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Editorial

OLITICAL

Ας ελπίσουμε να πήραν το μήνυμα

Ε

ίναι πολλές ημέρες που η «Political» συνιστούσε σε βουλευτές και υπουργούς να σταματήσουν να λένε το μακρύ και το κοντό τους για το
θέμα του ανοίγματος της αγοράς, της κοινωνίας και
κυρίως για το τι θα γίνει το Πάσχα. Ότι όλες αυτές οι
δηλώσεις που δεν επιβεβαιώνονταν μόνο κακό έκαναν στους ίδιους και στην κυβέρνηση. Πως είναι καλύτερη στρατηγική να δώσεις σε κάποιον, έστω και την
τελευταία στιγμή, μια μεγάλη χαρά από το να του καλλιεργήσεις την ελπίδα και να του την πάρεις πίσω.
Τελικά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
βλέποντας ότι κάποιοι δεν βάζουν μυαλό, έπραξε το
αυτονόητο: Τους ζήτησε να σταματήσουν να μιλάνε
πολύ, γιατί με τον τρόπο αυτόν μπερδεύουν τους πολίτες. Εμείς θα προσθέταμε ότι, εκτός από τους πολίτες,
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Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Νίκος Ελευθερόγλου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

θυμώνουν και τους ειδικούς. Αυτό το κλίμα, λοιπόν,
έπρεπε να σταματήσει. Το τι θα γίνει το Πάσχα θα το ξέρουμε σε λίγες ημέρες. Θα φανεί, εξάλλου, από την
αποδοτικότητα που θα έχουν τα self-tests.
Από τη Δευτέρα θα τα κάνουν χιλιάδες εργαζόμενοι,
σε τομείς όπου βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους
πολίτες.
Αυτό θα είναι και το κρίσιμο σημείο που θα κρίνει το
πώς θα πάμε στο διαφορετικό Πάσχα. Εξάλλου, όλα τα
προγνωστικά μοντέλα που ακούγονταν έπεσαν έξω. Οι
μεταλλάξεις αποδείχτηκαν ισχυρότερες, απογοητεύοντας τους πάντες.
Η κυβέρνηση σωστά αποφάσισε να κατεβάσει τους
τόνους - έστω και τώρα. Να δώσει περισσότερο χρόνο
στον σχεδιασμό και λιγότερο στην επικοινωνία. Να

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Παπουτσάνης,
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Κατερίνα Παπακωστοπούλου,
Κώστας Παπαδόπουλος, Γιάννης Παργινός,
Διαμαντής Σεϊτανίδης,
Νίκος Υποφάντης, Άλκης Φιτσόπουλος
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

δώσει τη μάχη για περισσότερα τεστ αλλά και για περισσότερους εμβολιασμούς.
Το θέμα, όμως, είναι ότι η ζημιά έχει γίνει. Διότι εδώ
και ημέρες καλλιεργήθηκαν προσδοκίες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει απογοήτευση και πως η παρέμβαση του πρωθυπουργού θα λειτουργήσει πυροσβεστικά. Κυρίως, θα πετύχει να φτάσει το μήνυμα, εκτός
από τους υπουργούς, και στα στελέχη και στην κοινωνία. Εμείς θα επιμείνουμε στην αισιοδοξία μας. Αλλά
είναι καιρός κάποιοι να διδαχθούν από τα λάθη. Να
βάλουν το καλό της κοινωνίας και της κυβέρνησης πάνω από το εγώ τους. Να λειτουργήσουν απλώς ως ομάδα.
Τα ατομικά παιχνίδια σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή τα
πληρώνουμε όλοι…
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Το μήνυμα Κυριάκου στους «γαλάζιους»
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Ε

κτός της σφαίρας του καθημερινού
δημόσιου διαλόγου ανάμεσα στο
πολιτικό προσωπικό της συμπολίτευσης και τους επιστήμονες και με
προφανή στόχο να αποσοβηθούν παρεξηγήσεις, οι οποίες πιθανώς να επενεργήσουν με
τρόπο αρνητικό στις επικείμενες αποφάσεις,
επιχειρεί να θέσει το ζήτημα των επόμενων
βαλβίδων αποσυμπίεσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως διαφάνηκε κατά την τοποθέτησή του στη χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. «Στόχος είναι να φτάσουμε σε ένα
ασφαλές Πάσχα αλλά και σε ένα ακόμα πιο
ελεύθερο καλοκαίρι», σημείωσε ο πρωθυπουργός και εν είδει αυστηρού μηνύματος
προς υπουργούς και βουλευτές του κόμματός του ζήτησε «να μη γίνονται πρόωρες
εκτιμήσεις για τα μέτρα που λαμβάνονται».
Όπως εξήγησε, μάλιστα, «η απειλή παραμένει και για αυτό έχουμε αποδείξει ότι προχωράμε πάντα βήμα - βήμα και αφού κάθε
εβδομάδα, σε συνεργασία με τους ειδικούς,
αξιολογούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα».
Εν όψει του οροσήμου του Πάσχα και με
την επιδημιολογική κατάσταση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας να παρουσιάζει τάσεις
σταθεροποίησης, ου μην και ελαφράς κάμψης -το ισοζύγιο εισαγωγών και εξιτηρίων
γέρνει προς τα δεύτερα τα τελευταία 24ωρα-,
ο πρωθυπουργός θέλει πάση θυσία να αποφύγει την πολυλογία περί σύζευξης συγκεκριμένων ημερομηνιών με το άνοιγμα κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων.
Όπως έλεγαν κυβερνητικά στελέχη, επιπό-

λαιες ή βιαστικές εκτιμήσεις περί ενός, έστω
και κατά προσέγγιση, οδικού χάρτη για την
επαναφορά στην κανονικότητα λειτουργούν
αποπροσανατολιστικά σε μια ούτως ή άλλως
κουρασμένη κοινωνία, ιδίως όταν αυτές δεν
επαληθεύονται, ενώ καλλιεργούν και ένα
κλίμα καχυποψίας ανάμεσα στην κυβέρνηση
και τους ειδικούς. Την ίδια ώρα, πάντως, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η χώρα
βαδίζει στην τελευταία, αλλά πιθανώς πιο
ευαίσθητη φάση της πανδημίας του κορονοϊού, όπως χαρακτηριστικά είπε. Στο πλαίσιο
αυτό, απηύθυνε εκ νέου έκκληση «να συνεχίσουμε να βαδίζουμε στον δρόμο της υπευ-

θυνότητας που χαράξαμε» και «να αποφύγουμε υπερβολές που θα μας ανάγκαζαν να
κάνουμε βήματα πίσω».
Ασφαλείς πληροφορίες της «Political»
αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν
έχει λάβει ακόμα τις τελικές του αποφάσεις
ως προς την κυβερνητική εισήγηση εν όψει
της ανάπαυλας του Πάσχα. Όπως μεταδίδεται αρμοδίως, τον τελικό λόγο έχει η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων βάσει της επιδημιολογικής εικόνας των 24ωρών κοντά ή στις
αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας. Σαφές είναι
σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, ότι τη γενική προδιάθεση

του Μεγάρου Μαξίμου να επιτραπούν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις εν όψει του Πάσχα υποβοηθά η βελτίωση των βασικών επιδημιολογικών δεικτών στις περισσότερες
περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης,
χωρίς να υποτιμάται η ανησυχία που προκαλεί το επιβαρυμένο ιικό φορτίο σε συγκεκριμένους νομούς, όπως, λ.χ., η Κοζάνη. Σε κάθε περίπτωση, τα ίδια πρόσωπα τονίζουν ότι
στην τελική απόφαση θα συνεκτιμηθούν η
ανάγκη των πολιτών για μια σημαντική βαλβίδα αποσυμπίεσης -όσο, βεβαίως, αυτή δεν
υπονομεύει το έως τώρα υγειονομικό κεκτημένο- αλλά και το δεδομένο ότι η εφαρμογή
της στρατηγικής της ελεγχόμενης αποσυμπίεσης, αρχής γενομένης από τις διαδημοτικές μετακινήσεις τα Σαββατοκύριακα, το
λιανεμπόριο και τα λύκεια, όχι μόνο δεν οδήγησε σε νέα αναζωπύρωση της πανδημίας,
αλλά μάλλον βελτίωσε το επίπεδο συμμόρφωσης προς τα υφιστάμενα μέτρα. Ταυτόχρονα, Μέγαρο Μαξίμου και συναρμόδια
υπουργεία εξετάζουν κατά πληροφορίες τη
φόρμουλα, υπό την οποία η τελική πρόταση
προς τους λοιμωξιολόγους για την έξοδο του
Πάσχα θα πραγματοποιηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρείται δεδομένο ότι θα επιστρατευτούν τα self-tests αλλά και τα πιστοποιητικά
εμβολιασμού για όλους όσοι έχουν κάνει και
αμφότερες τις δόσεις.

Για να μην τα…
τσουγκρίσουμε,
σταματήστε
τις δηλώσεις!

Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης οι «διαρροές» για χαλάρωση των μέτρων
Σε δημόσια παρέμβαση προχώρησε η Φώφη Γεννηματά,
ζητώντας από την κυβέρνηση να βρεθεί λύση για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ, μετά την αναταραχή που
έχουν προκαλέσει οι αλλαγές που προωθούνται στο καθεστώς διοίκησης του Κέντρου.
«Η κυβέρνηση που με απαράδεκτο τρόπο, με ΠΝΠ, κατήργησε το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ, πρέπει επιτέλους να
σεβαστεί την προσφορά του και να μην προχωρήσει σε άλλες αυταρχικές παρεμβάσεις, με τη γνωστή λογική του
“ελέγχου” του δήθεν επιτελικού κράτους», επισημαίνει η
πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ., καλώντας «το Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ να
προχωρήσει στον αναγκαίο διάλογο με τους εργαζομένους

και για τα θέματα του οργανισμού υπηρεσίας. Χωρίς πιέσεις
και με αναζήτηση των συναινετικών λύσεων, που θα διασφαλίσουν την ομαλή πορεία του και την προσφορά του».
Την ίδια στιγμή, με φόντο τους κυβερνητικούς χειρισμούς
για την πανδημία το ΚΙΝ.ΑΛ. συνεχίζει την κριτική του σε
υψηλούς τόνους. Μάλιστα, αυτήν τη φορά εστιάζει στις
διαρροές για επιστροφή στην κανονικότητα, εκτιμώντας ότι
«η κυβέρνηση μεταφέρει τώρα τις ευθύνες αποκλειστικά
στους πολίτες». Με το βλέμμα στραμμένο στο ασφαλές
άνοιγμα των σχολείων, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ενημερώθηκε για την εικόνα που επικρατεί στην εκπαίδευση από το προεδρείο της ΟΛΜΕ. «Να

γίνονται συχνά επαναλαμβανόμενα τεστ από τον ΕΟΔΥ, να
υπάρξει άμεση αραίωση των τμημάτων, να αποκτήσουν
προτεραιότητα οι εμβολιασμοί στους εκπαιδευτικούς των
σχολείων», ζήτησε, μεταξύ άλλων, ο κ. Κουτσούμπας.
Για δικαίωση στις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει ως
προς τις διαδικασίες έγκρισης των εμβολίων κάνει λόγο η
Ελληνική Λύση, βάζοντας στο κάδρο συμφέροντα πολυεθνικών εταιρειών. Τη δημιουργία ενός «δικτύου κέντρων
μαζικών τεστ» ζήτησε ο γ.γ. του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, εκτιμώντας ότι «τα μέτρα έχουν χάσει την αξιοπιστία
τους γιατί δεν έχουν αποδώσει».
Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος
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H πολυγλωσσία, οι βουλευτές και η απάντηση του Κυριάκου
Προτεραιότητα στους νέους: Η ανάγκη να επικεντρωθεί στη νέα γενιά, τις ανησυχίες και τις ελπίδες της,
και η οικοδόμηση της μεταπανδημικής Ελλάδας υπογραμμίστηκαν από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη κατά την παρέμβασή του στο
πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Το σχόλιο του βουλευτή του
Βορείου Τομέα της Β’ Αθηνών δεν άφησε… ασυγκίνητο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος κατά την καταληκτική του τοποθέτηση αρκέστηκε να επισημάνει ότι «το
μυαλό μας βρίσκεται στους νέους». Εξάλλου, το ζήτημα της προσέγγισης της νέας γενιάς -η μόνη ηλικιακή
ομάδα στην οποία η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να
καταγράφει μειοψηφικά ποσοστά έναντι του ΣΥΡΙΖΑέχει απασχολήσει τις κλειστές κυβερνητικές συσκέ-

ψεις του τελευταίου διμήνου. Σύμφωνα με ασφαλείς
πληροφορίες, ο πρωθυπουργός επιδιώκει να πρωταγωνιστήσει στη συγκεκριμένη ατζέντα, ενώ προς αυτή
την κατεύθυνση επίκεινται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα
μετά τη χαλάρωση του βασικού κορμού των ισχυόντων
περιορισμών.
«Κόκκινο» στην πολυγλωσσία: Η καθημερινή υπερέκθεση υπουργών στα τηλεοπτικά παράθυρα, πολλώ
δε μάλλον τα διαφορετικά μηνύματα, που προκαλούν
σύγχυση στους πολίτες, ήταν μεταξύ των επισημάνσεων των «γαλάζιων» βουλευτών κατά τις τοποθετήσεις
τους μετά το πέρας της εισαγωγικής παρέμβασης του
Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Την υπουργική πολυγλωσσία καυτη-

ρίασε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Θάνος
Πλεύρης, ο οποίος εκτίμησε επιπλέον ότι θα μπορούσε
να γίνει καλύτερη επικοινωνιακή διαχείριση στην υπόθεση Φουρθιώτη. Κατά της επικοινωνιακής υπερβολής
ορισμένων υπουργών τάχθηκε και ο Ανδρέας Κατσανιώτης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε την
άστοχη, όπως τη χαρακτήρισε, διαχείριση της επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου στην Αχαΐα. Περισσότερα έργα και λιγότερα λόγια ζήτησε ο Γιάννης Λοβέρδος, ενώ ο Χρήστος Δερμετζόπουλος επέμεινε ότι οι
υπουργοί θα πρέπει να εμπλέκουν στις κυβερνητικές
παρεμβάσεις ανά την επικράτεια τους τοπικούς βουλευτές και όχι να ενημερώνονται οι τελευταίοι από τα
τοπικά Μέσα.
Σπ. Μουρ.

Παντιέρα… Μαξίμου με εργασιακά

Ε

τοιμη για… μάχη είναι η κυβέρνηση στο μέτωπο των εργασιακών, με το νέο νομοσχέδιο
που θα επιφέρει δομικές αλλαγές στα εργασιακά δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών να είναι προ των πυλών. Το σήμα
έδωσε, άλλωστε, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή συνεδρίαση
της Κ.Ο. της Ν.Δ., αναδεικνύοντας βασικά σημεία του μεταρρυθμιστικού σχεδίου αλλά και απαντώντας σε αιτιάσεις που
εγείρονται ήδη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
«Η κυβέρνηση με αυτό τον νόμο κοιτάει στα μάτια την πραγματικότητα στην
αγορά εργασίας. Ανοίγει τα αυτιά της
στην αλήθεια και συνομιλεί με τον υπαρ-

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

κτό κόσμο της εργασίας και όχι με ένα
φάντασμα που έρχεται από το παρελθόν.
Συνδυάζει τις προοπτικές της ατομικής
προκοπής με την ανάπτυξη της εθνικής
οικονομίας προς όφελος όλων. Με λίγα
λόγια, δίνει τον πρώτο ρόλο στον εργαζόμενο και στην πρόοδο του τόπου», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας το ευρύτερο στίγμα του νομοσχεδίου.
Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για έναν
«νέο χάρτη για την εργασία, που ύστερα

από σαράντα χρόνια φέρνει επιτέλους και
τα ευρωπαϊκά δεδομένα για τον Έλληνα
εργαζόμενο, τι προβλέπει, τι προστατεύει, ποιον προστατεύει από καταχρήσεις των εργοδοτών σχετικά με απλήρωτες υπερωρίες ή αδήλωτη εργασία, καθώς στην ψηφιακή του κάρτα θα δηλώνει
ο ίδιος το πόσο δούλεψε». «Θεσπίζει
πρώτη φορά άδεια μετ’ αποδοχών και για
τον πατέρα και δίνει γονική άδεια για το
ζευγάρι. Κατοχυρώνει -κι αυτό είναι
εξαιρετικά σημαντικό- για πρώτη φορά το
δικαίωμα αποσυνδέσης στην τηλεργασία.
Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι συχνά δίνεται άλλοθι υπεραπασχόλησης και θέτουμε επιτέλους ένα πλαίσιο ασφάλισης
αλλά και ασφάλειας για όσους εργάζονται σε εργασίες ντελίβερι και κούριερ»,

πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
Ειδική μνεία έκανε και για την εξίσωση
της αποζημίωσης απόλυσης για τους εργατοτεχνίτες με αυτήν των υπόλοιπων
υπαλλήλων, ζήτημα που αποτελούσε
διαχρονικό αίτημα του ΚΚΕ και πραγματοποιείται από μια «κεντροδεξιά κυβέρνηση», όπως είπε ο πρωθυπουργός. Ο κ.
Μητσοτάκης, δε, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν καταργείται το οκτάωρο, όπως
λέγεται. «Το οκτάωρο παραμένει κατοχυρωμένο ως έχει. Εκείνο που προστίθεται είναι το δικαίωμα του εργαζόμενου να
ζητήσει ο ίδιος, σε συνεννόηση με τον
εργοδότη του, να εργαστεί πιο πολύ για
ένα διάστημα, κερδίζοντας σε άδεια, σε
μια εποχή που θα το επιλέξει ο ίδιος»,
υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

P
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Στην υπόθεση με τη φρουρά του Μένιου μαθαίνω ότι συνολικά ενεπλάκησαν τρία στελέχη της
«γαλάζιας» παράταξης που δεν είχαν καμία
απολύτως αρμοδιότητα να ζητήσουν κάτι τέτοιο… Τώρα, βέβαια, που τα έκαναν «μούσκεμα», διατείνονται ότι δεν έχουν καμία σχέση με
την υπόθεση. «Εγώ απλώς προώθησα ένα αίτημα - δεν πίεσα κάποιον…», φέρεται να λέγουν.
Αθώες περιστερές, δηλαδή…

Ο Γιάνης θέλει
να καταργήσουμε
τον Στρατό…

Κάποιο πρόβλημα έχει ο άνθρωπος, αλλιώς
δεν μπορούν να εξηγηθούν οι δηλώσεις
του… Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης
Βαρουφάκης, τάχθηκε υπέρ της κατάργησης της στρατιωτικής θητείας. Ναι, καλά
διαβάσατε. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος
για θητεία», είπε σε διαδικτυακή συζήτηση
με πολίτες. Τότε, λοιπόν, είπε και το απίστευτο: «Έτσι κι αλλιώς, ο πόλεμος σήμερα, αν γίνει, δεν θα γίνει όπως την εποχή
της Μικρασιατικής Καταστροφής ή έστω
και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αν γίνει
πόλεμος σήμερα, εσύ κι εγώ μπορεί να μην
τον καταλάβουμε. Θα έχει γίνει και θα έχει
λήξει». Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά
στην περίπτωσή του…

του

Ο υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε fake
news ότι καταργείται
στην Ελλάδα το οκτάωρο
και μίλησε απλώς για
ευελιξία… Πρόσθεσε ότι
η αλλαγή του ωραρίου
μπορεί να γίνεται και
ύστερα από αίτημα του
εργαζομένου. «Δηλαδή», εξήγησε, «αν εγώ
δουλεύω στο Αεροδρόμιο
της Ρόδου και θέλω τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο να πάω να μαζέψω ελιές και δουλεύω οκτώ ώρες, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο για να μαζέψω ελιές πρέπει να πάρω
άδεια άνευ αποδοχών. Άνευ αποδοχών. Τι λέμε εμείς. Αν θες εσύ που έχεις το πρόβλημα,
αυτό μπορείς να συμφωνήσεις με τον εργοδότη σου: να δουλεύεις παραπάνω ώρες το
καλοκαίρι και τον χειμώνα να πας να μαζέψεις τις ελιές σου, αλλά όχι με άδεια άνευ
αποδοχών, αλλά πληρωμένη. Δηλαδή, ενώ
σήμερα μειώνεται το εισόδημά σου, με το αυριανό καθεστώς αλλάζει αυτό. Εμείς λέμε να
γίνεται με αίτημα του εργαζομένου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, καταλάβαμε…

Χρονικό

Ο Χατζηδάκης και
το μάζεμα των ελιών…

Χρόνου

OLITICAL

Από το «ντου» στο
Νομισματοκοπείο
στην «αρπαγή»
τράπεζας

P

OLITICANTIS

Ο Τζιτζικώστας τρολάρει
την κυβέρνηση

T

α περί κοινωνικού συμβολαίου με
τον λαό και τη μεσαία τάξη τα ακούσαμε… Αυτό που είπε ο Τσίπρας και
λίγοι το κατάλαβαν είναι ότι το βασικό του
σχέδιο στηρίζεται στην «αρπαγή» μιας συστημικής τράπεζας, για να γίνει στη συνέχεια η πολυπόθητη σεισάχθεια. Ό,τι έλεγε,
δηλαδή, και το 2015, όταν ήθελε να κάνει
«ντου» στο νομισματοκοπείο και να τυπώσει
χρήμα μαζί με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Τα
ίδια είπε και στην παρουσίαση του προγράμματός του. «Πρέπει να δούμε πώς, με
νομοθετικές παρεμβάσεις σύννομες με το
ευρωπαϊκό πλαίσιο, θα ανακτήσουμε τη δυνατότητα έστω σε μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να ασκούμε διοίκηση»,
είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Με έναν νόμο
κι ένα άρθρο δηλαδή, όπως… τον παλιό καλό καιρό της πρώτη φορά Αριστεράς!

