκεί που είναι τα παπούτσια, φώτα τσεκ
και εγώ ξεκουράζομαι! Η Νεφέλη λέει “πάει
αυτή το ’χασε!”», έγραψε με χιούμορ στο Instagram.
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Νικόλαος Χαΐνης, πνευμονολόγος

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Τι είναι η νόσος των λεγεωνάριων

Τ

ην έχουμε συνδέσει με τα κλιματιστικά,
τις πισίνες και τις ντουζιέρες. Η νόσος
των λεγεωνάριων ήρθε στη δημοσιότητα
το 1976, όταν ξέσπασε επιδημία με οξύ
εμπύρετο νόσημα του αναπνευστικού κατά τη
διάρκεια συνεδρίου της Αμερικανικής Λεγεώνας
στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Από
εκεί πήρε και το όνομά της. Συνολικά προσβλήθηκαν 221 άτομα από πνευμονία, 34 εκ των οποίων
κατέληξαν. Κατά την έρευνα για τον αιτιολογικό
παράγοντα αυτής της επιδημίας, απομονώθηκε
και ταυτοποιήθηκε ο υπεύθυνος μικροοργανισμός, ένα Gram αρνητικό βακτηρίδιο το οποίο
ονομάστηκε λεγιονέλλα. «Υπάρχουν περίπου σαράντα είδη λεγιονέλλας και, από αυτά, περισσότερα από τα μισά μπορούν να προκαλέσουν νόσο
στον άνθρωπο. Το είδος λεγιονέλλα pneumofila
ευθύνεται για το 90% των λοιμώξεων. Ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξή του είναι το υδάτινο, δηλαδή λίμνες, ποτάμια, δεξαμενές, πισίνες, συστή-

ματα ύδρευσης μεγάλων κτιριακών μονάδων, θερμές και ιαματικές πηγές. Είναι αρκετά ανθεκτικό,
δύναται να επιζήσει σε ποικίλες συνθήκες του περιβάλλοντος (σε θερμοκρασίες από 0 μέχρι 36
βαθμούς Κελσίου, τόσο σε όξινο όσο και σε αλκαλικό περιβάλλον: pH από 5 μέχρι 8,5). Η θερμοκρασία όμως που ευνοεί ιδιαιτέρως την ανάπτυξη
αλλά και τον πολλαπλασιασμό του είναι μεταξύ 40
και 50 βαθμών Κελσίου. Τα συστήματα κλιματισμού (air condition) δεν θεωρούνται πλέον πηγές
μετάδοσης του βακτηριδίου, όπως πιστευόταν παλαιότερα», αναφέρει ο διευθυντής πνευμονολογίας Νικόλαος Χαΐνης.
Ο άνθρωπος προσβάλλεται μέσω εισπνοής ή
εισρόφησης μικροσταγονιδίων ύδατος που περιέχουν τον μικροοργανισμό. Παράγοντες που διευκολύνουν την ανάπτυξη της νόσου στον άνθρωπο
είναι το κάπνισμα και η κατάχρηση αλκοόλ. Επίσης, περισσότερο ευάλωτα είναι τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα και εκείνα που πάσχουν από χρό-

Πρόγνωση και θεραπεία

Η νόσος των λεγεωνάριων αποτελεί το 1-8%
των πνευμονιών της κοινότητας. Σε περίπτωση
έγκαιρης διάγνωσης, η πρόγνωση είναι άριστη.
Η καθυστέρηση στη διάγνωση, η συνύπαρξη
άλλων νοσημάτων, επιβαρυντικών παραγόντων
(κάπνισμα, κατάχρηση αλκοόλ) ή η έκπτωση
της άμυνας του οργανισμού (π.χ. χρόνια λήψη
κορτιζόνης κ.λπ.) καθιστούν δύσκολη την αντι-

μετώπιση της νόσου, είναι δυνατόν να επιμηκύνουν τη νοσηλεία αλλά και να ευνοήσουν τις
επιπλοκές της νόσου και να αυξήσουν τη θνητότητα, η οποία μπορεί να φθάσει περίπου το
15%. Φάρμακα εκλογής για την αντιμετώπισή
της είναι αντιβιοτικά όπως οι μακρολίδες και οι
κινολόνες. Η διάρκεια της θεραπείας είναι περίπου τρεις εβδομάδες.

