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Συνέλαβαν άτομα 
για άσκοπους 
πυροβολισμούς 
στο Ζεφύρι
Δύο Ρομά που πυροβολούσαν άσκο-
πα από τα σπίτια τους στο Ζεφύρι 
και μετά ανέβαζαν το βίντεο στο Δι-
αδίκτυο συνέλαβε νωρίς το μεσημέρι 
του Σαββάτου η Ασφάλεια Δυτικής 
Αττικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, 
μέσα στο σπίτι εντόπισαν δύο πι-
στόλια και μία καραμπίνα, τα οποία 
έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά 
εργαστήρια, για να διαπιστώσουν οι 
Αρχές αν σχετίζονται με κάποιο από 
τα πρόσφατα περιστατικά άσκοπων 
πυροβολισμών που είχαμε στην πε-
ριοχή.
Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τα 
βίντεο αυτά στο Διαδίκτυο και αφού 
προχώρησαν σε ταυτοποίηση, έκα-
ναν την επέμβαση στα σπίτια.

Ο Μητροπολίτης 
Φθιώτιδας προτείνει να 
χρησιμοποιηθούν εγκατα-
στάσεις της Μητρόπολης 
ως εμβολιαστικά κέντρα
Την πρόθεση της Μητρόπολης Φθι-
ώτιδος να διαθέσει εγκαταστάσεις 
της για την λειτουργία εμβολιαστικών 
κέντρων, εφόσον επιτρέπεται από το 
νόμο, εξέφρασε ο Μητροπολίτης Φθι-
ώτιδος κκ Συμεών.
Μιλώντας στο κυριακάτικο μήνυμα 
του, από την Μητρόπολη Φθιώτιδας, 
έθεσε στη διάθεση της Πολιτείας τόσο 
τα 89 πνευματικά κέντρα της Μητρό-
πολης όσο και τις υπόλοιπες εγκατα-
στάσεις, αμφιθέατρα, αίθουσες κοινω-
νικών φορέων, ακόμα και τους ίδιους 
τους Ναούς, έτσι ώστε να χρησιμοποι-
ηθούν για εμβολιαστικά κέντρα ακόμη 
και για σχολεία.

Κορωνοϊός: Μυστικοί... επιβάτες στα μέσα 
μεταφοράς - Ποια είναι η αποστολή τους

Ηράκλειο: Άγνωστοι βανδάλισαν τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά

Μυστικοί… επιβάτες, οι οποίοι θα έχουν αρμοδιότητα 
να καταγράφουν τα κακώς κείμενα στα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς, αναμένεται να μπουν το επόμενο διάστημα 
στις συγκοινωνίες.
Σύμφωνα τον «Ελεύθερο Τύπο», οι «μυστικοί επιβά-
τες» δεν θα θυμίζουν ελεγκτές, απλώς θα βρίσκονται σε 
οχήματα και συρμούς παρατηρώντας τι συμβαίνει εντός 
τους και σημειώνοντας όλα όσα χρειάζεται να αλλάξουν 
αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες έτσι ώστε τα 
ΜΜΜ να βελτιωθούν περαιτέρω.
Παράλληλα, θα καλούν στο κέντρο εξυπηρέτησης προ-
κειμένου να πιστοποιούν αν πράγματι οι επικοινωνίες 
γίνονται όπως προβλέπεται και δεν υπάρχουν δυσαρε-
στημένοι επιβάτες.
«Από την έναρξη της πανδημίας του Covid-19 οι συ-
γκοινωνίες της Αθήνας βρίσκονται σε μια διαρκή προ-
σπάθεια διασφάλισης της απρόσκοπτης και ασφαλούς 
εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, με την ενίσχυση 
του συγκοινωνιακού έργου, την αύξηση των δρομολο-
γίων και τη μείωση των χρονοαποστάσεων» αναφέρουν 
πηγές του οργανισμού στον «Ελεύθερο Τύπο».

Τα κριτήρια
Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση του ΟΑΣΑ σύμ-
φωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας επιβατικών μετα-
φορών ISO 13816, το οποίο ορίζει συγκεκριμένα κριτήρια.
Ειδικότερα, τα κριτήρια του προτύπου αφορούν:
Τη διαθεσιμότητα των μέσων, δηλαδή τη γεωγραφική κά-
λυψη του δικτύου, το ωράριο λειτουργίας, τη συχνότητα 
των δρομολογίων κ.λπ., την προσβασιμότητα των μέσων 
προς όλους και ειδικότερα τα ΑμεΑ, τη διαθεσιμότητα ει-

σιτηρίων σύμφωνα με τις ανάγκες των επιβατών, την πα-
ροχή αξιόπιστης πληροφόρησης προς τον επιβάτη (γενικές 
πληροφορίες, στοιχεία δρομολογίων, τιμές εισιτηρίων, δι-
καιώματα ελεύθερης – μειωμένου κομίστρου μετακίνησης 
κ.λπ.).
Την καλύτερη δυνατή τήρηση των δρομολογίων και τη 
βελτίωση του χρόνου των μετακινήσεων, την άρτια εξυπη-
ρέτηση του επιβατικού κοινού από το προσωπικό των μέ-
σων (προσωπικό πώλησης εισιτηρίων, προσωπικό τηλε-
φωνικής εξυπηρέτησης, κ.λπ.), τη διασφάλιση συνθηκών 
άνετης μετακίνησης εντός των μέσων, την ασφάλεια των 
επιβατών, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας από τον 
Covid-19, την προστασία του περιβάλλοντος.
Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές από τον οργανισμό, «για τα 
κριτήρια αυτά ο ΟΑΣΑ έθεσε συγκεκριμένους στόχους, 
όπως η αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων, η αύ-
ξηση του αριθμού των στάσεων λεωφορείων και τρόλεϊ με 
προεξοχές προσβασιμότητας ΑμεΑ, η αύξηση του αριθμού 
των σημείων πώλησης εισιτηρίων, η αύξηση του αριθμού 
των τηλεματικών στάσεων, η παροχή καλύτερης ενημέρω-
σης προς το επιβατικό κοινό μέσω νέας ιστοσελίδας και 
συστήματος GIS κ.λπ.»