Στη Θεσσαλονίκη προμηθεύτηκαν λεωφορεία από την Ουγγαρία και από άλλες χώρες
για τις έκτακτες ανάγκες του κορονοϊού, αλλά οι υπεύθυνοι δεν πρόλαβαν να αλλάξουν
τις ηλεκτρονικές πινακίδες, με αποτέλεσμα
να κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης γράφοντας τα ονόματα ξένων προορισμών. Σχολιάζοντας την κατάσταση που
έχει προκληθεί στην πόλη, ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας είπε: «Θα συμβούλευα στους αρμοδίους τα επόμενα λεωφορεία να τα πάρουμε από τη Βραζιλία, τουλάχιστον να αναγράφουν εξωτικούς προορισμούς στις γραμμές του ΟΑΣΘ». Μεγάλο
καρφί, το οποίο προφανώς δεν πάει στον
Μητσοτάκη!

Ένας αναρχικός γράφει
για τον Καραϊβάζ

Επαναφορά Μαραβέλια
Σας το είχαμε γράψει σε ανύποπτο χρόνο και φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να πάρει σάρκα και οστά… Ο
πρώην δήμαρχος Χαϊδαρίου και υποψήφιος στις
εκλογές του 2019 με τη Νέα Δημοκρατία στον Δυτικό Τομέα της Β’ Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών,
Δημήτρης Μαραβέλιας, αναμένεται να αναλάβει
σημαντική θέση στον δημόσιο τομέα σε θέματα της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχει τεράστια εμπειρία
και είναι έτοιμος να προσφέρει…

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ένα γράμμα
που άφησε ένας γνωστός αναρχικός των
Εξαρχείων στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο
Γιώργος Καραϊβάζ. Ο αναρχικός Παναγιώτης
Παπαδόπουλος ή «Κάιν», όπως τον αποκαλούν, άφησε δύο σελίδες… «Οφείλω, για
την ιστορία και την ανθρώπινη διαδρομή του
Γιώργου Καραϊβάζ, να αρχίσω αυτόν τον
(απο)χαιρετισμό με την κοινοποίηση ενός καθημερινού γεγονότος, που συνέβη πριν από
λίγες εβδομάδες. Τότε που ο Γιώργος βοήθησε να βρεθεί άμεση λύση στο πρόβλημα ενός
συναδέλφου κούριερ, ο οποίος από την υπερένταση της δουλειάς έπεσε θύμα “υπερβάλλοντος ζήλου” ενός αστυνομικού, γεγονός
που τον είχε αναγκάσει να χάσει την εργασία
του για ένα χρονικό διάστημα (δέσμευση
άδειας, πινακίδων κ.λπ.)», έγραψε μεταξύ
άλλων ο «Κάιν».
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POLITICAL

POLITICANTIS

Αγώνας δρόμου Σκρέκα για τους δασικούς χάρτες
Ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Σκρέκας και ο υφυπουργός Γιώργος Αμυράς ξεκινούν περιοδείες σε όλες τις περιοχές
της χώρας όπου υπάρχουν πολλά προβλήματα, προκειμένου να διαπιστώσουν από κοντά την πραγματική κατάσταση
και να καθησυχάσουν τους πολίτες οι οποίοι αγωνιούν. Προτού πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις το ζήτημα, εξάλλου, δόθηκε παράταση έξι μηνών στη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων και μειώθηκε το τέλος υποβολής αντιρρήσεων κατά
50%, ενώ αποφασίστηκε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές σε αρκετές περιπτώσεις στους δασικούς χάρτες. Αξιοποιώντας
την παράταση των έξι μηνών που δόθηκε, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν σε διορθώσεις στα σφάλματα τα
οποία έχουν γίνει στο θεματικό περιεχόμενο των δασικών χαρτών. Αυτό είναι ένα εκ των μεγαλύτερων στοιχημάτων της
κυβέρνησης.

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Σε επέμβαση ανοιχτής
καρδιάς από
ένα σάντουιτς
Μια απίστευτη περιπέτεια με την υγεία
του έζησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αμανατίδης, καθώς
από ένα σάντουιτς οδηγήθηκε σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς!
Όπως είπε ο κ. Αμανατίδης στο Open TV,
όλα άρχισαν όταν έφαγε ένα σάντουιτς.
Το ίδιο βράδυ παρουσιάστηκαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Έκανε παράλληλα
και τεστ για κορονοϊό, γιατί τα συμπτώματα έμοιαζαν. «Δεν ήταν Covid-19. Μετά, όταν πήγα στην Κοζάνη το Σαββατοκύριακο, ξεκίνησε ένας πυρετός μεταξύ
37,5 με 38. Ξεκίνησα αιματολογικές
εξετάσεις που έδειχναν στοιχεία πολύ
παράξενα. Σήμαιναν ότι υπήρχε μια
φλεγμονή. Προσπαθήσαμε με τις εξετάσεις να δούμε αν ήταν σαλμονέλα ή κάτι
άλλο. Οι μέρες περνούσαν. Τελικά, ήταν
ένας εντερόκοκκος ο οποίος από τη
φλεγμονή, από τη δηλητηρίαση μέσω
του εντέρου, μπήκε στο αίμα και από
εκεί στην καρδιά», εξήγησε ο κ. Αμανατίδης. «Τελευταία στιγμή ο πνευμονολόγος με “διέταξε” σχεδόν να πάω στη
Θεσσαλονίκη. Η διαπίστωση εκεί ήταν
ότι είναι ενδοκαρδίτιδα - και όχι μόνο
αυτό: Έχει ήδη κάνει σημαντική βλάβη
στην αορτική βαλβίδα και θα πρέπει να
αντικατασταθεί», σημείωσε ο ίδιος, εξιστορώντας την απίστευτη περιπέτειά
του, που ξεκίνησε από ένα σάντουιτς. Ο
Γιώργος Αμανατίδης έφτασε στο σημείο
να υποβληθεί σε επέμβαση ανοιχτής
καρδιάς. Όλα πήγαν καλά και ο βουλευτής επέστρεψε ήδη στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.

Μεταγραφή από τον ΓΑΠ στον Αλέξη…
Σας το κρατούσα για έκπληξη! Στην παρουσίαση του
προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομική
ανάκαμψη της χώρας δεν ήταν, βέβαια, ούτε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ούτε ο Γιάννης Δραγασάκης. Είχαμε
νέες αφίξεις… αεροδρομίου. Ο πρόεδρος Αλέξης βγάζει μπροστά ένα νέο πρόσωπο, που δεν είναι και τόσο…
νέο. Ακούει στο όνομα Αιμίλιος Αυγουλέας και είναι
πλέον σύμβουλος του κ. Τσίπρα επί των οικονομικών
ζητημάτων. Είναι, λέει, τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και έχει τελειώσει το London School of Economics κ.λπ. Το
σημαντικότερο προσόν του, όμως, είναι άλλο. Ποιος τον έφερε στην Ελλάδα το 2010; Μα
ποιος άλλος; Ο Γιώργος Παπανδρέου! Ο Αιμίλιος ήταν μία από τις επιτυχημένες επιλογές
του τότε πρωθυπουργού, μαζί με τον γίγαντα Γιάνη Βαρουφάκη. Αυγουλέας και Βαρουφάκης ήταν οι σύμβουλοι του ΓΑΠ. Είδατε τι μάτι έχει ο Αλέξης στο scouting;

«Άγριος καβγάς» του Ν. Ανδρουλάκη
με τον πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν

Σ

τα όρια του διπλωματικού επεισοδίου Ελλάδας - Αζερμπαϊτζάν έφθασε ο
καβγάς που στήθηκε στο Facebook ανάμεσα στον ευρωβουλευτή του
ΚΙΝ.ΑΛ. Νίκο Ανδρουλάκη και τον πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στη χώρα μας,
Ανάρ Χουσεΐνοβ. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. Ανδρουλάκης ανέβασε φωτογραφίες
από το Military Trophy Park που εγκαινίασε ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν με
«τρόπαια» από την πρόσφατη πολεμική σύρραξη στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, όπως
κράνη Αρμένιων πολεμιστών και κέρινα ομοιώματα, κάνοντας λόγο για μνημείο
βαρβαρότητας. Άμεση ήταν η απάντηση του πρέσβη, που έκανε λόγο για προκατειλημμένη στάση του κ. Ανδρουλάκη, προσθέτοντας ότι «ξέχασε» να αναφέρει τους
«20.000 Αζερμπαϊτζανούς στρατιώτες που πέθαναν κατά τη διάρκεια των δύο πολέμων». Μάλιστα έβαλε στον καβγά και τη χώρα μας, υποστηρίζοντας με νόημα
πως «η Ελλάδα ήταν πάντα και παραμένει υποστηρικτής του Διεθνούς Δικαίου και
των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ». Όπως ήταν φυσικό, ο κ. Ανδρουλάκης σήκωσε το γάντι, τονίζοντας στο ίδιο ύφος πως «η έλλειψη σεβασμού της μνήμης των
νεκρών είναι μια πράξη αποτρόπαια και προσβάλλει την ανθρωπότητα, απ’ όποια
κυβέρνηση κι αν γίνεται, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου».

Το παρασκήνιο
και η παγίδα της Χάγης…

Το ότι η Λιβύη επιχειρεί να παίξει τον ρόλο
του «μπροστινού» για λογαριασμό της Τουρκίας ευτυχώς το έχουν αντιληφθεί τόσο ο
Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Νίκος Δένδιας. Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκύπτει ότι η Λιβύη ωθεί την Ελλάδα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για το ζήτημα
του τουρκολιβυκού μνημονίου. Αν υπάρξει
απόφαση που θα δικαιώσει την Ελλάδα, είναι προφανές ότι οι Τούρκοι δεν θα τη σεβαστούν. Αν, όμως, η Ελλάδα χάσει στη Χάγη,
τότε δεν θέλω ούτε να σκεφτώ τι πρόκειται
να συμβεί…

LOCK
Αφήνω και μια λεπτομέρεια σημαντική: Ο κύκλος του αίματος πριν
από τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ άνοιξε επί διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η περίφημη έκθεση
της ΕΥΠ για όλες τις δολοφονίες
της νύχτας αυτής της περιόδου εμφανίζει νονούς της νύχτας να
έχουν σχέσεις με επίορκους αστυνομικούς και πολιτικά στελέχη… Ή
μήπως τα ξεχάσατε αυτά;

P

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Θ

8

OLITICAL

ΕΣΕΙΣ

Να μη μείνει κανείς πίσω!

Η
του

Γιώργου
Τσούμα
Συντονιστής
του Δικτύου
Νεολαίας και μέλος
της Κεντρικής
Πολιτικής Επιτροπής
του Κινήματος
Αλλαγής

πανδημία του κορονοϊού δύναται να
οριστεί ως η κρισιμότερη συγκυρία
του καιρού μας. Η συνοχή των κοινωνιών τεστάρεται συνεχώς, η αξιοπιστία των θεσμών κλονίζεται καθημερινά, ενώ ο κόσμος
γύρω μας αλλάζει με ταχύτατο ρυθμό, δίνοντάς
μας δύο κυρίως επιλογές: να παρακολουθήσουμε τις αλλαγές που έρχονται μένοντας
άπραγοι και να επέμβουμε όταν φανερωθεί η
επίδρασή τους με αμφίβολα αποτελέσματα ή
να τις αντιμετωπίσουμε χωρίς φόβο, να τις ερμηνεύσουμε από ιδεολογική ματιά, να τις ελέγξουμε και τελικά να τις υπερβούμε.
Ένα από τα πεδία που θα καθορίσουν το πολιτικό πλαίσιο την επόμενη μέρα της πανδημίας είναι αυτό της εργασίας. Πιστεύουμε
σθεναρά ότι η αξιοπρεπής, σταθερή, ποιοτική
και καλά αμειβόμενη εργασία είναι βασικός
στόχος της Σοσιαλδημοκρατίας, βασικό μέσο
άμβλυνσης ανισοτήτων, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα διαρκές ζητούμενο, το εθνικό στοίχημα της χώρας.
Στον τομέα της εργασίας των νέων η Ελλάδα
είναι αρνητικός πρωταγωνιστής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο: 1 στους 3 νέους κάτω των 30
είναι άνεργος χωρίς πιθανότητα άμεσης εισόδου στην αγορά εργασίας, ενώ 7 στους 10 εργαζομένους κάτω των 30 αμείβονται με λιγότερα από 600 ευρώ. Βιώνουμε τη ζοφερή
πραγματικότητα που το εξαιρετικά καταρτισμένο δυναμικό της χώρας αποκλείεται από
την κοινωνική ένταξη, όντας αιχμάλωτο κλει-

στών οικονομικών, κοινωνικών και θεσμικών
συστημάτων, τα οποία κρατούσαν τη χώρα δέσμια στο παρελθόν.
Στην ανοιχτή κοινωνία που οραματιζόμαστε
κλειστή εργασία δεν νοείται, η κινητικότητα
και η εξέλιξη επιζητούνται, πόσω μάλλον μέσω της τηλεργασίας που εξαλείφει γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες. Οφείλουμε να
τις ρυθμίσουμε, να τις εκμεταλλευτούμε και
να τις ενισχύσουμε μέσω της διά βίου μάθησης, της συνεχούς μετεκπαίδευσης και της
συνεχούς καλλιέργειας καινούργιων δεξιοτήτων. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός της
εργασίας οφείλει να αλλάξει ριζικά, προωθώντας τη σύνδεση των νέων ανθρώπων, με
τη βοήθεια της τεχνολογίας, με νέες κοινότητες, ιδέες και αντιλήψεις, με κυρίαρχες την
πρωτοτυπία και την καινοτομία ως βασικά
στοιχεία ευημερίας και προόδου.
Η εργασία αποσυνδέεται από τη φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας και δημιουργείται
μια παγκόσμια αγορά εργασίας που ευνοεί μια
ιδιόμορφη κινητικότητα, όπου μεμονωμένοι
εργαζόμενοι θα παραμείνουν στους τόπους
διαμονής τους, αλλά θα εργάζονται σε «γραφεία» ή «εργοστάσια» μίλια μακριά.
Η εργασία πλέον είναι αναγκαίο να δημιουργείται, να ρυθμίζεται και να εξελίσσεται με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων. Οι παρεμβάσεις του κράτους οφείλουν να είναι κινητροκεντρικές, να προστατεύουν τους εργαζομένους από την ασυδοσία των αγορών και την

εκμετάλλευση των εργοδοτών και παράλληλα
να δημιουργούν ένα υγιές ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον που θα προσελκύει τη
δημιουργία νέων, καλά αμειβόμενων θέσεων
εργασίας.
Απέναντι, λοιπόν, στις αναχρονιστικές επιδιώξεις, τη ρητορική της ατομικής ανέλιξης
ως μόνης επιλογής και την κατάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται
στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τον δήθεν εκσυγχρονισμό του
εργατικού δικαίου, οφείλουμε να αντιπαραθέσουμε το προοδευτικό μας σχέδιο που αντιμετωπίζει την εργασία ως πεδίο νέων ευκαιριών
και δυνατοτήτων, λέγοντας «όχι» στην εργασία
με μορφή ελεημοσύνης ή σύγχρονης δουλείας, προωθώντας ένα διαφορετικό οικονομικό
μοντέλο που δεν θα υπηρετεί τα προνόμια των
λίγων και ισχυρών, αλλά θα δίνει ευκαιρίες
στους πολλούς, σε αυτούς που βρίσκονται στο
οικονομικό περιθώριο, και κυρίως δεύτερες
ευκαιρίες σε εκείνους που δεν τα έχουν καταφέρει.
Έχουμε χρέος να αναδείξουμε ξανά την
αξιοπρέπεια της εργασίας μέσω της εδραίωσης της αίσθησης ότι ο ιδρώτας των ανθρώπων είναι σεβαστός με τον ίδιο τρόπο που ήταν
κάποτε.
Είναι ζήτημα κοινωνικής αναγνώρισης και
δικαιοσύνης και νοηματοδοτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σημαντικότερη πρόκληση
της εποχής: να μη μείνει κανείς πίσω.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ιδιωτικό χρέος

Η

απάντηση της κυβέρνησης στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση
του ιδιωτικού χρέους ήταν ότι ο Τσίπρας ακόμα κάνει προτάσεις που χρειάζονται
«λεφτόδεντρα». Πιθανώς να είναι έτσι, αν και ο
αρχηγός της αντιπολίτευσης κοστολόγησε τις
προτάσεις του στα 5,7 δισ. ευρώ και το υπουργείο Οικονομικών απάντησε με κοστολόγηση
στα 15 δισ. ευρώ.
Όπως συμβαίνει συνήθως, η αλήθεια είναι
κάπου στη μέση, αλλά λίγη σημασία έχει, αφού
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στην κυβέρνηση και, αν πιστέψουμε τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις αλλά και τις μετρήσεις της κοινής γνώμης, δεν θα
επανέλθει σύντομα.
Αλλού είναι το πολιτικό ζήτημα. Ότι για πρώτη φορά ο μικρομεσαίος ακούει για ελαφρύνσεις και διευθετήσεις που θα του επιτρέψουν
να παραμείνει ζωντανός. Για πρώτη φορά το
νοικοκυριό βρίσκεται ενώπιον μιας πρότασης
που θα του επιτρέψει να ανασάνει χωρίς να χάσει το σπίτι του. Και μπορεί τώρα, που ακόμα

βρισκόμαστε μέσα στο κέλυφος της πανδημίας, αυτά να θυμίζουν (σε μερικούς, όχι σε
όλους…) παλαιότερες δηλώσεις για «ζουρνάδες και αγορές» και για «ένα άρθρο κι έναν νόμο», ωστόσο τα δύσκολα για όλους είναι μπροστά μας.
Αν μετά τη λήξη της πανδημίας αρχίσουν οι
πλειστηριασμοί των περιουσιών όσων δεν
μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους, αν το ένα «λουκέτο» διαδέχεται το άλλο,
αν εκτοξευτεί η ανεργία, όπως όλες οι προβλέψεις συγκλίνουν πως θα συμβεί, τότε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ θα φαντάζει στα μάτια των πληγέντων από την οικονομική δοκιμασία ως σανίδα σωτηρίας.
Ούτε τα επιχειρήματα περί ανεδαφικότητας
θα πείθουν ούτε οι φωνές περί απραγματοποίητων προτάσεων. Στην τελική, καθένας προτιμά την ψευδαίσθηση από την άμεση και χειροπιαστή απώλεια της περιουσίας ή της επιχείρησής του.
Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Μητσο-

τάκη δεν πρέπει να ξεπεράσουν «ελαφρά τη
καρδία» τις προτάσεις Τσίπρα για το ιδιωτικό
χρέος. Αντίθετα, αυτές που μπορούν να υλοποιηθούν πρέπει να τις υιοθετήσει - αυτούσιες
ή τροποποιημένες, εκείνη ξέρει. Τελικά, η εντύπωση ότι μια άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε
να έχει μεριμνήσει ώστε να γλιτώσω το σπίτι ή
την επιχείρησή μου, την ώρα που γίνεται ο
πλειστηριασμός ή την ώρα που βάζω λουκέτο,
μπορεί να λειτουργήσει καταιγιστικά και, αν
αυτό συμβεί σε πολλούς, να αλλάξει τις πολιτικές ισορροπίες.
Τα λουκέτα στις επιχειρήσεις και η απώλεια
περιουσίας στα νοικοκυριά -όχι μόνο της πρώτης κατοικίας- μπορούν να λειτουργήσουν ως
θρυαλλίδα μειζόνων αλλαγών στο πολιτικό
σκηνικό. Η κυβέρνηση έχει τον απαραίτητο
χρόνο για να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει
το πρόβλημα. Σίγουρα, πάντως, δεν θεωρούνται αντιμετώπιση μόνο οι αφορισμοί, ακόμα και
αν αυτοί είναι βάσιμοι.