νια νοσήματα των πνευμόνων. Είναι σημαντικό να
σημειώσουμε ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε
άνθρωπο. Μπορεί να προσβάλει οποιαδήποτε ηλικία. Η κλινική εικόνα ποικίλλει και τα συμπτώματα
μπορεί να αφορούν περισσότερα του ενός συστήματα του οργανισμού. «Ο ασθενής αισθάνεται για
λίγες ημέρες αδυναμία και καταβολή και μπορεί
να ακολουθήσει μια περίοδος με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής. Ο βήχας (αρχικά ξηρός, κατόπιν παραγωγικός) μπορεί να είναι το πρώτο σύμπτωμα προσβολής των πνευμόνων. Πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν υψηλό πυρετό (περισσότερο
από 39°C), συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα (διάρροια, ναυτία, έμετο, στομαχικές διαταραχές), από το κεντρικό νευρικό σύστημα (πονοκέφαλο, σύγχυση, λήθαργο, ντελίριουμ), από την
καρδιά (βραδυκαρδία) κ.λπ. Ανάλογα δε με την
έκταση της πνευμονίας αλλά και τη συνύπαρξη ή
όχι άλλων νοσημάτων, μπορεί να υπάρχει δύσπνοια ή και αναπνευστική ανεπάρκεια», αναφέρει ο ειδικός.
Υπάρχουν διάφορες εργαστηριακές δοκιμασίες
για τη διάγνωση της νόσου. Η λεγιονέλλα δεν ανήκει στη φυσιολογική χλωρίδα του στοματοφάρυγγα και η απομόνωσή της από τα πτύελα ή τις βρογχικές εκκρίσεις θεωρείται διαγνωστική.

Από πού πήρε το όνομά της - Ποιο είναι το
ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξή της
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Σελήνη κενή πορείας Αύγουστος 2021

Τ

ι σημαίνει, πραγματικά, Σελήνη κενή
πορείας; Όταν, κάθε περίπου δυόμισι
ημέρες, η Σελήνη αλλάζει θέση, περνάει από το ένα ζώδιο στο άλλο και δεν κάνει
όψεις με κανέναν πλανήτη ονομάζεται «Κενή
Πορείας». Το φαινόμενο αυτό μπορεί να
διαρκέσει από λίγα λεπτά μέχρι αρκετές
ώρες ή ακόμη και ημέρες.
Η παραδοσιακή Αστρολογία αντιμετωπίζει
τη Σελήνη Κενή Πορείας σαν να βρίσκεται μεταξύ «δύο βασιλείων», προκαλώντας ένα χάσμα, ένα «ακίνητο» διάστημα, κατά το οποίο
δεν πρέπει να αρχίσουν νέα πράγματα ή να γίνουν σημαντικές συζητήσεις.
Κατά το χρονικό διάστημα που η Σελήνη είναι Κενή Πορείας είναι καλύτερο να χαλαρώνουμε και να παραμένουμε -όσο αυτό είναι
δυνατόν- αδρανείς, για να αποφύγουμε την
άσκοπη σπατάλη δυνάμεων και χρημάτων.
Ωστόσο, είναι η καλύτερη στιγμή για πνευματικές ενασχολήσεις, ενδοσκόπηση και αυτογνωσία.
Αν η Σελήνη κενή πορείας βρίσκεται στο
ζώδιο του:
Κριού: Κάντε ήπιες δραστηριότητες στη
φύση, ασκήσεις και χαλαρή γυμναστική.
Ταύρου: Απολαύστε μικρά πράγματα που
σας ευχαριστούν. Κάντε «διορθώσεις» που
αφορούν στη γη, στα ακίνητα, στις καλλιέργειες και στα οικονομικά.
Διδύμων: Δικτυωθείτε! Προσέξτε κάθε είδους επικοινωνία και αυξήστε την ασφάλειά
σας σε τηλέφωνα, mails, μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Καρκίνου: Περάστε χρόνο με την οικογένεια, γράψτε κείμενα ή μουσική. Κάντε κοινωνικές επισκέψεις και εκπληρώστε κοινωνικές υποχρεώσεις.
Λέοντα: Δημιουργήστε και πρωταγωνιστήστε σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Ασχοληθείτε με τα χόμπι σας. Παίξτε επιτραπέζια
και άλλα παιχνίδια με φίλους. Καλέστε κόσμο
που γνωρίζετε στο σπίτι.
Παρθένου: Προσέξτε τις παραγγελίες σας.
Προσφέρετε μια υπηρεσία ή κάντε μια φιλανθρωπία προς άτομα πιο αδύναμα από σας.
Φροντίστε υγεία και διατροφή.
Ζυγού: Φροντίστε τις συνεργασίες σας,
βρείτε κοινά σημεία με τους συνεργάτες σας.
Περάστε περισσότερο χρόνο με το ταίρι σας.
Σκορπιού: Μελετήστε. Κοιτάξτε μέσα σας.
Επιδιώξτε την αυτογνωσία. Μη φοβάστε τους
μετασχηματισμούς και τις μεταμορφώσεις.
Τοξότη: Σχεδιάστε ταξίδια, χωρίς να κλείσετε εισιτήρια, ξενοδοχεία κ.λπ. Οραματι-
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Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός
(21/3-20/4)
Ερωτικά παιχνίδια είναι πιθανά
σήμερα. Αποφύγετε καταχρήσεις, ειδικά σε φαγητό, ξενύχτια
και ποτό. Είναι μια ευνοϊκή και
δημιουργική περίοδος, μολονότι
δεν θα διαθέτετε πάντα την απαιτούμενη ψυχραιμία, ειδικά σε
ό,τι αφορά κάποια μικροπροβλήματα στην οικογένεια.