Άγνωστοι δράστες βανδάλισαν 
τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου 
Μηνά στο Ηράκλειο, το βράδυ του 
Σαββάτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του 
creta24.gr, τρεις δράστες, αργά το 
βράδυ έσπευσαν στο σημείο, όπου 

έβαψαν με μπογιές το εξωτερικό 
μέρος του ναού γράφοντας μάλιστα 
και συνθήματα στους τοίχους του 
ναού.
Οι τοπικές αστυνομικές αρχές διε-
ξάγουν έρευνες για να εντοπίσουν 
τους δράστες.

Ξένοι στο ίδιο κόμμα Φώφη Γεννηματά και Ανδρ. Λοβέρδος

Ε
ξέλιξη που δεν αποτέλεσε μεν κεραυνό εν αι-
θρία, αλλά έχει σαφώς τη δική της σημασία για 
τις ισορροπίες στο ΚΙΝΑΛ, συνιστά η χθεσινή 
απόφαση της Φώφης Γεννηματά να «καθαιρέσει» 

τον Ανδρ. Λοβέρδο από τη θέση του κοινοβουλευτι-
κού εκπροσώπου, ορίζοντας ως αντικαταστάτες τούς Κ. 
Σκανδαλίδη και Μιχ. Κατρίνη.
Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ είχε ολιγόλεπτη συνάντηση με τον 
πρώην υπουργό, κατά πληροφορίες, σε ήπιο κλίμα. Ακο-
λούθησε δήλωση του κ. Λοβέρδου, ο οποίος ευχαρίστησε 
την κ. Γεννηματά για την ανάθεση της εκπροσώπησης του 
κόμματος, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η αντικατάστα-
σή του αποτελεί δική της «επιλογή και απόφαση». Μια χα-
μηλών τόνων δηλαδή τοποθέτηση, που εξελήφθη και ως 
πρόθεση να μην κλιμακωθεί εκ νέου η ένταση.
Παρότι από τη Χαρ. Τρικούπη μιλούσαν κυρίως για ανανέ-
ωση προσώπων, είναι σαφές ότι ο «πάγος» ανάμεσά τους, 
αλλά και η έντονη ενόχληση της κ. Γεννηματά για τον τρό-
πο με τον οποίο ο κ. Λοβέρδος διαχειρίστηκε την ανάδειξη 
της υποψηφιότητάς του για την ηγεσία, έπαιξαν καθοριστι-
κό ρόλο. Ο ίδιος, άλλωστε, έχει εκφράσει ποικιλοτρόπως 
τη διαφωνία του με θέσεις και κατευθύνσεις του ΚΙΝΑΛ 
το τελευταίο διάστημα, γεγονός που καθιστούσε οξύμωρο 
το να διατηρεί τα ηνία της εκπροσώπησης στη Βουλή, ενώ 

εκτιμάται ότι το προφίλ του δεν συμβαδίζει με την «αντιδε-
ξιά» πορεία την οποία χαράσσει η Χαρ. Τρικούπη.
Από το κλίμα που διέρρεε χθες εκατέρωθεν προκύπτει ότι 
μάλλον πρόκειται για απόφαση με το βλέμμα σε μια… συ-
νύπαρξη υπό ανεκτές συνθήκες, ίσως και σε μια απόπειρα 
για μορατόριουμ έως ότου η πανδημία επιτρέψει την εκκί-
νηση της μάχης προς τις εσωτερικές κάλπες.
Οσον αφορά τα πρόσωπα των κ. Σκανδαλίδη και Κατρί-
νη, οι επιλογές ασφαλώς δεν ήταν τυχαίες, δεδομένων και 
των προαναφερθέντων αντιπολιτευτικών κατευθύνσεων. 
Στο ΚΙΝΑΛ ποντάρουν στην εμπειρία του πρώτου, ο οποί-
ος διατηρεί και ένα ρόλο εσωκομματικού εξισορροπιστή, 
έχοντας παρέμβει αρκετές φορές «πυροσβεστικά» σε περι-
όδους κρίσεων, ενώ σηματοδοτεί και το πολιτικό πρόση-
μο του παραδοσιακού ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη πλευρά, ο 
Μιχ. Κατρίνης θεωρείται εκ των εκπροσώπων της «αντι-
δεξιάς» πτέρυγας του ΚΙΝΑΛ, γεγονός που αποτυπώνει και 
το στίγμα της στρατηγικής που χαράσσει η κ. Γεννηματά. 
Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι ο βουλευτής Ηλείας ήταν εκ 
των διαφωνούντων εντός της Κ.Ο. για τη στήριξη του νο-
μοσχεδίου για τις διαδηλώσεις το περασμένο καλοκαίρι, 
παρότι εντέλει δεν ακολούθησε τους Γ. Παπανδρέου και Χ. 
Καστανίδη στην αποχή από την ψηφοφορία, η οποία είχε 
πυροδοτήσει μείζονα εσωκομματική κρίση.