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Η επιβολή της σιωπής των όπλων

Σ
του

Άκη
Τσελέντη
Καθηγητής
Σεισμολογίας
ΕΚΠΑ

οκ προκάλεσε η άνανδρη δολοφονία του
δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ενός
καταξιωμένου επαγγελματία και αναγνωρίσιμου προσώπου που εξειδικευόταν στο
αστυνομικό ρεπορτάζ. Δεν έχουν εξακριβωθεί
τα αίτια, είναι πολύ νωρίς. Αλλά όποια κι αν είναι
η αιτία, θα πρέπει να μας προβληματίσει η ευκολία που έχουν κάποιοι στο να αφαιρούν ζωές.
Δεν είχαμε παλιότερα τέτοια φαινόμενα, τουλάχιστον προτού εμφανιστεί η αριστερή τρομοκρατία στη χώρα μας. Είτε είναι πολιτικά τα αίτια είτε
είναι από πιθανές έρευνες του θύματος στον
υπόκοσμο κ.λπ., η ουσία είναι ότι κάποιοι επιλέγουν να κλείσουν το στόμα των δημοσιογράφων
με σφαίρες.
Όμως, αυτό είναι η δημοσιογραφία. Να μιλάς,
να ερευνάς, να στηλιτεύεις, να λες την αλήθεια,
όποια κι αν είναι αυτή. Αυτή είναι η δουλειά τους.
Και σίγουρα σε κάποιους δεν αρέσει αυτό. Και
για να μην τους αρέσει κάτι, είναι σάπιο, βρομάει
και δεν πρέπει να βγει προς τα έξω. Και επιλέγουν τη βία για να σταματήσουν τη φωνή. Η δημοκρατία των όπλων. Η φασιστική συνταγή τού

σου κλείνω το στόμα. Τι βάρος, όμως, έχει οποιοδήποτε συμφέρον ή πολιτική μπροστά σε μια
ανθρώπινη ζωή; Αυτό που έγινε δείχνει ξεκάθαρα ότι η χώρα κατρακυλάει, ενώ κάποια στιγμή
τέτοια γεγονότα θα είναι κάτι συνηθισμένο.
Όπως τα βλέπουμε σε λατινικές χώρες να συμβαίνουν μέρα μεσημέρι σε κεντρικούς δρόμους.
Βέβαια, δεν θα αγιοποιήσω τον κλάδο. Όσοι με
διαβάζετε ξέρετε ότι δεν κρύβομαι πίσω από λέξεις και τα λέω έξω από τα δόντια. Και στις επόμενες γραμμές δεν μιλάω για το θύμα, αλλά γενικά. Υπάρχουν ανάμεσά τους και κάποιοι που δεν
τιμούν το λειτούργημά τους, κάποιοι που το οικονομικό τους όφελος είναι παραπάνω από το
όφελος της αδέσμευτης πληροφόρησης. Κάποιοι που πουλήθηκαν και πουλιούνται ακόμα και
κάποιοι που είναι ταγμένοι σε πολιτικά στρατόπεδα, οδηγώντας σε μια γενικευμένη απαξίωση
τον κλάδο.
Αν ρωτήσεις, οι οκτώ στους δέκα θα σου πουν
ότι οι δημοσιογράφοι είναι πουλημένα τομάρια
που εκτελούν τις εντολές των αφεντικών τους.
Ας με συγχωρήσουν οι φίλοι μου δημοσιογρά-

φοι -και έχω πολλούς λόγω ιδιότητας- αλλά αυτή
είναι η αλήθεια. Και έχουν δώσει το δικαίωμα
ώστε να το λέει ο κόσμος. Όμως, μαζί με τα ξερά
καίγονται και τα χλωρά, που λέει η παροιμία.
Υπάρχουν μέσα στον κλάδο δημοσιογράφοι
που τιμούν το λειτούργημά τους; Ναι, υπάρχουν
και είναι η πλειοψηφία. Και η γνώμη του κόσμου
θα πρέπει να τους βάλει σε σκέψεις. Όλοι το
γνωρίζουν, αλλά κανείς δεν έθεσε το δάκτυλο
επί τον τύπον των ήλων.
Το αφήνουν και συντηρείται. Κανείς δεν έκανε
το παραμικρό για να σταματήσει ή, έστω, να βελτιωθεί αυτή η εικόνα.
Και δεν ξέρω, επίσης, αν αυτοί που διάβασαν
την είδηση, οι απλοί πολίτες, θα λυπηθούν και θα
προβληματιστούν από αυτό ή θα το προσπεράσουν, γιατί η λέξη «δημοσιογράφος» όσο πάει γίνεται συνώνυμη με τον «διαπλεκόμενο». Και δεν
συμβαίνει μόνο στον κλάδο των δημοσιογράφων
αυτό. Και οι υγιείς έχουν ευθύνη να το αποκαταστήσουν.
Ελπίζω να ακούσουν το καμπανάκι, καθώς για
τα ΜΜΕ είναι η τρίτη φορά που χτυπάει.

Όραμα και αλληλεγγύη απαιτούν οι πολίτες από τους ηγέτες της Ε.Ε.

Ο

διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια μεγάλη πρόκληση για τα κράτημέλη και συνάμα ευκαιρία για να εκφραστούν απόψεις και να αναληφθούν πρωτοβουλίες που θα φέρουν τους πολίτες πιο κοντά στην
ευρωπαϊκή ιδέα.
Η έναρξη του διαλόγου τον προσεχή Μάιο
συμπίπτει χρονικά με την επέτειο των 40 χρόνων
από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι
μια πρόταση πανευρωπαϊκής διαβούλευσης για
το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρωτοβουλία των τριών θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.
(Επιτροπή, Ευρωκοινοβούλιο, Συμβούλιο), η
οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη
του 2022, επί γαλλικής προεδρίας.
Σημαντικό ρόλο καλούνται να διαδραματίσουν
τα εθνικά Κοινοβούλια και ειδικότερα η ελληνική
Βουλή στον πανευρωπαϊκό διάλογο για τη νέα
πορεία που θα χαραχτεί.
Τους 6+1 άξονες της εθνικής συμμετοχής στη
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών και
αρμόδιος επί των Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.
Οι άξονες της ελληνικής πρότασης περιλαμβάνουν: το ευρωπαϊκό πλαίσιο άμυνας και ασφάλειας, τις ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, το Μετανα-

στευτικό, την έρευνα και την καινοτομία με έμφαση στον ρόλο της νεολαίας, τη στρατηγική εμβάθυνσης της ΟΝΕ και το τρίπτυχο «κράτος δικαίου - δημοκρατία - ανθρώπινα δικαιώματα».
Ο κ. Βαρβιτσιώτης τόνισε τον πρωταγωνιστικό
ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν η Ελλάδα και οι Έλληνες πολίτες στη διάσκεψη. Όπως
σημείωσε χαρακτηριστικά, η «διάσκεψη αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα να
συμμετάσχει ενεργά σε αυτήν τη συζήτηση τόσο
ως κράτος όσο και ως κοινωνία, αφενός για να
επιβεβαιώσει τη θέση της στον πυρήνα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, αφετέρου για να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στη θεσμική εμβάθυνση της Ε.Ε. του αύριο».
Αναλύοντας την ελληνική συμμετοχή, ο ΑΝΥΠΕΞ επεσήμανε ότι κεντρικό στοιχείο θα είναι
μια εθνική διαβούλευση, τα πορίσματα της οποίας θα επεξεργαστεί ακαδημαϊκή επιτροπή σοφών (Advisory Group) σε συνεργασία με την
ομάδα έργου και διυπουργικού συντονισμού
(Task Force) του υπουργείου Εξωτερικών, υπό
την ευθύνη του ιδίου.
Στόχος της διαβούλευσης είναι να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στην άρθρωση προτάσεων από πολίτες για τον μελλοντικό προσανατολισμό της Ε.Ε., εισάγοντας στη δημόσια συζήτηση
την ευρωπαϊκή ατζέντα και κινητοποιώντας τους
πολίτες μέσα από μια συμμετοχική διαδικασία
«από τα κάτω προς τα πάνω» (bottom up pro-

cess). Την ελληνική πρόταση, εν όψει της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών σε τηλεδιάσκεψη με τους πρέσβεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. και τους κάλεσε να συνεισφέρουν
με ιδέες και προτάσεις στο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής.
Στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. λόγω
της πανδημίας και στην πρωτόγνωρη απόφαση
να θωρακίσει την ευρωπαϊκή οικονομία με το Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας παράλληλα ότι η
πρόταση του πρωθυπουργού για το ευρωπαϊκό
πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι ιδιαίτερα σημαντική εν όψει της τουριστικής περιόδου.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης τόνισε ότι θα δοθεί ιδιαίτερη
έμφαση στην κινητοποίηση της νεολαίας, καθώς
πρόκειται για «την επόμενη γενιά ανθρώπων που
θα ηγηθούν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να στρώσουμε το έδαφος πάνω στο οποίο θα
δουλέψουν και θα διαπρέψουν».
Η Ελλάδα κινείται σε σταθερές ευρωπαϊκές
βάσεις και προετοιμάζεται ενεργά για τη συζήτηση που ανοίγει για την Ευρώπη του μέλλοντος. Οι
πολίτες απαιτούν αλληλεγγύη, σταθερότητα,
ασφάλεια και ταχύτατη υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
Οι ηγεσίες των κρατών-μελών καλούνται να
ανταποκριθούν στις υψηλές προκλήσεις και να
δώσουν όραμα στις αποφάσεις τους.

του

Κωνσταντίνου
Σ. Μαργαρίτη
Δημοσιογράφος
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Η θέση Αβραμόπουλου

Τον Σεπτέμβριο

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει συνυπάρξει
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς με τον Ντράγκι και
έχει διατελέσει και επίτροπος της Ελλάδας στην
Ε.Ε. Άρα, σε καμία περίπτωση δεν περνά απαρατήρητο το γεγονός ότι
άφησε αιχμές κατά του
Ιταλού πρωθυπουργού,
υπενθυμίζοντας ότι «ο Ερντογάν είναι εκλεγμένος». «Ο κ. Ντράγκι, ο
οποίος είναι ένας πολύ σοβαρός τεχνοκράτης πρωθυπουργός, κατά τη
γνώμη μου υπερέβη τα εσκαμμένα», πρόσθεσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και η παρέμβαση καταγράφηκε.

Τον χρόνο συνεδρίασης της
Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής
του ΚΙΝ.ΑΛ., που θα αποφασίσει για τον οδικό χάρτη προς τις
εσωτερικές εκλογές ανάδειξης
ηγεσίας του Κινήματος, προσδιόρισε ο γραμματέας Μανώλης
Χριστοδουλάκης. Με τη Φώφη
Γεννηματά στο πρόσφατο παρελθόν να το έχει αφήσει μετέωρο μιλώντας γενικά για φθινόπωρο, ο κ. Χριστοδουλάκης το
εξειδίκευσε, κάνοντας τώρα
λόγο για Σεπτέμβριο.

Τοπίο στην ομίχλη με τις επιχειρήσεις

Σ

ε «βαθύ κόκκινο» έχει βρεθεί μεγάλο μέρος
των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
έπειτα από έναν χρόνο πανδημίας, καθώς
οκτώ στις δέκα αναφέρουν επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης, μία στις δύο αναφέρει ζημίες, τρεις στις τέσσερις σοβαρή μείωση ρευστότητας και μία στις τέσσερις ότι έχει απομείνει χωρίς
καθόλου ταμειακά διαθέσιμα.
Αυτά προκύπτουν από την εξαμηνιαία έρευνα του

Περίεργες καταστάσεις

Η Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας της Ε.Ε., ζήτησε
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) να εκδώσει γνωμοδότηση, όταν θα διαθέτει επαρκή επιστημονικά δεδομένα, σχετικά με τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης
των «πολύ σπάνιων» θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε
άτομα εμβολιασμένα με το εμβόλιο της AstraZeneca.
Φαίνεται, πάντως, ότι με το συγκεκριμένο τα πράγματα
έχουν στραβώσει από την αρχή.

N
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Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ για
το β’ εξάμηνο του 2020. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Marc σε πανελλαδικό δείγμα πολύ μικρών επιχειρήσεων, με στόχο την αποτύπωση του οικονομικού κλίματος στους κλάδους της
μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών,
που αποτελούν το 99,6% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Άσχημα τα πράγματα και πολύ δύσκολη η
ανάκαμψη.

Άλλη μια μέρα
Για την Τρίτη 4 Μαΐου μεταφέρεται ο εορτασμός της φετινής Εργατικής Πρωτομαγιάς με
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΓΣΕΕ, η οποία προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική
απεργία για τον εορτασμό της. Με δεδομένο ότι
2 Μαΐου είναι το Πάσχα, 3 Μαΐου είναι η δεύτερη
μέρα και 4 Μαΐου η απεργία, δεν είναι λίγοι αυτοί
που χάρηκαν με το πενθήμερο.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Σε βαθιά
νιρβάνα

Δ

εν είναι η πρώτη φορά που η νευρική Τουρκία βρίσκεται στο καναβάτσο. Αυτήν τη φορά η αιτία ήταν ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο
Ντράγκι, ο οποίος χαρακτήρισε τον Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν δικτάτορα. Ο Ιταλός πρεσβευτής στην
Άγκυρα Τζαναντρέα Γκαγιάνι κλήθηκε στο τουρκικό ΥΠ.ΕΞ. έπειτα από τη δήλωση του Ιταλού
πρωθυπουργού, ο οποίος αποκάλεσε τον Τούρκο
πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν δικτάτορα με αφορμή το
sofagate, ενώ στις δηλώσεις Ντράγκι αντέδρασαν έντονα ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Νουμάν
Κουρτουλμούς και ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ Ομέρ
Τσελίκ.
Ο Τούρκος ΥΠ.ΕΞ. ανέφερε ότι «καταδικάζουμε
έντονα και επιστρέφουμε τις ανάρμοστες, απαράδεκτες και λαϊκίστικες δηλώσεις του διορισμένου Ιταλού πρωθυπουργού Ντράγκι σχετικά
με τον εκλεγμένο πρόεδρό μας». Σε δήλωσή του
ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος
Νουμάν Κουρτουλμούς το τερμάτισε: «Καταδικάζουμε τις ατυχείς δηλώσεις του Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι με τις οποίες αναφερόταν στον πρόεδρό μας. Κύριε Ντράγκι, από
εμάς δικτάτορας δεν βγαίνει. Αν θέλετε να δείτε
δικτάτορα, κοιτάξτε την ιστορία σας, κοιτάξτε τον
Μουσολίνι».
Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι
αποκάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν ευθέως για πρώτη φορά δικτάτορα, λέγοντας ότι αισθάνεται ντροπή για αυτό που αναγκάστηκε να
υποστεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
«Δεν συμφωνώ σε καμία περίπτωση με τη συμπεριφορά του Ερντογάν προς την κυρία Φον ντερ
Λάιεν. Νομίζω ότι δεν ήταν κατάλληλη αυτή η
συμπεριφορά και λυπάμαι πολύ για την ταπείνωση που έπρεπε να υποστεί».
Όσοι γνωρίζουν τα διπλωματικά δρώμενα και τη
στενή σχέση του Ντράγκι με τον αμερικανικό παράγοντα έκαναν άλλη ανάγνωση πίσω από τη λέξη «δικτάτορας». Είδαν τη νέα γραμμή που έχουν
χαράξει οι Αμερικανοί απέναντι στον Ερντογάν.
Όλος ο διπλωματικός κόσμος το καταλαβαίνει. Ο
μόνος που δεν το καταλαβαίνει είναι ο Ερντογάν.
Κακό του κεφαλιού του...

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

11

POLITICAL

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Άρθηκε η ασυλία του Σταύρου Αραχωβίτη για την υπόθεση της Folli Follie
Την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου
Αραχωβίτη αποφάσισε η Βουλή, η οποία με 183 θετικές ψήφους έναντι 23 αρνητικών ουσιαστικά επιστρέφει την υπόθεση της Folli Follie στη Δικαιοσύνη για περαιτέρω έλεγχο.
Να σημειωθεί ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήδη είχε
από χθες προαναγγελθεί, απουσίαζαν από τη διαδικασία
της μυστικής ψηφοφορίας.
Από την πλευρά του, ο κ. Αραχωβίτης αναφέρθηκε στην
απουσία οποιασδήποτε ένδειξης, αρνούμενος οποιαδήποτε
εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ διερωτήθηκε «ένα email ενός

υπαλλήλου, που επικαλείται ότι στηρίζω τον όμιλο, είναι το
μοναδικό στοιχείο που μπορεί να βασιστεί μια τόσο σοβαρή
κατηγορία εναντίον μου;». Ο ίδιος, δε, κατήγγειλε πολιτικές
σκοπιμότητες, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Τόσο ο
χρόνος όσο και ο τρόπος της παράνομης διαρροής καταδεικνύουν την πολιτική σκοπιμότητα. Ενώ η έρευνα για τις αξιόποινες πράξεις που τελούνταν από την εταιρεία βρίσκονταν
σε πλήρη εξέλιξη και ενώ μέχρι τότε ουδεμία ένδειξη εμπλοκής της υπόθεσης είχε προκύψει, σε χρόνο πολιτικά σημαντικό εμφανίζεται η διαρροή με την αναφορά του ονόμα-

τός μου και άλλων πολιτικών προσώπων». Να καταψηφίσουν το αίτημα της εισαγγελικής Αρχής για τον κ. Αραχωβίτη
ζήτησε από το σύνολο των κομμάτων ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης.
Σημειώνεται ότι η στάση της Ν.Δ. υπέρ της άρσης ασυλίας του Σταύρου Αραχωβίτη στηρίχθηκε καθαρά στον τυπικό λόγο ότι η Βουλή δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου της
ουσίας και όχι σε ουσιαστικούς λόγους αναφορικά με την
άποψη του κόμματος περί εμπλοκής ή μη του βουλευτή
στην υπόθεση.

«Πυρά» από
τον Κοντονή
κατά ΣΥΡΙΖΑ!

Σ

ε καταγγελίες που καίνε τον
ΣΥΡΙΖΑ και προκαλούν μείζον πολιτικό ζήτημα προχώρησε χθες ο πρώην υπουργός Σταύρος Κοντονής ενώπιον της
Δικαιοσύνης, με αφορμή τη μετατροπή του αδικήματος της δωροδοκίας
από κακούργημα σε πλημμέλημα με
τον νέο Ποινικό Κώδικα, ο οποίος ψηφίστηκε επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα λίγο προτού η χώρα οδηγηθεί
στην κάλπη.
Ο κ. Κοντονής, ούτε λίγο ούτε πολύ,
υπογράμμισε ότι η αλλαγή του Ποινικού Κώδικα έγινε έπειτα από πιέσεις
και για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων από την τότε κυβέρνηση! Μάλιστα, ο ίδιος έκανε ειδική
αναφορά σε μια συγκεκριμένη υπόθεση δωροδοκίας, η οποία «εκδικάστηκε
κατά την προεκλογική περίοδο του
2019». Προειδοποίησε, δε, ότι θα αναφερθεί ονομαστικά στην εισαγγελέα
σχετικά με την εν λόγω υπόθεση.
«Αποδείχτηκε ότι, εκτός της συγκεκριμένης διάταξης της μετατροπής της
δωροδοκίας από κακούργημα σε
πλημμέλημα, υπάρχουν σοβαρότατες
και άλλες διατάξεις, τις είχαμε επισημάνει, που είναι απολύτως προβληματικές. Αναφέρομαι στην παρεπόμενη
ποινή της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων στα θέματα του βιασμού
και της κακοποίησης των ανηλίκων»,
τόνισε ο πρώην υπουργός σε δηλώσεις

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

του, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί το
κόμμα που επαγγελλόταν την κάθαρση
να οργανώνει ως κυβέρνηση παραγραφές σοβαρότατων αδικημάτων.
Παράλληλα, ο κ. Κοντονής κατήγγειλε ότι η αλλαγή του Ποινικού Κώδικα
έγινε… νύχτα, χωρίς διαβούλευση και
με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
«Επελέγη μια διαδικασία του κατεπείγοντος για να ψηφιστούν χίλια άρθρα
σε μια συνεδρίαση, χωρίς ουσιαστική
διαβούλευση με τις νομικές σχολές
και τις ενώσεις ποινικολόγων. Επίσης,
μεταφέρθηκε η διενέργεια των εκλογών μια εβδομάδα μετά την αρχική
εξαγγελία ακριβώς για να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Βουλής και
να ψηφιστεί ο Ποινικός Κώδικας», τόνισε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια
μάλλον αμήχανη απάντηση απέφυγε να
απαντήσει στην ουσία των καταγγελιών
του πρώην υπουργού. «Του ευχόμαστε
καλή τύχη στα νέα του καθήκοντα ως
αχθοφόρου πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων», ανέφερε η αξιωματική αντιπολίτευση, εγκαλώντας τον
για «ανοησίες». Την ίδια ώρα, η κυβερ-

νητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη τόνισε ότι όσα είπε ο κ. Κοντονής
δημιουργούν μείζον πολιτικό θέμα,
καθώς «κατήγγειλε επισήμως δόλια
επίσπευση των αλλαγών στον Ποινικό
Κώδικα το 2019, προκειμένου να μετατραπεί η δωροδοκία από κακούργημα
σε πλημμέλημα για να ευνοηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα».

Η αλλαγή του Ποινικού
Κώδικα έγινε έπειτα από πιέσεις
και για την εξυπηρέτηση
συγκεκριμένων συμφερόντων
από την τότε κυβέρνηση

Απάντηση Τασούλα

Σαφή απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ για την επιστολική ψήφο έδωσε χθες ο πρόεδρος
της Βουλής Κώστας Τασούλας, υπογραμμίζοντας ότι ναι μεν η μέθοδος δεν είναι σύγχρονη, αλλά σίγουρα δεν νοθεύει την έκφραση γνώμης. Σύμφωνα με τον
κ. Τασούλα, το ζήτημα έγκειται στο γεγονός ότι το παρόν τεχνολογικό σύστημα
δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακώλυτη και πλήρη συμμετοχή των πάντων. Μάλιστα, όπως εξήγησε, αν ένας βουλευτής ή και περισσότεροι δεν μπορέσουν να
έρθουν να ψηφίσουν ακόμα και μέσω skype, τότε υπονομεύεται το κύρος όλης
της ψηφοφορίας. «Η περίπτωση της τεχνολογικής λύσης προκειμένου να γίνεται η ονομαστική ψηφοφορία με την απεικόνιση του συναδέλφου στην οθόνη
και την έκφραση της γνώμης του “ναι”, “όχι”, “παρών” είναι μια περίπτωση που
εξετάστηκε και αποδείχτηκε εξαιρετικά επισφαλής στην πράξη. Εξαιρετικά
επισφαλής. Εξετάστηκε εδώ μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας. Είχαμε ατέλεια, κακή σύνδεση, είχαμε επισφάλεια», πρόσθεσε ο ίδιος.