Ταύρος

στείτε. Διαβάστε βιβλία.
Αιγόκερω: Σχεδιάστε και δημιουργήστε
νέα πλάνα σε ό,τι αφορά την εργασία σας. Θέστε προτεραιότητες.
Υδροχόου: Κάντε ανακαλύψεις και σχεδιάστε τις αλλαγές που θα σας κάνουν χαρούμενους. Διαβάστε Αστρολογία ή ασχοληθείτε με
την τεχνολογία.
Ιχθύων: Ονειρευτείτε και κάντε δημιουργικό οραματισμό. Προσευχηθείτε.
Αύγουστος 2021
• Από 2/8/2021 στις 10.41 έως 2/8/2021 στις
11.46 στους Διδύμους
• Από 4/8/2021 στις 22.38 έως 5/8/2021 στις
00.17 στον Καρκίνο
• Από 7/8/2021 στις 01.11 έως 7/8/2021 στις
10.31 στον Λέοντα
• Από 9/8/2021 στις 15.22 έως 9/8/2021 στις
17.56 στην Παρθένο
• Από 11/8/2021 στις 14.21 έως 11/8/2021 στις
23.08 στον Ζυγό
• Από 13/8/2021 στις 23.39 έως 14/8/2021 στις
03.01 στον Σκορπιό
• Από 16/8/2021 στις 06.05 έως 16/8/2021 στις
06.12 στον Τοξότη
• Από 18/8/2021 στις 04.43 έως 18/8/2021 στις
08.58 στον Αιγόκερω
• Από 20/8/2021 στις 02.59 έως 20/8/2021
στις 11.49 στον Υδροχόο
• Από 22/8/2021 στις 15.02 έως 22/8/2021
στις 15.42 στους Ιχθύς
• Από 24/8/2021 στις 12.12 έως 24/8/2021 στις
21.57 στον Κριό
• Από 27/8/2021 στις 00.14 έως 27/8/2021
στις 07.27 στον Ταύρο
• Από 29/8/2021 στις 17.58 έως 29/8/2021
στις 19.42 στους Διδύμους
• Από 31/8/2021 στις 23.48 έως 1/9/2021 στις
08.26 στον Καρκίνο

(21/4-20/5)
Ο Άρης ακόμη σας βοηθάει,
ωστόσο πρέπει να κρατάτε την
ψυχραιμία σας και να μην προβαίνετε σε συγκρούσεις με αγαπημένους και την οικογένεια,
αλλά και στην καριέρα, αν σας
τύχουν ανταγωνισμοί ή γίνουν
καλόβουλα σχόλια.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Ταξιδάκια, συναντήσεις, θετικά
νέα και μηνύματα, ερωτικά παιχνίδια είναι όλα δικά σας, αν και
η αλήθεια είναι πως μερικές φορές δεν την αντέχετε την πολλή
χαρά. Προσπαθήστε, λοιπόν, να
τη συνηθίσετε.