P
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Το γαλλικό πακέτο για τις φρεγάτες

Σ

κληραίνει ο ανταγωνισμός για
τις νέες φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, με τη γαλλική
εταιρεία Naval Group να παρουσιάζει την επίσημη πρότασή της στην
ελληνική πλευρά.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Μάλιστα, οι Γάλλοι έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες της πρότασης ως
προς την ενδιάμεση λύση, την εμπλοκή
της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και
τα χρονοδιαγράμματα, ενώ αποκάλυψαν
και αρκετές τεχνικές πληροφορίες για τη
διαμόρφωση της φρεγάτας Belh@rra FDI
- Hellenic.
Σύμφωνα με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της εταιρείας Αλέν Γκιγιού, οι γαλλικές φρεγάτες υπερέχουν έναντι των ανταγωνιστών, διότι υποστηρίζουν το πλήρως ψηφιακό ραντάρ Sea Fire, ενώ οι 32
πύραυλοι Aster και το σύστημα πληρο-

φοριών Setis προσφέρουν απόλυτο έλεγχο έναντι κάθε απειλής. Οι τέσσερις φρεγάτες FDI που προτείνουν οι Γάλλοι για το
Πολεμικό Ναυτικό θα φέρουν ακόμη ανθυποβρυχιακά συστήματα sonar Captas
και sonar γάστρας.
Η γαλλική πλευρά υποστηρίζει ότι η
πρώτη φρεγάτα θα μπορεί να παραδοθεί
στην Ελλάδα στις αρχές του 2025, δηλαδή
24 μήνες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Για να γίνει αυτό οι Γάλλοι
προτίθενται να πουλήσουν στην Ελλάδα
την Belh@rra, η οποία κατασκευάζεται
ήδη για τις ανάγκες του γαλλικού πολεμικού ναυτικού στα ναυπηγεία του Λοριάν.
Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα, το
δεύτερο πλοίο θα είναι έτοιμο το 2027, το
τρίτο το 2028 και το τέταρτο το 2029.
Σύμφωνα με τον κ. Γκιγιού, οι τρεις από
τις τέσσερις φρεγάτες θα ναυπηγηθούν
στην Ελλάδα, ενώ στελέχη της εταιρείας
έχουν ήδη επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις
της Ελευσίνας και του Σκαραμαγκά, ενώ
έχουν έρθει σε επαφή και με επενδυτές
από την Ελλάδα που θα μπορούσαν να
αναλάβουν κάποιο από τα ναυπηγεία. Σε
περίπτωση επιλογής της γαλλικής πρότα-

σης, μάλιστα, 63 ελληνικές επιχειρήσεις
θα συμμετέχουν στην παραγωγή της φρεγάτας αλλά και στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα των Γάλλων, δίνοντας έργο
για πολλά χρόνια στην ελληνική αμυντική
βιομηχανία.
Ως προς την ενδιάμεση λύση, οι Γάλλοι
προσφέρουν δωρεάν από τις αρχές του
2022 την αντιαεροπορική φρεγάτα Jean
Bart, κλάσης Cassard, και το αντιτορπιλικό Latouche - Treville, κλάσης Georges
Leygues. Μέσα στις επόμενες μέρες στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού θα δουν
από κοντά τα δύο γαλλικά πλοία για να
εξετάσουν τις δυνατότητες και την κατάστασή τους.
Η Naval Group προτίθεται ακόμη να
εκσυγχρονίσει τις τέσσερις ελληνικές
ΜΕΚΟ κλάσης Ύδρα σε ελληνικά ναυπηγεία. Αν και στην πρόταση δεν γίνεται
αναφορά σε κόστη, πηγές του Πολεμικού
Ναυτικού εκτιμούν ότι ολόκληρο το πρόγραμμα θα κυμαίνεται μεταξύ 4,5 και 5
δισ. ευρώ. Στην παρουσίαση, πάντως, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη συμμαχία της
Ελλάδας με τη Γαλλία, ιδιαίτερα την περίοδο της ελληνοτουρκικής κρίσης. Ως

παράδειγμα των άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών αναφέρθηκε η αγορά
των Rafale, η σύμβαση των οποίων μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για μια
διακρατική συμφωνία τύπου G to G.
Η γαλλική πρόταση έρχεται να προστεθεί στους φακέλους που έχει ήδη στη
διάθεσή του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τη Μεγάλη Βρετανία, την Ισπανία,
την Ολλανδία και τη Γερμανία, ενώ αναμένονται η τελική πρόταση της Ιταλίας αλλά και η απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο επίσημο αίτημα (LoR) της ελληνικής πλευράς για τα τελικά χαρακτηριστικά της αμερικανικής προσφοράς.

Προτίθενται να πουλήσουν
στην Ελλάδα την Belh@rra,
που κατασκευάζεται
ήδη για τις ανάγκες
του πολεμικού ναυτικού
τους στα Ναυπηγεία του Λοριάν
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Με χρησμό από τους Δελφούς ο Λίβυος
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Α

νάχωμα στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο αποτελεί
η συμφωνία για άμεση επανεκκίνηση των συνομιλιών,
με αντικείμενο την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών Ελλάδας - Λιβύης, στην
οποία κατέληξαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο επικεφαλής
του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης
Μοχάμεντ αλ-Μένφι, ανοίγοντας, έτσι,
ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο
χωρών.
«Χαιρετίζω τη δική σας πρόθεση αλλά
και του πρωθυπουργού της Λιβύης, η χώρα σας να συζητήσει με την Ελλάδα κρίσιμα ζητήματα, όπως η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών», διεμήνυσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στον Λίβυο πρόεδρο που
επισκέφθηκε χθες την Αθήνα. Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των υπουργών Εξωτερικών των δύο
χωρών και αναμένεται να συνεχιστούν
από το σημείο όπου διακόπηκαν το 2010.
Στη συνάντηση των δύο ηγετών στο Μέγαρο Μαξίμου συζητήθηκαν ακόμη οι
προοπτικές διεύρυνσης των οικονομικών
σχέσεων που θα αποτελέσουν και αντικείμενο της επίσκεψης του υφυπουργού
Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη στη
Λιβύη, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέφερε στον πρόεδρο αλ-Μένφι τη θέση
της Αθήνας -που αποτελεί και ευρωπαϊκή
θέση- για άμεση αποχώρηση των ξένων
στρατευμάτων. «Θέλω να γνωρίζετε ότι η
Ελλάδα θα σταθεί δίπλα σε σας και στον
λιβυκό λαό, στο δύσκολο έργο σας να
ανασυγκροτήσετε την πατρίδα σας. Να
οδηγήσετε τη χώρα σε εκλογές στο τέλος
του έτους, έτσι ώστε οι ίδιοι οι πολίτες της
Λιβύης να πάρουν την τύχη της χώρας
τους στα χέρια τους. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι να αποχωρήσουν όλα
τα στρατεύματα από τη Λιβύη», τόνισε ο
Έλληνας πρωθυπουργός.
Από την πλευρά του, ο Μοχάμεντ αλΜένφι αναγνώρισε ότι η Ελλάδα μπορεί
να καταστεί πύλη εισόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Λιβύη. «Φροντίζουμε για την εξέλιξη των σχέσεων, για το
άνοιγμα νέων οριζόντων στις σχέσεις ιδιαίτερα με την Ελλάδα. Και αν κάποια στιγμή αυτές οι σχέσεις πέρασαν από δύσκο-

λες στιγμές, αυτό μπορεί να επιλυθεί μέσα από τον διάλογο», είπε ο Λίβυος πρόεδρος, ο οποίος, μάλιστα, αναφέρθηκε
και σε έναν χρησμό του Μαντείου των
Δελφών: «Είχε βγει ένας χρησμός από το
Μαντείο των Δελφών, που συνδέεται με
την ίδρυση τριών μεγάλων αποικιών στην
περιοχή της Μπάρκας, στην Ανατολική
Λιβύη. Θέλω να πω ότι αυτές οι σχέσεις
δεν δημιουργήθηκαν μόνο πάνω σε υλικό
υπόβαθρο, αλλά, έχοντας υπόψη και τον
χρησμό του Μαντείου, έχουν και πνευματικό υπόβαθρο».
Ο Μοχάμεντ αλ-Μένφι είχε συνάντηση
και με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Κατερίνα Σακελλαροπούλου. «Στο πλαίσιο αυτό, ενέργειες μονομερείς ή διμερείς που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο

δεν έχουν θέση και αποδοκιμάζονται
από τη διεθνή κοινότητα», ανέφερε η κυρία Σακελλαροπούλου. Ο αλ-Μένφι,
αφού σημείωσε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια συνεργασίας στην οικονομία και
τον πολιτισμό, εξέφρασε την ευχή να αυξηθεί ο αριθμός των ελληνικών εταιρειών στη Λιβύη.

Σήμερα η συνάντηση
Στην Άγκυρα, όπου το απόγευμα θα
πραγματοποιήσουν την πρώτη τους συνάντηση οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, είναι στραμμένο το
βλέμμα της Αθήνας. Διπλωματικές πηγές
αναφέρουν ότι οι Νίκος Δένδιας και Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα έχουν κατ’ ιδίαν
συνάντηση και στη συνέχεια διευρυμένες

συνομιλίες, παρουσία των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών, ενώ θα γίνουν και
κοινές δηλώσεις στον Τύπο. Η συζήτηση
αναμένεται να κινηθεί γύρω από τις διμερείς σχέσεις, πολιτικές και οικονομικές,
καθώς και τις διεθνείς εξελίξεις.
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα
αναφερθεί και στις σχέσεις Ευρωπαϊκής
Ένωσης - Τουρκίας, με ιδιαίτερη αναφορά στο Μεταναστευτικό, καθώς και στον
αποσταθεροποιητικό ρόλο της Άγκυρας
στη Συρία και τη Λιβύη. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι ο Νίκος Δένδιας θα επαναλάβει τη θέση της Αθήνας, ότι η Τουρκία θα
πρέπει να δείξει διάθεση αποκλιμάκωσης σε βάθος χρόνου και όχι μόνο μέχρι
το επόμενο Συμβούλιο Κορυφής της Ε.Ε.
Έμπειροι διπλωμάτες, ωστόσο, εκτιμούν ότι ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα
επιχειρήσει να δείξει ένα φιλικό πρόσωπο, στέλνοντας, έτσι, θετικά μηνύματα
στην Ευρώπη, ενώ ενδεικτική του κλίματος που επιδιώκει η Τουρκία είναι η πρόσκληση την οποία απηύθυνε στον Νίκο
Δένδια, να παρακαθίσει σε δείπνο
«ιφτάρ» (το δείπνο του Ραμαζανιού), κάτι
που θεωρείται ιδιαίτερη τιμή για έναν καλεσμένο.
Χθες, ο Νίκος Δένδιας βρέθηκε στην
Κωνσταντινούπολη, προτού επιστρέψει
στην Αθήνα για την Υπουργική Σύνοδο
του ΝΑΤΟ. Στη συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη αναφέρθηκε στις
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Πατριαρχείο αλλά και στην τριακονταετή θητεία του κ.κ. Βαρθολομαίου στον Οικουμενικό Θρόνο.

Νέες προκλήσεις από τον Ερντογάν

Δεν κρύβει τον εκνευρισμό του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
μετά το μούδιασμα που του προκάλεσαν η αναφορά του μεταβατικού πρωθυπουργού της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ
Ντμπεϊμπά, για διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε
να καθοριστούν οι θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και η δέσμευση του επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης στη χθεσινή συνάντηση με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη για επανεκκίνηση του διαλόγου ανάμεσα σε Αθήνα και Τρίπολη. Ο Τούρκος πρόεδρος, απευθυνόμενος σε νέους στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Τουρκίας, επιχείρησε να ανεβάσει και πάλι τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι σε ισχύ. «Στην Ανατολική Μεσόγειο κάναμε το
μεγάλο μας άλμα με τη συμφωνία για τη Λιβύη. Η Τουρκία
επέδειξε αποφασιστικότητα στο θέμα των σεισμογραφικών
ερευνών και στο θέμα των γεωτρήσεων. Στη Λιβύη μπορού-

με να κάνουμε σεισμογραφικές έρευνες και γεωτρήσεις. Η
Ελλάδα ενοχλήθηκε, διότι δεν διαθέτει τέτοιου είδους
πλοία. Όμως η Ελλάδα δεν έχει τα ίδια δικαιώματα με εμάς
στη συγκεκριμένη περιοχή».
«Αν η Άγκυρα επιθυμεί πραγματικά να γυρίσει μια νέα σελίδα στις σχέσεις μας, πρέπει να δείξει στην πράξη ότι τηρεί
τις ίδιες αρχές με όλα τα σύγχρονα και φιλειρηνικά κράτη,
όπως είναι η διεθνής νομιμότητα και η καλή γειτονία. Δεν
μπορεί να επιτευχθεί επίλυση διαφοράς με τη διπλωματία
των κανονιοφόρων ή με κλιμάκωση της έντασης με στρατιωτικά μέσα, όπως συνέβη στο Αιγαίο το περασμένο καλοκαίρι
και το φθινόπωρο», είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα
μέσω του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος συμμετείχε σε διαδικτυακή εκδήλωση του Chatham House για την Άμυνα και την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.
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Στη δουλειά με υποχρεωτικό self-test
εκινούν από την ερχόμενη Δευτέρα να μοιράζονται σε νέες κατηγορίες εργαζομένων -μία φορά
την εβδομάδα- δωρεάν selftests, τα οποία θα αποτελέσουν το μεγάλο
«όπλο» της κυβέρνησης για το σταδιακό
άνοιγμα όλων των δραστηριοτήτων, σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας.
Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε
χθες ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία διανομής των δωρεάν self-tests
από τα φαρμακεία, με την επίδειξη του ΑΜΚΑ, στους εργαζομένους που απασχολούνται σε καταστήματα τα οποία είναι ήδη ανοιχτά, ώστε να διασφαλιστεί ο περιορισμός
της διασποράς στην κοινότητα.
Στο μέτρο υπάγονται οι εργαζόμενοι σε:
• Λιανεμπόριο (περιλαμβάνονται τα σουπερμάρκετ).
• Εστίαση.
• Μεταφορές (χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές).
• Υπηρεσίες καθαρισμού.
• Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής.
• Εταιρείες τυχερών παιχνιδιών.
Σε ό,τι αφορά τον δημόσιο τομέα, τα selftests θα είναι υποχρεωτικά για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ, των ΟΤΑ που απασχολούνται στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι,
των απασχολούμενων στις υπηρεσίες καθαριότητας, των δικαστικών λειτουργών και
των δικαστικών υπαλλήλων.
Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο υπουργός Εργασίας, τα self-tests είναι υποχρεωτικά για την προσέλευση των εργαζομένων
-ο αριθμός τους υπολογίζεται σε 900.000και θα πρέπει να διενεργούνται μία φορά
την εβδομάδα. Εάν ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, του επιβάλλεται
από το ΣΕΠΕ πρόστιμο 300 ευρώ. Αν σε
έλεγχο του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που
απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει

Ξ

Τι ζητά η Ιερά
Σύνοδος

δηλώσει self-test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ (ανά εργαζόμενο). Αν βρεθεί
εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με
θετικό self-test, του επιβάλλεται πρόστιμο
1.500 ευρώ.

Πώς θα δηλώνεται το αποτέλεσμα
Οι εργαζόμενοι θα εισέρχονται στην
πλατφόρμα και θα επιλέγουν τη δήλωση
αποτελέσματος. Θα μεταφέρονται στη σχετική πλατφόρμα της ΕΡΓΑΝΗ, τόνισε ο κ.
Χατζηδάκης, εκτιμώντας πως όλα θα λειτουργήσουν ομαλά. Με αρνητικό αποτέλεσμα, ο εργαζόμενος πηγαίνει κανονικά
στην εργασία του. Εάν είναι θετικό, εντός 24
ωρών ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει
επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δημόσια δομή είτε σε ιδιωτική, με επιβάρυνση του εργοδότη ή του ιδίου. Θα παραμείνει σε καραντίνα μέχρι το αποτέλεσμα. Εάν το αποτέλεσμα παραμείνει θετικό, εκδίδεται βεβαίωση για την καραντίνα του εργαζομένου.
Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκδίδεται πάλι βεβαίωση για την προσέλευση στην

εργασία. Επίσης, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν τους εργαζομένους για την υποχρεωτικότητα των selftests.
Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδόθηκε χθες
και στην οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά
με τη διευκόλυνση του εμβολιασμού των
εργαζομένων αναφέρει πως οι εργοδότες
οφείλουν να διευκολύνουν τους εργαζομένους τους με κάθε τρόπο στη διαδικασία
προγραμματισμού και προσέλευσης στα
εμβολιαστικά κέντρα, κατόπιν των προγραμματισμένων ραντεβού, εφόσον αυτά
πραγματοποιούνται εντός του ωραρίου εργασίας τους.

Ποιες κατηγορίες εργαζομένων
αφορούν τα self-tests - «Τσουχτερά»
πρόστιμα για τους εργοδότες
που παρανομούν

Την πρόταση της Εκκλησίας
για τη λειτουργία των ναών
τις ημέρες του Πάσχα απέστειλε στην κυβέρνηση η
Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Στο
αρμόδιο υπουργείο Παιδείας
προτείνεται από την Κυριακή
των Βαΐων να ισχύσει η αναλογία μέσα στους ναούς ένα
άτομο ανά 15 τ.μ και μέγιστος
αριθμός πιστών τα 100 άτομα
στους μεγάλους ναούς με τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως η υποχρεωτική
χρήση μάσκας, η τήρηση αποστάσεων και όλα τα άλλα
υγειονομικά μέτρα.
Επίσης, όπως αναφέρει η
ΕΡΤ, προτείνεται η χρήση μεγάφωνων, έτσι ώστε να
υπάρχουν πιστοί στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, ενώ
η λιτανεία των Επιταφίων
προτείνεται να γίνει εντός
των ιερών ναών ή στον αύλειο χώρο, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Σύμφωνα
με πληροφορίες, η Εκκλησία
θα τελέσει περισσότερες από
μία θείες λειτουργίες, ώστε
να εκκλησιαστούν περισσότεροι πιστοί, ενώ ιερείς και
ιεροψάλτες θα κάνουν υποχρεωτικό διαγνωστικό test
Covid ανά εβδομάδα. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος θα συνεδριάσει και πάλι πριν από την
Κυριακή των Βαΐων, μέσα,
δηλαδή, στον Απρίλιο.

Βασίλης Κικίλιας: Υποχώρηση παρουσιάζουν τα ενεργά κρούσματα
Σταθεροποίηση παρουσιάζει ο δείκτης θετικότητας.
Την ίδια στιγμή, υποχώρηση παρουσιάζουν και τα ενεργά
κρούσματα, σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες ο υπουργός
Υγείας Βασίλης Κικίλιας, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για τον κορονοϊό. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον
υπουργό Υγείας, σταθεροποίηση παρουσιάζεται σε όλες
τις περιφέρειες, με εξαίρεση την Κεντρική Μακεδονία και
τη Θράκη, όπου παρατηρείται αυξημένη τάση, γεγονός το
οποίο πιέζει ασφυκτικά τα νοσοκομεία.
Επίσης, ο κ. Κικίλιας τόνισε πως είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο το γεγονός ότι σταθεροποιητική τάση παρουσιάζε-

ται και στην Αττική. Ωστόσο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάσουμε. Ακόμη, συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή και αυστηρή τήρηση
των μέτρων. Αναφερόμενος στους εμβολιασμούς, είπε ότι
η διαδικασία προχωρά κανονικά, όπως επίσης και οι παραλαβές των εμβολίων.
Από την πλευρά του, ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης δήλωσε πως το δωρεάν self-test που
διανέμεται από τα φαρμακεία είναι ένα συμπληρωματικό
εργαλείο προς όφελος της δημόσιας υγείας, ενώ στόχος

είναι ο εντοπισμός των αδιάγνωστων φορέων του ιού
SARS-CoV-2.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της
νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι
3.089, εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών
με κορονοϊό είναι 81, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 9.135. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 809, ενώ οι
νέες εισαγωγές Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας
είναι 562.
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ΠΟΥ: Ιδρύει
γραφείο
στην Αθήνα

«ΧΡΥΣΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ»

Επισπεύδει τώρα
τις παραδόσεις
των εμβολίων
της Pfizer η Ε.Ε.

Γράφει ο Σπύρος Μουζακίτης
Το πρώτο του γραφείο στην Ευρώπη για θέματα που αφορούν στην
υγειονομική περίθαλψη και στην
ασφάλεια των ασθενών ιδρύει σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας στην Αθήνα. Στο πλαίσιο
αυτό, ο υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας καθώς και ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, δρ Kluge, θα υπογράψουν την
ίδρυση του Περιφερειακού Γραφείου στην Αθήνα, η οποία και είχε επικυρωθεί με επίσκεψη του
Έλληνα υπουργού Υγείας στα κεντρικά γραφεία του ΠΟΥ Ευρώπης,
στην Κοπεγχάγη, στις 15 Οκτωβρίου 2020. Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr, το γραφείο του
ΠΟΥ θα βρίσκεται στο κέντρο της
Αθήνας και αναμένεται να το επισκεφτεί ο δρ Kluge, ο οποίος στη
συνέχεια θα συμμετέχει και στο
καθιερωμένο press briefing, που
διοργανώνει κάθε Πέμπτη ο ΠΟΥ,
ενημερώνοντας όλα τα κράτη της
Ευρώπης για την εξέλιξη της πανδημίας. Σε αυτό θα λάβει μέρος
και ο υπουργός Υγείας, Βασίλης
Κικίλιας.

Ρ

αγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο των εμβολίων, μετά το ντόμινο
των γεγονότων σχετικά με τα εμβόλια της AstraZeneca και της Johnson & Johnson. Υπενθυμίζεται πως και τα δύο
εμβόλια έχουν συσχετιστεί με περιστατικά
θρομβώσεων. Μπορεί το ποσοστό των πολιτών που έχουν εμφανίσει αυτήν την παρενέργεια να είναι χαμηλό, ωστόσο η σύγχυση που
έχει προκληθεί σε όλον τον κόσμο έχει σοβαρή επίπτωση και στους ανθρώπους που είναι
προγραμματισμένο να εμβολιαστούν, καθώς
έχουν πλέον πολλές επιφυλάξεις.
Χθες, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε πως επισπεύδεται η παράδοση 50.000.000 δόσεων εμβολίων της Pfizer/ΒioΝΤech, είδηση που αποτελεί ένδειξη πως η Ευρώπη «απομακρύνεται» από την AstraZeneca και την Johnson &
Johnson. Η Pfizer θα παρέδιδε τα εν λόγω
εμβόλια το τέταρτο τρίμηνο, όμως θα παραληφθούν από την Ε.Ε. το δεύτερο τρίμηνο (το
οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο), σημείωσε η
Φον ντερ Λάιεν. Αξίζει να σημειωθεί ότι,
σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν,
χθες οι εμβολιασμοί στην Ε.Ε. έφτασαν στις
100.000.000 δόσεις.
Της δήλωσης της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
είχε προηγηθεί δημοσίευμα της «La Stampa», σύμφωνα με το οποίο η Κομισιόν αποφά-

σισε να μην ανανεώσει τα συμβόλαια εμβολίων κατά του κορονοϊού το επόμενο έτος με
εταιρείες όπως οι Astrazeneca και Johnson &
Johnson. «Η Κομισιόν, σε συμφωνία με ηγέτες πολλών χωρών της Ε.Ε., αποφάσισε ότι τα
συμβόλαια με τις εταιρείες που παράγουν εμβόλια ιικού φορέα και ισχύουν για το τρέχον
έτος δεν θα ανανεωθούν μετά τη λήξη τους»,
γράφει η ιταλική εφημερίδα. Το δημοσίευμα
προσθέτει ότι οι Βρυξέλλες θα προτιμούσαν
να επικεντρωθούν στα εμβόλια νουκλεϊκού
οξέος (mRNA), όπως είναι εκείνα των Pfizer
και Moderna.
Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν περνά
απαρατήρητο το γεγονός ότι μόλις την Τρίτη
έγινε γνωστό πως η εταιρεία Pfizer αύξησε
αιφνιδιαστικά την τιμή κάθε δόσης που διαθέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα 12 ευρώ,
που ήταν αρχικά, στα 19,5 ευρώ.
Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε χθες ο εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Γκαμπριέλ Ατάλ, το εμβόλιο της Johnson & Johnson θα χορηγείται στη Γαλλία βάσει του ίδιου
πρωτοκόλλου που προβλέπεται για το εμβόλιο της AstraZeneca, δηλαδή σε άτομα άνω
των 55 ετών. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με
ΜΜΕ της Δανίας, η χώρα θα σταματήσει να
χορηγεί το εμβόλιο της AstraZeneca. Η απόφαση αυτή, η οποία αφαιρεί το συγκεκριμένο
εμβόλιο από το πρόγραμμα εμβολιασμού της
χώρας, θα καθυστερήσει κατά μερικές εβδομάδες τη διαδικασία εμβολιασμού.

EΛΛΑΔΑ
Απουσίες στους
μαθητές λυκείων
υπό κατάληψη

Σε εφαρμογή θέτει το υπουργείο Παιδείας
παλαιότερη απόφαση, με την οποία προβλέπονται τηλεκπαίδευση και απουσίες για τους
μαθητές των λυκείων που τελούν υπό κατάληψη, βρίσκοντας, ωστόσο, απέναντί του το
συνδικαλιστικό όργανο των καθηγητών, το
οποίο επιχειρεί να παράσχει κάλυψη στους
καταληψίες μαθητές. Στην απόφαση επισημαίνεται πως «σε περίπτωση έκτακτου ή
απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά
αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερή τη διεξαγωγή
της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα ή σε
ολόκληρη σχολική μονάδα, τα σχολεία υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεωτική τόσο για
τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Μαθητές που παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση και λαμβάνουν
απουσίες για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας». Η
Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) προχώρησε στην κήρυξη απεργίας-αποχής στα σχολεία που τελούν υπό κατάληψη, αναφέροντας πως «η ΑΔΕΔΥ έχει
προκηρύξει για τους εκπαιδευτικούς της
Δευτεροβάθμιας απεργία-αποχή από την αντιπαιδαγωγική ζωντανή αναμετάδοση του
μαθήματος και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα υπό κατάληψη σχολεία». Εν τω μεταξύ, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η
απόφαση ορισμένων διευθυντών σχολείων,
οι οποίοι χρεώνουν απουσίες σε μαθητές που
συνοικούν με άτομα τα οποία ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν προσέρχονται στα
σχολεία τους. Το υπουργείο Παιδείας έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως «η απόφαση για τη
δυνατότητα απουσίας από τη διά ζώσης διδασκαλία και τη συμμετοχή σε διαδικτυακό
τμήμα όσων μαθητών ανήκουν σε ευπαθή
ομάδα ή συνοικούν με άτομο που ανήκει σε
ομάδα αυξημένου κινδύνου είναι σε ισχύ ήδη
από το α’ τετράμηνο του σχολικού έτους. Εξυπακούεται ότι οι απουσίες δεν προσμετρώνται, καθώς συμμετέχουν σε διαδικτυακά τμήματα».
Εύη Πανταζοπούλου
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Επεκτείνονται σε όλα τα σχολεία τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων
Σε όλα τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια της
χώρας μπαίνουν από την επόμενη σχολική χρονιά τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και η διδασκαλία γνωστικών αντικείμενων όπως η Υγεία και η Διατροφή, η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, η Οικολογία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Εκπαιδευτική Ρομποτική. Κατά τη διαδικτυακή συνάντηση
της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας με τα μέλη του Δ.Σ.
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) συμφωνήθηκε η επέκταση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του γυμνασίου. Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων περιλαμβάνουν τέσσερις Θεματικούς Κύκλους (Ζω Καλύτερα - Ευ Ζην, Φροντίζω το Περιβάλλον, Ενδιαφέρομαι και

Ενεργώ, Δημιουργώ και Καινοτομώ) με υποενότητες, ανάλογα με την ηλικία και την εκπαιδευτική βαθμίδα.
Από τον ερχόμενο μήνα θα ξεκινήσουν οι επιμορφώσεις
στη διδασκαλία δεξιοτήτων για περισσότερους από 70.000
εκπαιδευτικούς. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν επιμορφωτικές δράσεις για την ένταξη στο νηπιαγωγείο Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στα Αγγλικά. Προτεραιότητα
για το υπουργείο είναι και η αναμόρφωση των 453 Προγραμμάτων Σπουδών, έπειτα από 20 χρόνια, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών θα ακολουθούν τις ευρωπαϊκές τάσεις, υιοθετώντας μια εξατομικευμένη, μαθητοκεντρική προσέγγιση στη διδασκαλία. Παράλληλα, εισάγεται η έννοια του

«πολλαπλού βιβλίου» με την κατάργηση του μονοπωλίου
τού ενός και μοναδικού σχολικού εγχειριδίου.
Τέλος, θα τεθεί σε λειτουργία το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Επιμορφώσεων, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες
σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης με πιστοποιημένες διαδικασίες. Σε πρώτη φάση, οι προγραμματισμένες
επιμορφώσεις αφορούν στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, στα
ΕΠΑΛ και στους νεοδιόριστους. «Συνεχίζουμε εντατικά με
προσήλωση, δημιουργικότητα και όραμα τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία, με
γνώμονα πάντα τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς
μας», σχολίασε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.
Εύη Πανταζοπούλου

Η μαθήτρια από
τον Βόλο που
«κατακτά» το MIT

Α

πό το 1ο Γενικό Λύκειο Βόλου
θα βρεθεί στο MIT (Massachusetts Institute of Technology) για να σπουδάσει Μαθηματικά και Πληροφορική, έχοντας λάβει μια πλήρη υποτροφία, που θα καλύψει το κόστος των σπουδών και της διαβίωσής της. Ο λόγος για την αριστούχα
μαθήτρια Κωνσταντίνα Ρασβανή, η
οποία τον περασμένο Οκτώβριο υπέβαλε αίτηση για να λάβει υποτροφία και
πριν από λίγες ημέρες έλαβε τα ευχάριστα νέα! Στην επιτυχία της συνέβαλαν οι
βαθμολογικές της επιδόσεις (19,5), οι
ατομικές εκθέσεις και οι γραπτές εξετάσεις στις οποίες έλαβε μέρος καθώς
και οι συστατικές επιστολές των καθηγητών της.
Η ίδια υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά
την υποτροφία από το MIT, καθώς πρόκειται για ένα από τα κορυφαία ιδρύματα παγκοσμίως και φημίζεται για το
πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών στις
Τεχνολογικές Επιστήμες. Η Κωνσταντίνα έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες και σε μαθητικούς διαγωνισμούς,
κατακτώντας το αργυρό και το ασημένιο μετάλλιο στην Εθνική Μαθηματική
Μαθητική Ολυμπιάδα, λαμβάνοντας
εύφημο μνεία στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Κοριτσιών και μια πολύ καλή

θέση στην Ολυμπιάδα της Πληροφορικής.
Η Βολιώτισσα μαθήτρια έχει ασχοληθεί και με την Κρυπτογραφία, ενώ
ενεργοποιείται και σε άλλα ερευνητικά
πρότζεκτ.

«Χαρισματικό παιδί»
Με περηφάνια υποδέχθηκαν την είδηση και η Διεύθυνση του 1ου Γενικού
Λυκείου Βόλου καθώς και τα μέλη του
Συλλόγου Διδασκόντων, τα οποία συνεχάρησαν την Κωνσταντίνα για την επιτυχία της να εξασφαλίσει υποτροφία
φοίτησης στο MIT. Της ευχήθηκαν, λοιπόν, να πραγματοποιήσει όλους τους
στόχους της.
«Η Κωνσταντίνα είναι ένα χαρισματικό παιδί, με ήθος και μεγάλη αγάπη για
τα Μαθηματικά», ανέφερε η διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Βόλου, Βούλα Λοντρίδου. Και πρόσθεσε: «Χαρήκαμε όλοι οι
καθηγητές για την επιτυχία της να γίνει
δεκτή από το MIT και ελπίζω να βάλαμε
και εμείς το λιθαράκι μας ως διδάσκοντες».
Προ ημερών, ένας ακόμα Έλληνας
μαθητής, ο Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, σκόρπισε χαρά και περηφάνια σε
όλους μας, καθώς έλαβε υποτροφία
97% για να φοιτήσει στο Yale. Ο νεαρός

αριστούχος από τη Θεσσαλονίκη έχει
αποσπάσει δεκάδες διακρίσεις σε μαθηματικούς διαγωνισμούς, την πρώτη
θέση στην Ολυμπιάδα Επιστημών, ενώ
είναι γνωστός για το εθελοντικό του έργο ως διασώστης. Επιπλέον, είχε ηγηθεί της ομάδας ρομποτικής VeloCT, που
συμμετέχει στον παγκόσμιο διαγωνισμό «F1 in Schools».

Η Κωνσταντίνα Ρασβανή
υπέβαλε τον περασμένο
Οκτώβριο αίτηση και πριν
από λίγες ημέρες έλαβε
τα ευχάριστα νέα
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«Π

ονοκέφαλο» αναμένεται
να προκαλέσει στην κυβέρνηση η απόφαση της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που κρίνει αντισυνταγματική την παρακράτηση υπέρ της Εισφοράς
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, πρώην υπαλλήλων του Δημοσίου και των Σωμάτων
Ασφαλείας.
Ειδικότερα, αναδρομικά πολλών εκατομμυρίων ευρώ φέρεται ότι θα επιβαρύνουν τον δημόσιο κορβανά, καθώς, βάσει
της απόφασης της Ολομέλειας του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, πρέπει
να γίνει επιστροφή αναδρομικών των κρατήσεων για την Εισφορά Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων, που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται την εποχή των πρώτων μνημονίων,
δηλαδή από το 2010.
Σύμφωνα με την απόφαση (υπ’ αριθμ.
504/2021), δικαιούνται αναδρομικά πενταετίας και πλέον, με τόκο 6%, όσοι έχουν καταθέσει αγωγές στα δικαστήρια, αλλά τη
λήψη αναδρομικών για μικρότερο χρονικό
διάστημα δικαιούνται και όσοι δεν έχουν
καταθέσει προσφυγές. Με βάση τις πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δικαιούχοι των αναδρομικών μπορούν να είναι και οι κληρονόμοι των συνταξιούχων.

Χαμένοι...
Πάντως, σύμφωνα με υπολογισμούς,
περίπου 500.000 συνταξιούχοι φέρονται
να έχασαν το επίμαχο διάστημα από την εν
λόγω παρακράτηση κατά μέσο όρο 25.000
ευρώ. Κατά συνέπεια, η απόφαση μπορεί
να συνεπάγεται αναδρομικά που φτάνουν
σε δισ. ευρώ! Το Ελεγκτικό Συνέδριο απασχόλησε η αγωγή απόστρατων συνταξιούχων του ΕΦΚΑ από την 1η Ιανουαρίου 2017,
που ζήτησαν να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγόμενου ελληνικού Δημοσίου
να τους καταβάλει, νομιμοτόκως, από την
επίδοση της αγωγής, ως αποζημίωση τα
ποσά που προσδιορίζονται ειδικότερα με
την αγωγή για τον καθέναν από αυτούς,
προς αποκατάσταση της ζημίας την οποία
υπέστησαν από την παρακράτηση της Ει-

Βόμβα! Αντισυνταγματική
η Εισφορά Αλληλεγγύης
σφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από
τη σύνταξή τους, κατά το χρονικό διάστημα
από 24/8/2012 έως 29/11/2017. Στην απόφαση τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η παρακράτηση της εισφοράς για το επίμαχο χρονικό διάστημα αντίκειται στην αρχή της
ισότητας ενώπιον του Νόμου και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρα 4 παρ. 1
και 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος), καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας
(άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος), καθόσον «δεν τεκμηριώνεται ως στοιχείο της
νέας συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης η
προσφορότητά της ως προς τα βαρυνόμενα πρόσωπα, τη βάση υπολογισμού και την
κλιμάκωσή της». Πάντως, το Ελεγκτικό Συ-

νέδριο, για την αποπληρωμή των αναδρομικών, κρίνει πως η δημιουργία του ΕΦΚΑ
και η υπαγωγή στον φορέα όλων δεν συνεπάγεται αποποίηση των ευθυνών του Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα, σημειώνει ότι
«το Δημόσιο δεν απεκδύεται της άμεσης
υποχρέωσης αυτού για καταβολή των συντάξεων στους ανωτέρω, καθιστάμενο τρίτος, η δε αξίωση των ανωτέρω έναντι του
Δημοσίου δεν εξαρτάται προς ενεργοποίησή της από προϋποθέσεις συναφείς προς
την ικανότητά του κατά τα ανωτέρω ενδιάμεσου ασφαλιστικού φορέα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του». Τέλος, αξίζει
να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη απόφαση αναμένεται να προκαλέσει «μπαράζ»

προσφυγών και από τους συνταξιούχους
του ιδιωτικού τομέα καθώς και τους υπόλοιπους ένστολους συνταξιούχους για την
πενταετία 2012-2017.

Απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου δικαιώνει
συνταξιούχους του Δημοσίου
και των Σωμάτων Ασφαλείας
- Φτάνουν σε δισ. ευρώ
τα αναδρομικά που πρέπει
να καταβληθούν...

Οι ιδιοκτήτες κολεγίων προσφεύγουν στην Ε.Ε. για την αναγνώριση πτυχίων
Την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολεγίων, ώστε να αλλάξει η νομοθεσία,
σύμφωνα με την οποία «οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται ως ισότιμοι ή ως ισότιμοι και αντίστοιχοι, εφόσον η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης
και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των
σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων και
των τεχνολογικών ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της

ημεδαπής». Με επιστολή του, ο Σύνδεσμος ζητά, έως ότου η
χώρα μας «προχωρήσει στις απαραίτητες τροποποιήσεις για
την αποκατάσταση των αδικιών», να αποκλειστούν ο ΔΟΑΤΑΠ
από το δίκτυο ENIC NARIC και η Ελλάδα από κάθε ευρωπαϊκό
πρόγραμμα χρηματοδότησης που προωθεί την ακαδημαϊκή
και την επαγγελματική κινητικότητα.
Οι ιδιοκτήτες κολεγίων ζητούν, ακόμα, να μειωθεί το κόστος αναγνώρισης των πτυχίων και να είναι ανάλογο με τον
εθνικό κατώτατο μισθό και να παρέχεται αυτόματα η αναγνώ-

ριση του πρώτου και του δεύτερου κύκλου σπουδών (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) με την αναγνώριση του τρίτου
κύκλου σπουδών (διδακτορικό). Τέλος, ο σύνδεσμος προτείνει τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος αναγνώρισης,
χωρίς να απαιτείται η αντιστοιχία του εκάστοτε προγράμματος της αλλοδαπής με το πρόγραμμα ενός συγκεκριμένου ελληνικού πανεπιστήμιου, προκειμένου να αποφευχθούν οι
σημαντικές καθυστερήσεις που οφείλονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΔHΜΟΣ ΑΘΗΝΑIΩΝ

Αναδεικνύονται Ακαδημία Πλάτωνος
και Αρχαιολογικό Μουσείο Αθήνας
Ομόφωνα εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο οι μελέτες του
Δήμου Αθηναίων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών για την ανάδειξη
του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος που θα περιλαμβάνει:
α) Την ανάπλαση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος
και του άλσους, ώστε να καταστούν ελκυστικά για τον επισκέπτη, με βάση σχετική
μελέτη που κατατέθηκε από τον Δήμο Αθηναίων αλλά και μελέτη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών.
β) Την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης που
θα οδηγήσει στην ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθήνας στον χώρο όπου
έχει χωροθετηθεί από το 2002 και για το οποίο ήδη έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί
από το υπουργείο Πολιτισμού η κτιριολογική και η μουσειολογική μελέτη.

ΠΡEΒΕΖΑ

Για τα παλαιά στρατόπεδα συζήτησαν
δήμαρχος και υπουργός Άμυνας

Η αξιοποίηση όλων των παλαιών στρατοπέδων της Πρέβεζας είναι κεντρικό θέμα της δημοτικής Αρχής. Προς τούτο, ο
δήμαρχος Νικόλαος Γεωργάκος είχε συνάντηση συνεργασίας
και ενημέρωσης με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο. Υπουργός και δήμαρχος συμφώνησαν και καθόρισαν
όλες τις απαραίτητες διαδικασίες με στόχο η ανάδειξη των
παλαιών στρατοπέδων να συμβάλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Πρέβεζας.

!

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΛΕΥΚAΔΑ

Ενίσχυση και αναβάθμιση
του εργοστασίου των ΕΑΣ στο Αίγιο

Με γοργό ρυθμό
η ανάδειξη
των μνημείων

Τα εκκλησιαστικά μνημεία «Κάστρο
Αγίας Μαύρας», «Άγιος Γεώργιος στους
Σκάρους», «Άγιος Γεώργιος Λευκάδας»
και «Παναγία Οδηγήτρια» αποκαθίστανται με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ Ιονίων
Νήσων 2014 - 2020. Η ανάδειξη της λευκαδίτικης πολιτιστικής κληρονομιάς γίνεται σε αγαστή συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και την οικεία Μητρόπολη. Την πορεία των έργων συζήτησαν σε
επιτόπια επίσκεψή τους ο αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας Ανδρέας Κτενάς, η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας - Λευκάδας Ολυμπία
Βικάτου και ο πατέρας Ιωαννίκιος Ζαμπέλης της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδας
και Ιθάκης.

Το «Σχέδιο ενίσχυσης και αναβάθμισης των ΕΑΣ» με στόχο
την παραγωγή του νέου εθνικού οπλισμού, ο οποίος προωθείται από το υπουργείο Άμυνας, επιβεβαίωσε ο υφυπουργός Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής με επίσκεψή του στο εργοστάσιο και τον οικείο δήμο. Ο κ. Στεφανής, συνοδευόμενος
από τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΑΣ Νίκο Κωστόπουλο,
υποσχέθηκε στον δήμαρχο Αιγιαλείας Δημήτρη Καλογερόπουλο ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, στελέχωση του εργοστασίου και κατάρτιση νέας συλλογικής σύμβασης των εργαζομένων.

ΑΛOΝΝΗΣΟΣ

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝHΣΟΥ

Κορυφαίο ελληνικό νησί
για οικογενειακές διακοπές

Στην τελική ευθεία η ιδιωτικοποίηση
του αεροδρομίου Καλαμάτας

Μία ακόμα κορυφαία διεθνής διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια πολύ δυναμική πορεία και με διεθνείς εγκωμιαστικές αναφορές για την Αλόννησο. Στην κορυφή της λίστας
«Οικογενειακές διακοπές - Family traveller» φιγουράρει η
Αλόννησος για τους Βρετανούς τουρίστες, καθώς διαθέτει
άθικτο φυσικό περιβάλλον και ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά θαλάσσια πάρκα. Επιπλέον, είναι Covid free τουριστικός
προορισμός.