Καρκίνος

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός

(23/9-23/10)
Ο Άρης φέρνει κάποια ασυνεννοησία και ίσως δυσκολεύει την
επικοινωνία με τα παιδιά σας. Η
Αφροδίτη προσφέρει ευκαιρίες
στην εργασία και βελτιώνει την
εμφάνιση και την καθημερινότητά σας. Αποφύγετε σπατάλες στα
οικονομικά και περιττές αγορές.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Έχετε ανεβασμένη λίμπιντο, αλλά οι σχέσεις έχουν προκλήσεις.
Δημιουργικότητα και σεξαπίλ.
Μην ανησυχείτε με το παραμικρό. Η καριέρα σας παίρνει την
ανιούσα, αλλά πρέπει να κάνετε
λίγο… το κορόιδο στην εργασία
σας.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Καλό είναι να αποφύγετε καταχρήσεις και να βρίσκετε χρόνο
για ξεκούραση. Η Αφροδίτη είναι
εξαιρετικά ευνοϊκή για σας,
αφού φέρνει έρωτες, φλερτ, ευκαιρίες για διασκέδαση και έμπνευση.

Αιγόκερως

(22/6-22/7)
Δυναμισμός, καλή διάθεση, αισιοδοξία και αρμονία θα είναι τα
όπλα σας. Εύνοια στις επαφές με
συνεργάτες και για κάποιους ταξίδια. Αποφύγετε τα πολλά γλυκά.

(22/12-19/1)
Στα οικονομικά σας να προσέξετε πολύ. Η υπεραισιοδοξία πληρώνεται - με την κυριολεξία της
λέξης! Είναι σημαντικό για σας
να ξεκουράζεστε και να βρίσκετε
χρόνο να ηρεμείτε.

Λέων

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Έχετε καλύτερη ψυχολογία και
είστε πιο επιλεκτικοί στις φιλίες
σας. Για σας σίγουρα ο επαρκής
ύπνος και η ξεκούραση είναι
απαραίτητα. Ευχάριστες ειδήσεις από συγγενείς ή άλλους οικείους.

(20/1-18/2)
Θα μπείτε σε φυσιολογικούς, αρμονικούς ρυθμούς. Θα χαλαρώσετε, θα γευθείτε τον έρωτα και
τα οικονομικά σας θα βελτιωθούν λίγο. Ο Άρης θα φέρει κάποιες μικροπροστριβές, αλλά γενικά θα έχετε καλή διάθεση.

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Ενώ αρχίζετε δίαιτες, κούρες και
γενικότερα ανανεώνετε την εμφάνισή σας, φροντίστε αυτό να
μη γίνεται σε βάρος της υγείας
σας. Με άλλα λόγια, φροντίστε να
μην εξαντλήσετε τον οργανισμό
σας ή τα νεύρα σας.

(19/2-20/3)
Οικονομικά, υγεία και εργασία
φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα, παρότι θα εμφανιστούν ανταγωνιστές και κάποιοι που θα κάνουν κακόβουλα σχόλια εναντίον
σας. Ο έρωτας είναι η προτεραιότητά σας.
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Να παρέμβει ο πρωθυπουργός για τον
παραλογισμό με τον βοσκό των Ιμίων

Τ

ελικά τα Ίμια δεν τα έχει βάλει στο μάτι
μόνο η Τουρκία. Τα έχει βάλει πρωτίστως η Ελλάδα. Αυτές τις «ιερές βραχονησίδες», τις οποίες έχουν ποτίσει με το
αίμα τους οι τρεις Έλληνες ήρωες που έπεσαν
για να τις υπερασπιστούν, η ελληνική Πολιτεία
τις τιμωρεί συνεχώς. Από τη μια τις… γκρίζαρε
κακώς, κάκιστα και από την άλλη «τιμωρεί» τους
ανθρώπους που με κάθε τρόπο στήριζαν τη θέση
μας ότι είναι ελληνικό έδαφος.
Γράφει
Το κράτος, που διαχρονικά είναι… large στα
o Νίκος
δικά
του παιδιά, δείχνει το αυστηρό και άτεγκτο
Ελευθερόγλου
πρόσωπό του σε άλλες περιπτώσεις. Πρόσωπο
neleftheroglou@gmail.com που όσο και να βασίζεται σε «νομικά επιχειρήματα», παραμένει παράλογο, μη συνειδητοποιώντας το κόστος πολλών από τις αποφάσεις του.
Αναφέρομαι στην περίπτωση του καταλογισμού
προστίμου στον δήμαρχο Καλύμνου Δημήτρη
Διακομιχάλη αλλά και στον μακαρίτη πλέον βοσκό των Ιμίων, ο οποίος φυλούσε... Θερμοπύλες
στη βραχονησίδα. Ο λόγος; Ότι έδινε από το ταμείο του δήμου χρήματα στον βοσκό για καύσιμα, ώστε να μπορεί να πηγαίνει με τα πρόβατά
του στα Ίμια.
Αν κάποιος δεν καταλαβαίνει τη χρησιμότητα
αυτής της απόφασης, είναι να απορείς. Η απόφαση του Ελεγκτικού είναι από το 2002, καθώς
εκτιμήθηκε ως παράνομη η βοήθεια των 6.000
ευρώ που δινόταν στον Αντώνη Βεζυρόπουλο με
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου

να καλύπτει τα έξοδα καυσίμων της βάρκας του,
αφού καθημερινά πηγαινοερχόταν από το λιμάνι
της Καλύμνου προς τις βραχονησίδες διανύοντας απόσταση 6,5 μιλίων.
Ο κτηνοτρόφος σταμάτησε μετά το 2004 να
πηγαίνει στα Ίμια, αφού πλέον δεν είχε την οικονομική υποστήριξη του Δήμου Καλύμνου και ο
ίδιος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα έξοδα,
που δεν ήταν μόνο τα καύσιμα, αλλά επίσης η
αγορά και μεταφορά τροφής και νερού για τις
ανάγκες των ζώων που έβοσκαν στις βραχονησίδες.
Ο Βεζυρόπουλος έβοσκε τα 40 και πλέον κατσίκια του για περισσότερο από 20 χρόνια στα
Ίμια και όσο η ηλικία του το επέτρεπε, συμβάλλοντας σημαντικά στην εδραίωση της ελληνικής
παρουσίας στην αμφισβητούμενη -από τους
Τούρκους- θαλάσσια περιοχή.
Πρώτη φορά που πάτησε το πόδι του στα Ίμια ο
Βεζυρόπουλος ήταν το 1984, όταν είχε μεταφέρει εκεί τα ζώα του, τα οποία στη συνέχεια φρόν-

Το κράτος, που διαχρονικά
είναι… large στα δικά του
παιδιά, δείχνει το αυστηρό
και άτεγκτο πρόσωπό του
σε άλλες περιπτώσεις

τιζε τακτικά, ενώ ψάρευε και στην ίδια περιοχή.
Με την κρίση του 1996 σταμάτησε για κάποιο
διάστημα, αλλά μετά συνέχισε κανονικά να πηγαίνει στις νησίδες δυο τρεις φορές την εβδομάδα, έχοντας τη βοήθεια της γυναίκας του και των
παιδιών του.
Όπως ο εκλιπών είχε περιγράψει παλαιότερα,
δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε έρθει αντιμέτωπος με πλοία της τουρκικής ακτοφυλακής που
επιχειρούσαν να τον εκφοβίσουν και να τον απομακρύνουν από την περιοχή, προσπαθώντας
ακόμη και να εμβολίσουν τη βάρκα του ή να πετούν πάνω από το κεφάλι του τουρκικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. «Τους έδειχνα όμως από την
πλευρά μου ότι είχα το σθένος να συνεχίσω.
Έκανα σαν να μην υπάρχουν», είχε δηλώσει.
Το 2017 το Ελεγκτικό Συνέδριο επέβαλε στον
δήμαρχο Καλύμνου κ. Διακομιχάλη και στους
κληρονόμους του ηρωικού βοσκού πρόστιμο
ύψους 50.000 ευρώ και μάλιστα εντόκως, καθώς
του καταλόγισε πως ενίσχυε παράνομα οικονομικά επί επτά χρόνια τον βοσκό που πήγαινε στα
Ίμια για να φροντίσει τα ζώα του.
Δεν θα ασχοληθώ με το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Εκείνο όμως που εκτιμώ είναι ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να παρέμβει
και να δώσει ένα τέλος σε αυτό τον παραλογισμό.
Να διαγραφεί αυτό το πρόστιμο. Είναι το καλύτερο μνημόσυνο για αυτό τον άνθρωπο που επί
χρόνια κρατούσε ζωντανά τα Ίμια.