Το Αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», ένα από τα ταχύτερα ανερχόμενα
στην Ελλάδα, μπαίνει στην τελική ευθεία για την ιδιωτικοποίηση και αναβάθμισή του. Το θέμα θα συζητήσει ο
περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας σε επικείμενη συνάντησή του με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)
Γρηγόρη Δημητριάδη.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής,
προς τα βόρεια της Αθήνας,
έχει ήδη αρχίσει η αναδιάταξη δυνάμεων εν όψει των
εκλογών του 2023; Ήδη παρατηρείται αλλαγή στάσης παράταξης που μέχρι πρότινος
στήριζε, έστω και άτυπα, τον
δήμαρχο, αλλά πλέον κάνει
σκληρή αντιπολίτευση με αιχμές και καταγγελίες. Φαίνεται
ότι η «παράτυπη συγκυβέρνηση», που κάποιοι κατήγγειλαν μέχρι πρόσφατα, έχει λάβει τέλος και ξεκίνησε η προετοιμασία για την προεκλογική περίοδο.

Καινοτόμες και
έξυπνες δράσεις

Δύο νέες δράσεις εξωστρέφειας προωθεί ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Γιάννης Φωστηρόπουλος στο πλαίσιο
της νέας ψηφιακής εποχής. Η πρώτη
αφορά στη συντονισμένη ψηφιακή
υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω της εφαρμογής Agora
Delivery - μια εφαρμογή για smartphones που δημιουργήθηκε από την
Περιφέρεια Αττικής με στόχο να παρέχει εύκολη και άμεση πρόσβαση σε τοπικά καταστήματα στους καταναλωτές
και μια πλατφόρμα e-commerce για
έμπορους και επιχειρηματίες, με ολοκληρωμένη παροχή ηλεκτρονικού καταστήματος άμεσα και εντελώς δωρεάν. Η δεύτερη αφορά στην ένταξη του
δήμου και των τοπικών επιχειρήσεων
και πολιτισμικών φορέων στην εφαρμογή Visit Greece, την επίσημη εφαρμογή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (EOT) με την υποστήριξη του
ελληνικού υπουργείου Τουρισμού.
Στόχος της εφαρμογής είναι να βελτιώνει την ταξιδιωτική εμπειρία των τουριστών, ενώνοντας παράλληλα πιο εύκολα τους επισκέπτες με τοπικά αξιοθέατα, επιχειρήσεις και υπηρεσίες.

Γ. Πατούλης: «Στην Αττική
δεν θα θάβουμε σκουπίδια»

Τ

ην αποφασιστικότητα της διοίκησης
της Περιφέρειας Αττικής να βάλει
τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς να
θάβουμε στη Φυλή κάθε χρόνο σχεδόν 1,8
εκατ. τόνους απορριμμάτων χωρίς επεξεργασία υπογράμμισε ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης, παρουσιάζοντας στους δημάρχους της Αττικής μέσω
τηλεδιάσκεψης τους άξονες του υπό διαβούλευση νέου Περιφερειακού Σχεδίου
Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων της
Αττικής (ΠΕΣΔΑ). Όπως τόνισε, «το πρόβλημα των σκουπιδιών δεν έχει κόμμα,
χρώμα και παράταξη. Με όχημα το νέο ρεαλιστικό και βιώσιμο ΠΕΣΔΑ, είμαστε
αποφασισμένοι να δώσουμε οριστική λύση, βάζοντας τέλος στο διαχρονικό έγκλημα να θάβουμε τα απορρίμματα στη Φυλή». Ακόμη ο περιφερειάρχης χαρακτήρισε το σχέδιο που ετοιμάζεται «ρεαλιστικό,
εφαρμόσιμο και σύμφωνο με τις αρχές
της κυκλικής οικονομίας, που θα εστιάζει
στην αποκέντρωση της διαχείρισης των

απορριμμάτων».
Οι βασικοί άξονες του νέου ΠΕΣΔΑ, που
παρουσίασαν αναλυτικά οι τεχνικοί σύμβουλοι σε θέματα Διαχείρισης Απορριμμάτων του ΕΔΣΝΑ Δ. Μπούρκας, ο Β. Μιχαλόπουλος και Α. Μαυρόπουλος, συνοψίζονται στους εξής:
G Προωθείται ένα αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων.
G Δίνεται βάρος στην ανακύκλωση.
G Εστιάζουμε στη δημιουργία ξεχωριστού
ρεύματος διαλογής βιοαποβλήτων.
G Τοποθετούνται σε όλο το Λεκανοπέδιο
χιλιάδες γωνιές ανακύκλωσης, ώστε έως
το 2025 να φτάσει η ανακύκλωση στο 40%.
G Δημιουργούνται τέσσερα πάρκα κυκλικής οικονομίας που θα φιλοξενούν σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.
G Δρομολογείται η λειτουργία Μονάδων
Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων σε όσο το
δυνατόν περισσότερα σημεία σε όλη την
Αττική.

«Η Αυτοδιοίκηση έχει στα χέρια της ισχυρά
αναπτυξιακά εργαλεία» για τη μετα-Covid εποχή
Στα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας στα χέρια τους, προκειμένου να καταστήσουν τις τοπικές κοινωνίες μια πραγματική ατμομηχανή
ανάπτυξης για τη μετα-Covid εποχή, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας στην ομιλία
του στο διαδικτυακό φόρουμ που διοργάνωσε το International Chamber of Commerce - Hellas σε συνεργασία με την
ΚΕΔΕ, με θέμα «Οι δήμοι ως μοχλός ανάπτυξης στη μετα-Covid εποχή». Όπως επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και το Ταμείο Ανάκαμψης
αθροίζουν πάνω από 5,5 δισ. ευρώ για έργα με έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα που μπορούν να
μετασχηματίσουν την όψη των τοπικών κοινωνικών και να συμβάλουν δυναμικά στην επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας.

Βιώσιμη ανάπτυξη
για τον άνθρωπο
Με μεγάλη συμμετοχή δημάρχων,
αιρετών και θεσμικών παραγόντων
πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή
ημερίδα που συνδιοργάνωσε η ΚΕΔΕ με το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ICC) για τον ρόλο
και τη δυναμική των δήμων ως μοχλού ανάπτυξης στη μετα-Covid
εποχή. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου τόνισε τον σημαντικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην
ανάπτυξη των πόλεων της Ελλάδας
μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν με τις απαραίτητες βελτιώσεις που χρειάζονται,
όπως συνεχώς επικαιροποιεί η ΚΕΔΕ, και επισήμανε ότι «στο μυαλό
μας πρέπει να έχουμε το εξής: βιώσιμη ανάπτυξη για τον άνθρωπο, με
τον άνθρωπο και το περιβάλλον».

Πληρώνουν
τα σπασμένα
Βαθιά ανάσα σε δήμους που έχουν
άμεσα απαιτητές υποχρεώσεις από
δικαστικές αποφάσεις δίνει το
υπουργείο Εσωτερικών, επιχορηγώντας τους με συνολικό ποσό έως
11.653.513,64 ευρώ αποκλειστικά και
μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι υποχρεώσεις
αυτές αφορούν σε διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που
έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την
31η Οκτωβρίου 2020 και σχετίζονται
με αξιώσεις από προμήθειες αγαθών
ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις έως την 31η Οκτωβρίου 2020 και για την εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020
με οποιονδήποτε τρόπο η διαδικασία
λήψης αναγκαστικών μέτρων.
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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Γαύδο:
«Μακάρι να πέθαινα
εγώ αντί η Κορίνα»!

Ο

ι λιγοστοί κάτοικοι της Γαύδου δεν
μπορούν ακόμη να πιστέψουν την
τραγωδία της 28χρονης Κορίνας, η
οποία σκοτώθηκε ύστερα από πτώση σε γκρεμό του Ι.Χ. αυτοκινήτου όπου επέβαινε μαζί με τον φίλο της. «Ντρέπομαι και
τους γονείς της», είπε ο 40χρονος Παναγιώτης και εξιστόρησε τις στιγμές πριν και μετά
το τροχαίο.
«Ρεμβάζαμε. Είχε ωραία βραδιά. Είχαμε
φάει τα σουβλάκια μας. Για κάποιον λόγο λύθηκε το χειρόφρενο και κυλήσαμε 80 μέτρα.
Μου φάνηκε ατελείωτη εκείνη η στιγμή,
αφού έλεγα πότε θα σταματήσει», είπε ο
40χρονος. Και εξιστόρησε την κατάσταση της
φίλης του: «Βογκούσε, πονούσε το πόδι της.
Της έβαλα μια κουβέρτα που ήταν στο αμάξι.
Βρήκα και το κινητό μου: ήταν πέντε και κάτι.
Εκεί δεν έπιανε ούτε το 112, τίποτα. Και πήγα
πάνω για να πιάσω σήμα».
Ο Παναγιώτης -όπως εξήγησε- ανέβηκε
ξυπόλητος και με σπασμένα πλευρά για να
βγει στον δρόμο και να ζητήσει βοήθεια, ενώ

«Έφυγε» ο γιος του Δημήτρη Κολλάτου
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 44 ετών ο Άλκης Κολλάτος, ο γιος του σκηνοθέτη Δημήτρη Κολλάτου. Η ζωή του με τον Άλκη, όπως
ήταν και ο τίτλος της αυτοβιογραφικής ταινίας του Δημήτρη Κολλάτου, δεν είχε ευτυχισμένο τέλος. Ο Άλκης, που έπασχε από αυτισμό, άφησε χθες την τελευταία του πνοή από
καρδιακή ανακοπή. Δίπλα του βρισκόταν ο
αδελφός του Αλέξανδρος, που στην ταινία
είχε ερμηνεύσει τον αδελφό του. «Είναι άδικο να ζω εγώ και να φεύγει ο Άλκης», έγραψε ο σκηνοθέτης για την απώλεια του γιου
του στον λογαριασμό του στο Facebook. Με
την αυτοβιογραφική ταινία, ο Δημήτρης
Κολλάτος ήταν από τους πρώτους που έβαλαν στη δημόσια συζήτηση τα προβλήματα
της καθημερινότητας οικογενειών που μέλος τους αντιμετωπίζει αυτισμό. Η ταινία «Η
ζωή με τον Άλκη» ήταν η παρθενική απόπειρα του Δημήτρη Κολλάτου να διηγηθεί μέσω
της τέχνης του την ιστορία της ζωής του και

του γιου του, του Άλκη - μια ιστορία με πολλούς αγώνες, προσπάθειες, προβλήματα,
αδιέξοδα αλλά και αγάπη, πολλή αγάπη…

«η Κορίνα είχε τις αισθήσεις της, μου μιλούσε». Συνεχίζοντας τη δραματική διήγησή του,
τόνισε: «Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση της».
Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής Σταμάτης
Μπελιβάνης, που εξέτασε τη σορό της άτυχης
κοπέλας, ανέφερε ότι εξέπνευσε από ακατάσχετη αιμορραγία, όπως επίσης ότι είχε υποστεί τρομερή ρήξη στον έναν πνεύμονά της.
«Έκανε κατάγματα στα πλευρά που ουσιαστικά προκάλεσαν ολικό πρόβλημα στον έναν
πνεύμονα, ο οποίος πλέον δεν λειτουργούσε.
Εκτός της αιμορραγίας, είχαμε και μη λειτουργία του ενός πνεύμονα.
Ο άλλος πνεύμονας που λειτουργούσε
προσπαθούσε να καλύψει τις ανάγκες του
ανθρώπου. Κατά συνέπεια, ένας άνθρωπος
με τέτοιες κακώσεις δεν μπορεί να ζήσει για
περισσότερες από 2-2,5 ώρες από τη στιγμή
που συνέβη το δυστύχημα», εξήγησε ο κ.
Μπελιβάνης. Σε ό,τι αφορά τα αίτια του δυστυχήματος, αναμένεται να ολοκληρωθεί η
πραγματογνωμοσύνη στα συντρίμμια του Ι.Χ.
αυτοκινήτου.

Δολοφονία Καραϊβάζ: Ψάχνουν
για «ενοχλημένους» ποινικούς
Οι αναρτήσεις του Γιώργου Καραϊβάζ στο bloko.gr για το μεγάλο ξεκαθάρισμα
στην αθηναϊκή νύχτα αλλά και την έρευνα της ΕΥΠ για διεφθαρμένους αστυνομικούς και το οργανωμένο έγκλημα βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αναλυτών του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής, καθώς ο αστυνομικός συντάκτης
ήταν εμφανές ότι έγραφε πολλές λεπτομέρειες και γνώριζε ακόμα περισσότερες, κάτι το οποίο ενδεχομένως να «ενοχλούσε» το άτομο που έδωσε την εντολή για την εκτέλεσή του. Άλλωστε, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δικογραφία της ΕΥΠ
για τις σχέσεις ποινικών και επίορκων ανδρών της ΕΛ.ΑΣ., ο αστυνομικός συντάκτης όχι απλώς διέθετε βαθιά γνώση, αλλά είχε δώσει και ο ίδιος ανωμοτί
κατάθεση λόγω των συνομιλιών του με τον Δ.Μ., τον επονομαζόμενο «ταμία»
της αθηναϊκής νύχτας, που δολοφονήθηκε στο Χαϊδάρι. Βέβαια, πρόκειται για
μια ανάλυση η οποία θα διαρκέσει αρκετό καιρό, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ο Γιώργος Καραϊβάζ έγραφε σιβυλλικά, όπως «η καρδιά της κοιτίδας»,
που φαίνεται να τον είχε... προειδοποιήσει για «συμβόλαιο θανάτου» σε βάρος
του! Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί ελπίζουν να πάρουν απαντήσεις από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών (σ.σ.: επίσης πολύ χρονοβόρα διαδικασία)
και την ανάλυση των διαδικτυακών εφαρμογών που ο ίδιος χρησιμοποιούσε,
για να εξετάσουν το ενδεχόμενο να είχε δεχθεί κάποια σοβαρή απειλή, την
οποία αψήφησε, όπως συχνά πυκνά έδειχνε να κάνει.
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Πιερία: Στον ανακριτή διευθυντής
σχολείου για ασέλγεια ανηλίκου
Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Πιερίας η σύλληψη
διευθυντή δημοτικού σχολείου ύστερα από μήνυση 28χρονης συγγενούς του, η οποία υποστηρίζει πως ο 60χρονος εκπαιδευτικός ασέλγησε σε βάρος της, όταν ήταν 14 χρόνων!
Μετά τη μήνυση, έγινε έφοδος στο σπίτι του δασκάλου. Βρέθηκε στον υπολογιστή του πορνογραφικό υλικό που απεικονίζει την καταγγέλλουσα! Μετά την έρευνα, ο ανακριτής Κατερίνης εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και οδηγήθηκε ενώπιόν
του ο 60χρονος, που κατηγορείται για βιασμό, γενετήσια πράξη με ανήλικο, κατάχρηση ανηλίκου και πορνογραφία ανηλίκων. Στην απολογία του στον ανακριτή την Τετάρτη αρνήθηκε

τις κατηγορίες και απέδωσε τη μήνυση σε οικογενειακούς
και οικονομικούς λόγους, που είναι, όπως είπε, τα κίνητρα
της νεαρής. «Ήθελαν να τους γράψω το σπίτι και δεν το έκανα», φέρεται να είπε. Αναφορικά με τον εντοπισμό του υλικού
στο οποίο φαίνεται η 28χρονη όταν ήταν σε ηλικία 14 χρόνων,
υποστήριξε ότι «ούτε το αποθήκευσα ούτε το αναπαρήγαγα».
Μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του τρεις φορές
τον μήνα και της απαγόρευσης προσέγγισης της μηνύτριας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αντιδράσεις για το
νομοσχέδιο που
αφορά στις λαϊκές
Ο βουλευτής Ημαθίας της Ν.Δ.
Τάσος Μπαρτζώκας συναντήθηκε με τον πρόεδρο Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Ημαθίας
και τον πρόεδρο Βιοτεχνών
Λαϊκών Αγορών Ημαθίας, με
θέμα συζήτησης το νέο νομοσχέδιο που μεταβάλλει το τοπίο στις Λαϊκές. Οι εκπρόσωποι του κλάδου εξέφρασαν
στον βουλευτή τις ανησυχίες
τους για τις φημολογούμενες
ρυθμίσεις, την αγωνία τους για
το πόσο θα αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς καθώς και για
το πόσο έχει επηρεαστεί η καθημερινή τους δραστηριοποίηση στη λαϊκή αγορά αλλά και
το εισόδημά τους, λόγω της
πανδημίας.

Στον Χορτιάτη
ο Καράογλου

«Κανένα σχέδιο
τουριστικής προβολής
της Χαλκιδικής»

Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε ο
βουλευτής ΚΙΝ.ΑΛ. Χαλκιδικής
Απόστολος Πάνας, στην απάντηση
που έλαβε από τον υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, σχετικά με
ερώτησή του περί της τουριστικής
προβολής της Χαλκιδικής. Όπως
τόνισε ο βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ., «η
απάντηση του υπουργού Τουρισμού
δεν είναι ικανοποιητική, καθώς περιορίζεται μόνο σε γενικόλογη δήλωση περί μελλοντικής λήψης
έκτακτων μέτρων ειδικής προβολής για πληγείσες περιοχές, παρόλο που βρισκόμαστε μπροστά στην
έναρξη της τουριστικής περιόδου, η
οποία ξεκινάει για τη Χαλκιδική».

Τη Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη
επισκέφτηκε ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Θόδωρος Καράογλου,
όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο
Χρήστο Γιαννούδη και δημοτικούς
συμβούλους. Οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από την καθημερινότητα των πολιτών και πώς αυτή θα
βελτιωθεί μέσα από τους μηχανισμούς δράσεων και παρεμβάσεων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Όπως
τόνισε ο κ. Καράογλου, «ξεχωριστή
αναφορά έγινε στην εξέλιξη της
πανδημίας, για την οποία τόνισα ότι
η ψυχολογική αποφόρτιση της κοινωνίας είναι απαραίτητη, όμως αυτό
δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο ιός εξακολουθεί να καραδοκεί».

Άρση αδικίας ζητά ο Τσαβδαρίδης
Στους υπουργούς Υγείας, Προστασίας του Πολίτη
και Υποδομών και Μεταφορών απευθύνθηκε ο βουλευτής Ημαθίας της Ν.Δ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, προκειμένου να κινητοποιηθούν και να άρουν μια εργασιακή αδικία που αφορά σε συγκεκριμένα επαγγελματικά διπλώματα οδήγησης. Όπως αναφέρει ο βουλευτής, τα μαθήματα για την απόκτηση άδειας οδήγησης β’ κατηγορίας απαγορεύονται ακόμη, από τον

Οκτώβριο του 2020. Αποτέλεσμα, η απαγόρευση μαθημάτων της κατηγορίας αυτής που, εκτός από επιβατικά αυτοκίνητα συμπεριλαμβάνει και την άδεια οδήγησης ελαφρών φορτηγών έως 3,5 τόνων και είναι
απολύτως απαραίτητη για εκατοντάδες ενδιαφερομένους, τους έχει αφήσει εκτός διεκδίκησης θέσεων
απασχόλησης οι οποίες προϋποθέτουν την κατοχή του
συγκεκριμένου διπλώματος.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ισορροπίες… τρόμου

Τελικώς, στο Δημαρχιακό Μέγαρο δεν δημοσιοποιήθηκαν άλλα ονόματα, που, σύμφωνα με την
έντονη φημολογία των ημερών, φέρονται να
έχουν εμβολιαστεί χωρίς να το δικαιούνται… Σε
κάθε περίπτωση, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας κινδυνεύει να χάσει την πλειοψηφία των συμβούλων
κι αυτή είναι -λένε οι κακές γλώσσες- η αιτία που
υπομένει ιδιορρυθμίες κάποιων αντιδημάρχων
του. Με εκβιασμούς και υποχωρήσεις, όμως, ουδείς προχώρησε… Και κυρίως ο έχων το κορυφαίο αξίωμα του πρώτου πολίτη της πόλης!

Συνάντηση Βαρτζόπουλου με
τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο
παρελθόν από διαφορετικές θέσεις, με καλό
όμως αποτέλεσμα, συνάντησε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη
Μελά. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη νέα Κοινή
Αγροτική Πολιτική, στα ιστορικά δικαιώματα,
στον μηχανολογικό εξοπλισμό ο οποίος είναι
απαραίτητος και στις συνέργειες που χρειάζονται, ώστε να δυναμώσει ο πρωτογενής τομέας της
χώρας. Ο κ. Βαρτζόπουλος διαισθάνεται πως έρχονται μεγάλες προκλήσεις και γι’ αυτό συστήνει
ενδελεχή προετοιμασία και συνεχή ετοιμότητα.

Στο ΕΣΥ το πιο σύγχρονο
ασθενοφόρο μεταφοράς
νεογνών και παιδιών

Μια πρότυπη νέα Κινητή Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών εντάσσεται στο
ΕΚΑΒ - Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και
αποκτήθηκε μέσω του έργου «INTERSYC II».
Στην τελετή παρουσίασης παρέστη ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος
τόνισε μεταξύ άλλων: «Το Εθνικό Σύστημα Υγείας εξοπλίζεται σήμερα με το πιο σύγχρονο
ασθενοφόρο μεταφοράς νεογνών και παιδιών».

Ράπτη - Λιάμας συζήτησαν
για το «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ»

Διαδικτυακή συνομιλία με τον δήμαρχο Βόλβης Διαμαντή Λιάμα είχε η Έλενα Ράπτη, με
αντικείμενο την καμπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ»
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη
της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στην
Ελλάδα, της οποία είναι συντονίστρια. Σκοπός
της συζήτησης μεταξύ της βουλευτού Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. και του δημάρχου ήταν η
διοργάνωση από κοινού ενημερωτικών δράσεων στον Δήμο Βόλβης, για την υλοποίηση των
οποίων επήλθε συμφωνία.
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ΡΟΣΩΠΟ

ΓΟΥΙΤΝΕΪ ΓΟΥΛΦ ΧΕΡΝΤ

Γκουρού των social και των γνωριμιών
βγάζει δισεκατομμύρια
ζευγαρώνοντας γυναίκες

Μ

όλις έχει περάσει τα τριάντα της
χρόνια, για την ακρίβεια ακόμα δεν
έχει κλείσει τα 32. Κι όμως, η Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ έχει καταφέρει να
διαγράψει μια θυελλώδη διαδρομή στον κόσμο
των social media, με αποτέλεσμα να έχει αναγορευτεί σε γκουρού της κοινωνικής δικτύωσης αλλά και να έχει καταλάβει την 39η θέση

με τον Τζάστιν Ματίν. Οι δυο τους μαζί με μια
ομάδα δημιουργούν την εφαρμογή γνωριμιών
Tinder. Ωστόσο, η σχέση της με τον Ματίν δεν
πήγαινε καλά και, όταν η Γουλφ αποφασίζει να
χωρίσουν, εκείνος όχι μόνο την παρενοχλεί σεξουαλικά, αλλά στρέφει και τα υψηλόβαθμα
στελέχη της εταιρείας εναντίον της.
Η Γουλφ βομβαρδίζεται με διαδικτυακό bullying και αναγκάζεται να αποχωρήσει από την
εταιρεία που διαχειρίζεται το Tinder, αλλά δεν
μένει άπραγη. Σε συνεργασία με την εταιρεία
Badoo δημιουργεί ένα ακόμα μέσο κοινωνικής
δικτύωσης, το Bumble, μια νέα εφαρμογή γνωριμιών για γυναίκες. Στα τέλη το 2017 το Bumble
έχει πάνω από 22 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες. Το 2019 άλλαξε η εταιρική μορφή
που διαχειρίζεται την εφαρμογή και πέρασε
αποκλειστικά στα χέρια της Γουλφ, με αξία 3
δισ. δολάρια και πάνω από 75 εκατομμύρια χρήστες. Τον Φεβρουάριο του 2021 η εταιρεία μπαίνει στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και
απεικονίζεται στον δείκτη Nasdaq με πάνω από
100 εκατομμύρια χρήστες και αποτίμηση 13 δισ.
δολάρια. Πιο πρόσφατη επένδυση της Γουίτνεϊ
Γουλφ είναι η πλατφόρμα γνωριμιών Chappy, η
οποία σκοπό έχει να κλείνει γκέι ραντεβού.

Ο γάμος με τον Μάικλ Χερντ

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης
seitanidisd@gmail.com

στη λίστα του «Forbes» με τις εκατό πιο πλούσιες, αυτοδημιούργητες γυναίκες των ΗΠΑ.
Γεννήθηκε ως Γουίτνεϊ Γουλφ στο Σολτ Λέικ
τον Ιούλιο του 1989. Ο πατέρας της ήταν Εβραίος
κατασκευαστής ακινήτων με μεγάλη δραστηριότητα. Η Γουλφ σπούδασε διεθνείς σχέσεις
και στα 20 της χρόνια δημιούργησε την πρώτη
της εταιρεία, η οποία πουλούσε τσάντες από
μπαμπού. Συνεργάστηκε με τον στυλίστα Πάτρικ
Όφντενκαμπ, δημιουργώντας από κοινού άλλη
μια επιχείρηση με γυναικεία ρούχα, η οποία παράλληλα ευαισθητοποιούσε τους πελάτες για
την εμπορία ανθρώπων. Το 2011 μπαίνει στο δίκτυο Hatch Labs, που χρηματοδοτούσε νεοφυείς επιχειρήσεις, και παράλληλα συνδέεται

Τον Δεκέμβριο του 2013 η Γουίτνεϊ γνώρισε
τον Μάικλ Χερντ, έναν κληρονόμο πετρελαϊκής
οικογένειας, σε ένα ταξίδι για να κάνει σκι στο
Άσπεν. Παντρεύτηκαν το 2017. Τον Δεκέμβριο
του 2019 ανακοίνωσαν τη γέννηση του πρώτου
τους παιδιού. Τότε η Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ ανακοίνωσε νέα γονικά επιδόματα για τους υπαλλήλους της Bumble το 2019, όπως μπόνους,
άδεια μετ’ αποδοχών και ευέλικτες ώρες έναρξης εργασίας. Το 2019 το ζεύγος Χερντ πούλησε
το οικογενειακό συγκρότημα του Μάικλ για 28,5
εκατ. δολάρια. Ο δύσκολος χωρισμός της με τον
συνιδρυτή του Tinder και οι δικαστικές διαμάχες κατέληξαν να της προσφέρουν 1 εκατ. ευρώ
αλλά και ένα λαμπρό μέλλον.
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ΟΣΜΟΣ

Σκληρή γλώσσα από
ΗΠΑ και Ισραήλ στο
Ιράν για τα πυρηνικά

Α

σφυκτικές είναι, πλέον, οι πιέσεις -που συχνά
φτάνουν σε ανοικτές απειλές- μιας σειράς
ισχυρών χωρών, με προεξάρχουσες τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, εναντίον του
Ιράν, για την επιχείρηση εμπλουτισμού ουρανίου εκ μέρους της Τεχεράνης. Την Κυριακή δέχθηκε ισχυρό
πλήγμα το επίκεντρο των ιρανικών προσπαθειών, το
πυρηνικό εργοστάσιο στην πόλη Νατάνζ, την ημέρα που
-κατά σύμπτωση;- ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας
πραγματοποιούσε επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ.
Μία εβδομάδα νωρίτερα, ένα ιρανικό πλοίο που βρισκόταν στην Ερυθρά Θάλασσα, κοντά στην Υεμένη, και
αποτελούσε ορμητήριο των Φρουρών της Επανάστασης επλήγη με μαγνητικές νάρκες, ενώ τον περασμένο
Νοέμβριο είχε δολοφονηθεί ο νούμερο ένα πυρηνικός
επιστήμων του Ιράν, Μοσέν Φαχριζαντέχ. Κάποιοι, μάλιστα, στη σχετική λίστα προσθέτουν και τον διοικητή
των Φρουρών της Επανάστασης, τον άνθρωπο-σύμβολο του Ιράν, Κασέμ Σουλεϊμανί, που χτυπήθηκε θανάσιμα τον Ιανουάριο της περασμένης χρονιάς.
Το σημαντικότερο, ίσως, όλων είναι ότι φαίνεται πως
το Ιράν δεν είναι σε θέση να ανταποδώσει τα αλλεπάλληλα κτυπήματα τα οποία δέχεται και αυτό το γνωρίζουν οι αντίπαλοί του. Συνεπώς, το πιο αποφασισμένο

Ο Μπάιντεν προτείνει σύνοδο κορυφής
με Ρωσία, αλλά η Μόσχα… θα το σκεφτεί
Μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη σφοδρή
επίθεση του Αμερικανού προέδρου Τζο
Μπάιντεν εναντίον του Ρώσου ομολόγου του
Βλαντιμίρ Πούτιν -όταν ο πρώτος είχε αποκαλέσει «φονιά» τον δεύτερο και εκείνος είχε
απαντήσει με υπονοούμενα για την υγεία τουοι δύο ηγέτες συνομίλησαν στο τηλέφωνο και
συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας συνάντησης
κορυφής ΗΠΑ - Ρωσίας. Την πρόταση έκανε ο
Μπάιντεν. Στη συνάντηση θα συζητηθεί το οξύ
πρόβλημα της Ουκρανίας, αλλά εύλογα και το
σύνολο των σχέσεων των δυο μεγάλων χωρών.
Η αντίδραση του Κρεμλίνου λίγο αργότερα
ήταν ότι θα μελετήσει την πρόταση Μπάιντεν
και πως θεωρεί ακόμα πρόωρο το να μιλήσει
συγκεκριμένα γι’ αυτή. Στη συνέχεια, βέβαια,

ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ,
πρόσθεσε ότι όλα αυτά ακυρώνονται, αλλά και
πως η Ρωσία θα δράσει αποφασιστικά, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε «μη φιλικές» κινήσεις, όπως επιβολή κυρώσεων
κ.λπ.

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

τμήμα της Δύσης (καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται πιο διαλλακτική) ζητά από το Ιράν να δεχθεί τους
όρους του για το πυρηνικό του πρόγραμμα, αλλιώς θα
υπάρξουν νέα πλήγματα - ίσως και συντριπτικά!
Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον εξοπλίζει με τεράστια
ποσά την αμυντική δυνατότητα χωρών του Κόλπου που
αποτελούν ισχυρούς της συμμάχους. Ο Μπάιντεν ενημέρωσε τη Βουλή ότι θα πουλήσει οπλικά συστήματα
συνολικής αξίας 23 δισ. δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ανάμεσά τους θα είναι τα προηγμένα μαχητικά πέμπτης γενιάς F-35, οπλισμένα drones κ.λπ. Παράλληλα, η νέα αμερικανική κυβέρνηση έχει «παγώσει» τις συμβάσεις για παροχή αμυντικού εξοπλισμού
που είχαν συμφωνηθεί επί προεδρίας Τραμπ, με το αιτιολογικό ότι θέλει να τις επανεξετάσει.
Ωστόσο, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε ότι «συνεχίζουμε να επανεξετάζουμε τις λεπτομέρειες και να συζητάμε με αξιωματούχους» των Εμιράτων για τη χρήση αυτού του εξοπλισμού.

Η αστυνομία γνώριζε μέρες
για την εισβολή στο Καπιτώλιο
Τρεις ολόκληρες μέρες πριν από την εισβολή των ακραίων οπαδών
του Τραμπ στο Καπιτώλιο της Ουάσιγκτον, η αστυνομία που προστατεύει την έδρα της Αμερικανικής Βουλής είχε λάβει σχετική ενημέρωση. Αυτό αποκαλύπτεται σε μια αναλυτική έκθεση, έκτασης 104
σελίδων, που συνέταξε ο Μάικ Μπόλτον, γενικός επιθεωρητής της
αστυνομίας του Καπιτωλίου, όπως αναφέρουν το CNN και οι «N.Y.
Times». Η αστυνομία του Καπιτωλίου είχε λάβει, σύμφωνα με την
έκθεση Μπόλτον, έγκαιρη ειδοποίηση και μάλιστα είχε στα χέρια
της και έγγραφο όπου γινόταν αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων. Το
σημείωμα αυτό προειδοποιούσε ότι αυτήν τη φορά -αντίθετα με τις
προηγούμενες διαδηλώσεις των οπαδών του Τραμπ- στόχος δεν
ήταν όσοι διαδήλωναν κατά του πρώην προέδρου, αλλά το ίδιο το Καπιτώλιο. Παράλληλα, η αστυνομία έλαβε εντολές να μην ακολουθήσει μεθόδους που ίσως μπορούσαν να αποτρέψουν την εισβολή,
όπως χρήση βομβίδων κρότου λάμψης. Η αποκαλυπτική έκθεση θα
συζητηθεί σήμερα στο αμερικανικό Κογκρέσο.
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το μικροσκόπιο του οικονομικού
επιτελείου βρίσκεται η μείωση της
προκαταβολής φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν επιχειρήσεις
και ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είδαν,
στις περισσότερες περιπτώσεις, τον τζίρο
τους να συρρικνώνεται λόγω του μακροχρόνιου lockdown. Σημειώνεται ότι η οριστική
απόφαση αναμένεται να παρθεί έως τα τέλη
Ιουνίου.

XΡΗΜΑ

Στο «τραπέζι» η μείωση
προκαταβολής φόρου

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Η φετινή μείωση της προκαταβολής φόρου θα είναι «στοχευμένη» και θα αφορά σε
επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
που το 2020 είχαν μεγάλη πτώση τζίρου σε
σχέση με το 2019.
Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται το ενδεχόμενο το φετινό «κούρεμα» να αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες είδαν μείωση τζίρου σε
σχέση με πέρυσι πάνω από 30%.
Υπενθυμίζεται ότι η προκαταβολή φόρου
που κατέβαλαν το 2020 οι επιχειρήσεις μετά
το ψαλίδι έως 100% ανήλθε σε 1,8 δισ. ευρώ,
από 3,34 δισ. ευρώ το 2019. Δηλαδή, η προκαταβολή φόρου μειώθηκε κατά 1,5 δισ. ευρώ περίπου. Το μοντέλο το οποίο θα ακολουθηθεί αναμένεται να κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο
με αυτό που εφαρμόστηκε κατά την τρέχουσα χρονιά, δηλαδή θα ισχύσουν οι κλιμακωτές μειώσεις της προκαταβολής φόρου για
τις επιχειρήσεις ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του τζίρου τους.
Το ποσοστό της μείωσης κυμαίνεται από
30% έως 70% και φτάνει ακόμα και στον μηδενισμό της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις που το ποσοστό μείωσης του τζίρου τους υπερβαίνει το 35%.
Συγκεκριμένα: Η προκαταβολή φόρου
μειώθηκε κατά 30% στην περίπτωση που o
τζίρος στο πρώτο εξάμηνο του 2020, έναντι

του πρώτου εξαμήνου του 2019, κατέγραψε
μείωση μεταξύ 5% και 15%.
• Για πτώση τζίρου 15,1%-25%, η προκαταβολή περιορίζεται στο 50%.
• Για πτώση τζίρου 25,1%-35%, το ποσοστό της
μείωσης φτάνει στο 70%.
• Για πτώση τζίρου άνω του 35%, η προκαταβολή φόρου μηδενίζεται.
Για τον υπολογισμό ελήφθησαν υπόψη
οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαμήνου
2019 και του πρώτου εξαμήνου του 2020,

ως εξής:
• Για όσους τηρούν απλογραφικά λογιστικά
αρχεία, λαμβάνονται υπόψη η δήλωση ΦΠΑ
του πρώτου τριμήνου που έχει υποβληθεί και
η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου τριμήνου που
υποβλήθηκε μέχρι τις 31/7/2020.
• Για όσους τηρούν διπλογραφικά λογιστικά
αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου - Μαΐου που έχουν υποβληθεί και η δήλωση ΦΠΑ
Ιουνίου που υποβλήθηκε μέχρι τις
31/7/2020.

Θα κληθούν να πληρώσουν
επιχειρήσεις και ελεύθεροι
επαγγελματίες - Στο τέλος
Ιουνίου η οριστική
απόφαση από το ΥΠ.ΟΙΚ.

Διπλή καταβολή για τα κουρεμένα ενοίκια την άλλη εβδομάδα
Στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών ακινήτων πιστώνονται την επόμενη εβδομάδα τα ποσά της αποζημίωσης για τα «κουρεμένα» έως 100% ενοίκια του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου. Όπως δήλωσε ο Γιώργος Πιτσιλής, η φορολογική διοίκηση «τρέχει» τις διαδικασίες για
την καταβολή έως και τις 20 Απριλίου της διπλής αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι το δίμηνο Φεβρουαρίου - Μαρτίου είτε δεν εισέπραξαν καθόλου ενοίκια
είτε εισπράττουν μειωμένα μισθώματα κατά 40%. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί χωρίς οι ιδιοκτήτες να χρειαστεί να
υποβάλουν ξεχωριστή δήλωση, αρκεί οι μισθώσεις να
έχουν συναφθεί μέχρι τις 31/1/2021. Οι πληρωμές θα γίνουν

έως τις 20 Απριλίου, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.
• Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει
διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
• Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή
εργασιών στην ΑΑΔΕ.
• Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.
• Να έχει υποβληθεί, για τις μισθώσεις αυτές, Δήλωση
Covid-19 τον Φεβρουάριο.

• Τέλος, να πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.
Για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, θα θεσπισθεί πλαίσιο για την επιστροφή στο Δημόσιο αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.
Ο συνολικός αριθμός συμψηφισμών και αποζημιώσεων
διαμορφώνεται περίπου στις 971.000 και το συνολικό ποσό
το οποίο έχει καταβληθεί στους ιδιοκτήτες ακινήτων ανέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 19 Απριλίου η πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ώστε να διορθωθούν
τυχόν λάθη ή παραλείψεις.
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Χρ. Σταϊκούρας: Κόστος
έως 21 δισ. ευρώ από
το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ
Γενικόλογες, ατεκμηρίωτες και εξόφθαλμα
υποκοστολογημένες προτάσεις, με κόστος έως
και 21 δισ. ευρώ, συνθέτουν το πρόγραμμα επανεκκίνησης της οικονομίας που ανακοίνωσε
προχθές ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας αποδόμησε μία προς μία
τις προτάσεις του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως αναφέρεται, ειδικά τα μέτρα
της οριζόντιας επιδότησης των δαπανών για αγορά πρώτων υλών και των
ασφαλιστικών εισφορών αλλά και η
πλήρης απαλλαγή από την επιστροφή του μισού
ποσού της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα
οδηγούσαν σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό,
ενώ κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ πως επανήλθε…
στον τόπο του εγκλήματος, υποσχόμενος και
πάλι «Σεισάχθεια». Επίσης, απέδωσε υποκρισία στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχετικά με τους πλειστηριασμούς της
πρώτης κατοικίας, επισημαίνοντας ότι ο νόμος
της σημερινής κυβέρνησης προστατεύει χιλιάδες δανειολήπτες, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν πραγματοποιηθεί 27.000 πλειστηριασμοί.

Εστίαση: Αφορολόγητη και
ακατάσχετη η επιδότηση
κεφαλαίου κίνησης
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο θα
είναι το ποσό που θα λάβουν οι επιχειρήσεις
εστίασης ως επιδότηση κεφαλαίου κίνησης,
προκειμένου να προμηθευτούν τις πρώτες
ύλες, όταν θα επιτραπεί η λειτουργία τους. Αυτό
προβλέπεται σε σχετική τροπολογία του
υπουργείου Οικονομικών, η οποία στοχεύει στη
στήριξη του κλάδου, ενώ η χρηματοδότηση θα
γίνει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης δεν υπόκειται σε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση
του Δημοσίου, δεν δεσμεύεται και δεν μπορεί
να συμψηφιστεί με βεβαιωμένα χρέη προς το
Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τις τράπεζες, ενώ δεν
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή
προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την
υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη
συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη
της ενίσχυσης.

Πρόστιμα 1,8 εκατ. ευρώ
για «μαϊμού» αναστολές
και αδήλωτη εργασία

Η

αδήλωτη εργασία, η μη
χρήση μάσκας και οι εικονικές αναστολές συμβάσεων ήταν οι βασικές
παραβάσεις που διέπραξε μία στις
δέκα επιχειρήσεις, οι οποίες ελέγχθηκαν από το Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας τον Μάρτιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, επί συνόλου 5.150 ελέγχων βεβαιώθηκαν 502
κυρώσεις και το ύψος των προστίμων
ανήλθε σε 1,8 εκατ. ευρώ. Δηλαδή,
κατά μέσο όρο επιβλήθηκε πρόστιμο
3.586 ευρώ ανά παράβαση, τα οποία
κατά το ήμισυ αφορούσαν στον κλάδο
του λιανεμπορίου. Στο επίκεντρο των
ελέγχων του ΣΕΠΕ βρέθηκαν αφενός
οι κλάδοι όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη παραβατικότητα, με βάση τα
στοιχεία του παρελθόντος, αλλά και
στην ιδιαίτερη περίπτωση της πανδημίας, καθώς και οι επιχειρήσεις όπου
ο κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού
είναι αυξημένος. Οι ελεγκτές του ΣΕΠΕ διαπίστωσαν τα εξής:
1. Σε 323 περιπτώσεις δεν τηρούνταν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ενώ σε 48 επιβλήθηκε το
πρόστιμο των 10.550 ευρώ για αδήλωτους εργαζομένους. Από τα στοι-

Γράφει ο
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χεία προκύπτει ότι η αδήλωτη εργασία κάνει κυρίως θραύση στον τομέα
της εστίασης, δηλαδή στα fast food,
όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν αδήλωτοι πολλοί εργαζόμενοι του delivery.
2. Σε 115 περιπτώσεις δεν τηρούνταν οι κανόνες υγιεινής και ασφαλείας στην εργασία και κυρίως η χρήση
μάσκας.
3. Σε 58 περιπτώσεις διαπιστώθηκε
ότι εργαζόμενοι που είχαν τεθεί σε
αναστολή σύμβασης βρίσκονταν εντός του χώρου εργασίας, παρέχοντας
κανονικά τις υπηρεσίες τους!
Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν
αφορούν ιδίως στους κλάδους της
εστίασης, του λιανεμπορίου, των μεταφορών, του χονδρεμπορίου, των
καταλυμάτων, των προσωπικών υπηρεσιών, της βιομηχανίας τροφίμων,
της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας
και των ταχυδρομικών - ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων. Μάλιστα, πάνω από τα μισά πρόστιμα αφορούσαν

σε εστίαση, λιανεμπόριο και μεταφορές. Συνολικά, από την αρχή του
έτους έχουν διενεργηθεί 13.540
έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 1.413 παραβάσεις, ενώ τα πρόστιμα ανέρχονται σε 3,8 εκατ. ευρώ.
Σχεδόν το 40% των παραβάσεων
του α’ τριμήνου αφορούσε σε εικονικές αναστολές συμβάσεων, το 10% σε
μη τήρηση αποστάσεων και συνωστισμό κυρίως στα σουπερμάρκετ, ενώ
περίπου 10% στη μη χρήση μάσκας
και επίσης 10% στην αδήλωτη εργασία.
Στις μισές περιπτώσεις, οι παραβάτες δεν είχαν αναρτήσει τους πίνακες
προσωπικού, ενώ ποσοστό 10% των
εργοδοτών αρνήθηκε την παροχή
πληροφόρησης.

Με παραβάσεις
της εργατικής
νομοθεσίας το 10%
των επιχειρήσεων τον
Μάρτιο - Διενεργήθηκαν
5.150 έλεγχοι

P
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Τίτλοι τέλους για το δίκτυο 3G της Cosmote

MetLife ΑΕΔΑΚ: Επτά αμοιβαία της
βρέθηκαν στην κορυφή

Α

Δυναμικά ξεκίνησε το 2021 για τη MetLife ΑΕΔΑΚ, καθώς επτά από τα Αμοιβαία Κεφάλαια
που διαχειρίζεται ξεχώρισαν για τις αποδόσεις τους το πρώτο τρίμηνο του έτους, προσθέτοντας με τον τρόπο αυτόν αξία στις επενδύσεις των μεριδιούχων της. Πρόκειται για τα
MetLife Μετοχικό Διεθνών Ανεπτυγμένων
Αγορών, Αναδυόμενων Αγορών BRIC, Ευρωπαϊκό Μικτό, Ομολόγων Δολαριακό, Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων, Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών, Ελληνικό Μετοχικό Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

υλαία ρίχνει, ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες λειτουργίας, το 3G δίκτυο της Cosmote. Το Cosmote 3G
θα καταργείται σταδιακά από τον Σεπτέμβριο του 2021
μέχρι το τέλος του έτους και το φάσμα που θα απελευθερωθεί
θα αξιοποιηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη και την επέκταση
των νέων τεχνολογιών.
Η κατάργηση του 3G δικτύου δεν επηρεάζει τις υπηρεσίες
φωνής και μηνυμάτων (SMS), οι οποίες θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται κανονικά. Οι υπηρεσίες δεδομένων, μετά την κατάργησή του 3G, θα υποστηρίζονται από το Cosmote 4G, το μεγαλύτερο 4G δίκτυο στην Ελλάδα με πληθυσμιακή κάλυψη
99%, και από το Cosmote 5G, του οποίου η κάλυψη αναμένεται
να ξεπεράσει το 50% έως το τέλος του 2021.
H πρόσβαση στο Internet μέσω του δικτύου κινητής Cosmote θα γίνεται πια μόνο από συσκευές που υποστηρίζουν δίκτυο
4G ή 5G με κάρτες τεχνολογίας U-SIM.
Η Cosmote έχει φροντίσει ώστε όλοι οι συνδρομητές της
που χρησιμοποιούν υπηρεσίες δεδομένων μέσω συσκευών

3G με κάρτα SIM παλαιάς τεχνολογίας να μπορούν να την αντικαταστήσουν άμεσα και δωρεάν σε ένα κατάστημα Cosmote ή
Γερμανός.

Οι μεγάλοι επενδύουν στην παραγωγή πράσινου υδρογόνου
Επενδύσεις 2 έως 4 δισ. ευρώ, ανάλογα με τα φωτοβολταϊκά
πάρκα που θα κατασκευαστούν, θα απαιτήσει το project του
«White Dragon» με βάση τη χρηματοδότηση από την Ε.Ε. ως
Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος, στο
πλαίσιο του προγράμματος Hydrogen Europe, σύμφωνα με
την «Καθημερινή της Κυριακής». Συντονιστής είναι η ΔΕΠΑ
και συμμετέχουν οι μεγάλοι όμιλοι της χώρας, όπως ο ΔΕΣΦΑ, τα ΕΛ.ΠΕ., η Μytilineos, η Motor Oil, η Cenergy, η ΤΕΡΝΑ, η πολωνική εταιρεία Solaris αλλά και ερευνητικά ιδρύματα, όπως ο «Δημόκριτος» και το ΕΚΕΤΑ. Ο φάκελος για την
υποψηφιότητα ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου συνδυασμού έργων
είναι έτοιμος και αναμένεται να κατατεθεί στις Βρυξέλλες.
Πρόκειται για μια σειρά επενδύσεων παραγωγής πράσινου
υδρογόνου από ηλεκτρολύτες που θα παράγονται με ενέργεια
από φωτοβολταϊκά πάρκα.

Bayer: Πρωτοβουλία στήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Fireathon
ανακοίνωσε επίσημα η Bayer Hellas, ενισχύοντας τη
συνεργασία της με επιλεγμένους δήμους και περιφέρειες στην Ελλάδα. Πρόκειται για την εφαρμογή
του πρώτου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κρίσεων MCMS, το οποίο φιλοδοξεί να βελτιώσει
τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, μέσα
από τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, για την αντιμετώπιση κρίσεων, όπως μια φωτιά, ένας σεισμός,
μια πλημμύρα, ένα ατύχημα ή μια επιδημία. Είναι μια
ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διαχείριση κρίσεων
από τους δήμους και τις Αρχές Πολιτικής Προστασίας, με χρήση γεωεντοπισμού και τεχνολογιών άμεσων μηνυμάτων σε έξυπνες συσκευές.

Εμπορικός Σύλλογος
Ηλιούπολης: Προσφορά Αγάπης
Την έμπρακτη συμπαράστασή του στους
άπορους δείχνει για ακόμα μία φορά ο Εμπορικός Σύλλογος Ηλιούπολης, ο οποίος παρέδωσε
σχεδόν μισό τόνο τρόφιμα σε ενορίες του δήμου. Ο ΕΣΗ, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο, προχώρησε σε
μια σημαντική δωρεά στις εκκλησίες της πόλης, ενισχύοντας, έτσι, τα συσσίτια. Ο πρόεδρος Θανάσης Μπίρλης εξέφρασε δημόσια τις
ευχαριστίες του στην εταιρεία «Μαρτσούκος
Α.Ε.» που προσέφερε τα τρόφιμα, καθώς και
τους κ. Παντελή Φασόη και Φάνη Στρωματιά,
για την έμπρακτη βοήθειά τους στη διανομή.

Συμφωνία Groupama
Ασφαλιστική - «Μητέρα»
Με εγκύκλιό της, η Groupama Ασφαλιστική,
προς το δίκτυο συνεργατών της, αναφέρεται
στη συμφωνία με το «Μητέρα» για την προσφορά ειδικού προνομιακού πακέτου σε
ασφαλισμένους - μέλλοντες γονείς με νοσοκομειακό πρόγραμμα, ατομικό ή ομαδικό. Το
πακέτο περιλαμβάνει τον προγεννητικό
έλεγχο καθώς και τον τοκετό, είτε φυσιολογικό είτε με καισαρική τομή.

Και στην Πάτρα η συνεργασία
Delivery.gr - ΑΒ
Η Πάτρα είναι η επόμενη πόλη στην οποία
επεκτείνεται η υπηρεσία του super app Delivery.gr. Οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους περισσότερους από 3.000 κωδικούς της ΑΒ Βασιλόπουλος και μέσα από ένα εύχρηστο μενού
μπορούν να επιλέξουν τα προϊόντα τα οποία
επιθυμούν, καθώς και να επωφεληθούν από τις
πολλές προσφορές που υπάρχουν κάθε εβδομάδα. Η ελάχιστη παραγγελία έχει οριστεί στα
25 ευρώ και η μέγιστη στα 100 ευρώ.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Jumbo
Η κρίση στάθηκε
εμπόδιο στην ανάπτυξη

Ο

κύκλος εργασιών κατά τη χρήση του 2020 για τον
Όμιλο Jumbo διαμορφώθηκε σε 694,03 εκατ.
ευρώ, μειωμένος κατά -18,15% σε σχέση με την
αντίστοιχη χρήση 1/1/2019-31/12/2019, που ήταν 847,94
εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, τα καταστήματα Jumbo καθώς
και άλλα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν κλειστά κατά τις δύο μεγάλες και κρίσιμες περιόδους, το Πάσχα και
τα Χριστούγεννα του 2020. Σε περιόδους που επιτρεπόταν
η λειτουργία των καταστημάτων, προς αποφυγή φαινομένων συγχρωτισμού, υπήρξε πρόβλεψη για συγκεκριμένο
αριθμό επισκεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο εντός των καταστημάτων. Κατά συνέπεια, οι καθαρές πωλήσεις της
μητρικής εταιρείας -χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν μείωση περίπου κατά 30% σε σχέση με το 2019, αναφέρει η εταιρεία. Ωστόσο η
διοίκησή της παραμένει πιστή στην πολιτική της για διανομή μερίσματος κάθε χρόνο, οπότε προκατάβαλε το μέρισμα για τη χρήση του 2020 συνολικού ποσού 0,615 ευρώ ανά μετοχή, με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής, επιβραβεύοντας τους μετόχους της που επιδεικνύουν εμπιστοσύνη στον Όμιλο.

ΟΛΠ: Προσφέρει 3.000 δώρα
για τα παιδιά των γειτονικών δήμων

Aegean: Για κεφάλαιο κίνησης
27 εκατ. ευρώ του ΜΟΔ
Η Aegean Airlines ανακοίνωσε ότι, μετά την
απόφαση της συνέλευσης των ομολογιούχων
δανειστών κατά τη συνεδρίαση της 30ής Μαρτίου 2021, υπεγράφη η σύμβαση τροποποίησης
του προγράμματος του κοινού ομολογιακού
δάνειου ποσού 200.000.000 ευρώ (το «ΚΟΔ»)
της εταιρείας, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μερική αλλαγή χρήσης των κεφαλαίων
που αντλήθηκαν από το ΚΟΔ.
Ειδικότερα, η Συνέλευση των ομολογιούχων
δανειστών κατά τη συνεδρίαση της 30ής Μαρτίου 2021 αποφάσισε όπως ποσοστό 14% των
αντληθέντων από το ΚΟΔ κεφαλαίων (συνολικού ύψους, κατόπιν αφαίρεσης των δαπανών
έκδοσης, 27.420,58 χιλ. ευρώ, ήτοι 27.465,16
χιλ. ευρώ μείον 44,58 χιλ. ευρώ που έχουν ήδη
διατεθεί για τον αρχικό σκοπό) διατεθούν, έως
τις 31/12/2021, για την κάλυψη αναγκών της
εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, αντί της χρηματοδότησης μέρους της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών.

Σε συνέχεια της διανομής των χριστουγεννιάτικων
δώρων στο τέλος του 2020, η ΟΛΠ Α.Ε. διέθεσε ξανά
3.000 δώρα εν όψει των εορτών του Πάσχα για τα παιδιά οικονομικά ασθενών οικογενειών των γειτονικών
δήμων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Στις 13
Απριλίου έλαβε χώρα μια σύντομη συνάντηση στην
οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από τους Δήμους
Πειραιά, Περάματος και Σαλαμίνας. Η παράδοση των
δωροκαρτών πραγματοποιήθηκε από τον εκτελούντα
χρέη Zhang Anming και την Ανώτατη Διοίκηση της
ΟΛΠ Α.Ε. Εκ μέρους των δήμων παρέστησαν ο δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκης, η αντιδήμαρχος
Πειραιά Χαραλαμπία Ζηλάκου και ο αντιδήμαρχος Σαλαμίνας Παντελής Διολέτης.

Στις 19/4 οι νέες μετοχές
της Τράπεζας Πειραιώς στο Χ.Α.
Έπαυσε προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών
της Τράπεζας Πειραιώς, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους από τις μετοχές οι
οποίες θα προκύψουν από το reverse split, σε συνέχεια της απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση
στις 7 Απριλίου. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 1
ευρώ ανά μετοχή θα γίνει τη Δευτέρα 19 Απριλίου.
Σημειώνεται ότι δικαιούχοι των μετοχών μετά το reverse split θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία
του Συστήματος Άυλων Τίτλων μέχρι σήμερα. Το νέο
σύνολο των μετοχών της Πειραιώς που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε
50.367.223 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ.

Ρεκόρ στις πωλήσεις
ηλεκτρονικών υπολογιστών

Παπουτσάνης: Στις 5/5 η Γ.Σ. για διανομή
μερίσματος και αγορά ίδιων μετοχών

Εντάσσεται στο project
του Ελληνικού ο Υδατόπυργος

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καταρρίπτει η παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία -με… τη συνδρομή της πανδημίας- συνεχίζει και το 2021 το ανοδικό
της σερί. Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 55% σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα 82,7 εκατ. τεμάχια. Τα υψηλά του
2012 συνάντησε το α’ τρίμηνο η αγορά: αύξηση πωλήσεων 55%, με 82,7 εκατ. συσκευές. Πρόκειται για την ισχυρότερη επίδοση που έχει σημειωθεί στις πωλήσεις σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών εδώ και
εννέα χρόνια και συγκεκριμένα από το 2012. Αν και η
σύγκριση γίνεται με ένα πολύ αδύναμο τρίμηνο, το πρώτο
του 2020, όταν ήρθε η πανδημία, η επίδοση της αγοράς
παραμένει εντυπωσιακή.

Το διοικητικό συμβούλιο της Παπουτσάνης καλεί στις 5/5/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ.,
σε τακτική γενική συνέλευση από απόσταση σε
πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, μεταξύ
άλλων με τα εξής θέματα: Α) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας
για το έτος 2020, μαζί με την έκθεση και την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού
συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών. Β) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων έτους
2020 και διανομή μερίσματος. Γ) Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών.

Στην εμβληματική επένδυση του Ελληνικού εντάσσεται ο Υδατόπυργος, κτίσμα ορατό και γνωστό
στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες,
η Lamda Development αποφάσισε να διατηρήσει
και να μην κατεδαφίσει τον Υδατόπυργο, με στόχο το
κτίσμα να ενταχθεί στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού.Ο Υδατόπυργος, που κατασκευάστηκε το 1953
για να εξασφαλίσει σταθερή πίεση νερού στο πυροσβεστικό σύστημα της τότε Αμερικανικής Βάσης,
είναι ορατός από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς έχει ύψος 36 μέτρα, η δεξαμενή που βρίσκεται
στην κορυφή του έχει ύψος 5,5 μέτρα και διάμετρο
8,2 μέτρα, αποτελείται από έξι χαλύβδυνους πυλώνες και είναι ερυθρόλευκου χρώματος.

P
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Αυξάνει
το μπάτζετ
ο Αλαφούζος
Γιάννης Αλαφούζος το πήρε απόφαση, αυξάνει το μπάτζετ στα 9 εκατ. ευρώ για την προσεχή μεταγραφική σεζόν του Ιουνίου και, παράλληλα, στρέφεται προς την αφρικανική αγορά, μιμούμενος το μοντέλο του Ολυμπιακού.
Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός δεν διέθετε και πολλά χρήματα στην αγορά
για την απόκτηση ικανών ποδοσφαιριστών, η ακαδημία -ευτυχώς για αυτόν- ξεφούρνισε μεγάλα ταλέντα, όπως τον Χατζηγιοβάνη, τον Αλεξανδρόπουλο, τον
Ζαγαρίτη που έφυγε για την Πάρμα, τον Εμμανουηλίδη που πήγε στην ολλανδική Φορτούντα Σιτάρντ και
άλλους, αλλά οι ακαδημίες την προσεχή σεζόν θα
έχουν υποστηρικτικό ρόλο. Ο Παναθηναϊκός, ανεξάρτητα από το αν θα προκριθεί στο νεοσύστατο Conference League, θα προσπαθήσει να φέρει και παί-

Ο

κτες εγνωσμένης αξίας. Εγγύηση ότι μπορεί να το
πετύχει είναι, φυσικά, ο Γάλλος αθλητικός διευθυντής Πιερ Ντρεοσί, γνώστης της γαλλικής και της
αφρικανικής αγοράς, όπως και ο… Κριστιάν Καρεμπέ, ο οποίος έχει αυτό τον κομβικό ρόλο στον Ολυμπιακό. Ο Αλαφούζος πάντα εκθείαζε το σκάουτινγκ
του Ολυμπιακού, το οποίο βρίσκεται υπό την ηγεμονία του Καρεμπέ.
Την περασμένη μεταγραφική σεζόν ο Ντρεοσί
έφερε στο Κορωπί τον Νιάς, τον Σανκαρέ, ο οποίος
τραυματίστηκε νωρίς, και τον Ενγκμπαγκοτό, ο οποίος άφησε καλές εντυπώσεις με το «καλημέρα». Συν
το υπάρχον υλικό, το οποίο είναι σαφώς καλό, αλλά
και την προσθήκη δυο τριών καλών παικτών, ο Αλαφούζος θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξαναγίνει μεγάλος και τρανός, όπως τον θέλει η ιστορία

του. Μακροπρόθεσμος στόχος του Αλαφούζου είναι
όταν με το καλό ο Παναθηναϊκός ανοίξει την πόρτα
του νέου γηπέδου του στον Βοτανικό, το «τριφύλλι»
να είναι δυνατό παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο και
όχι εκείνον του κομπάρσου.
Προπονητής στον Παναθηναϊκό και την προσεχή
σεζόν θα είναι ο Λάζλο Μπόλονι, ο οποίος έπειτα από
μια περίοδο αβεβαιότητας κατάφερε να νοικοκυρέψει τους «πράσινους» από τα χαλάσματα που είχε
αφήσει ο προκάτοχός του Ισπανός Ντάνι Πογιάτος, ο
οποίος θα μεταμόρφωνε το Κορωπί σε προπονητικό
εκκολαπτήριο ανάλογο με εκείνο της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μπόλονι, άλλωστε, είναι «ένα σώμα, μια ψυχή» με τον Πιερ Ντρεοσί, μια και ο Ρουμάνος ήταν
που… μεσολάβησε στον Αλαφούζο για να έρθει και
να αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή.
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Σκάνδαλο με τον Ζλάταν!

Μ

έτοχος σε στοιχηματικές εταιρείες είναι ο εκκεντρικός άσος της
Μίλαν Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, κάτι
που απαγορεύεται ρητά από τους κανόνες
ηθικής της FIFA! Αυτό μπορεί να καταδικάσει και την εθνική ομάδα της Σουηδίας, η
οποία βρίσκεται στον ίδιο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ 2022 με την Ελλάδα. Ο 40χρονος Ζλάταν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της σουηδικής «Aftonbladet», είναι
μέτοχος στην Bethard μέσω της μαλτέζικης
εταιρείας Gameday Group. Ο Ιμπραΐμοβιτς
επανήλθε στην εθνική, έπαιξε κόντρα στη
Γεωργία και το Κόσοβο και ο ίδιος θα πληρώσει 100.000 ευρώ πρόστιμο, αλλά κινδυνεύει με τριετή αποκλεισμό από τα γήπεδα,
που θα σημάνει και το τέλος της καριέρας του. Ωστόσο, το κυριότερο είναι ότι ενδέχεται να μηδενιστούν τόσο η εθνική
Σουηδίας όσο και η Μίλαν, που έπαιξε στο Europa League. Την υπόθεση ανέλαβε άμεσα η αρμόδια πειθαρχική επιτροπή της FIFA και της UEFA, με το πόρισμα να αναμένεται σύντομα.

«Last Dance»
και από
τον Ντέιβιντ
Μπέκαμ
Ο πολυθρύλητος αστέρας του ΝΒΑ με τη φανέλα των Σικάγο Μπουλς Μάικλ Τζόρνταν έκανε την αρχή με
το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, το «Last Dance», στο οποίο περιγράφει με λεπτομέρειες γνωστές και άγνωστες
πτυχές της προσωπικής αλλά και αγωνιστικής του ζωής. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, παρότι σταμάτησε το ποδόσφαιρο
πριν από επτά χρόνια και έκτοτε εξακολουθεί να είναι μια... κινητή διαφήμιση, αποφάσισε να κάνει το ίδιο.
Σύστησε, μάλιστα, και τη δική του εταιρεία παραγωγής, τη Studio 99, για να αναλάβει το πρότζεκτ.

Και ο Μίτσελ για την ΑΕΚ
Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, ο
Ισπανός Μίτσελ Γκονζάλες, προστέθηκε στον
κατάλογο των υποψηφίων για τον πάγκο της
ΑΕΚ μετά τον Γιαννίκη του ΠΑΣ Γιάννινα και
τον Λουτσέσκου, πρώην του ΠΑΟΚ. Μετά την
πετυχημένη θητεία του στον Ολυμπιακό, ο Μίτσελ εργάστηκε στη Μαρσέιγ, τη Μάλαγα και
την περασμένη σεζόν στη μεξικανική Πούμας.
Χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, ωστόσο.

SPORTS
Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
για το Στοίχημα

Η κυβέρνηση, ανταποκρινόμενη σε αίτημα ετών
από τον ελληνικό αθλητισμό, νομοθέτησε για ποσοστό από τα κέρδη των παικτών στο Στοίχημα,
αλλά η Ένωση Εταιρειών Διαδικτυακού Στοιχηματισμού προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
για να την ακυρώσει. Έχει στείλει και σχετική
επιστολή στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, στην Ελλάδα ιδρύεται και ένωση
από τις υπάρχουσες εταιρείες.

Ανανεώνουν Χολέμπας,
Μπουχαλάκης

Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Χοσέ Χολέμπας
αναμένεται να ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους με
τον Ολυμπιακό για τρία και έναν χρόνο αντίστοιχα. Ο Μπουχαλάκης έκανε την πιο παραγωγική
χρονιά του φέτος, ενώ ο 37χρονος Χολέμπας διέψευσε τους πάντες ότι ήρθε στον Ολυμπιακό «για
τα τελευταία ένσημα». Ο Ολυμπιακός, πάντως, θα
κινηθεί και για αριστερό μπακ, παρότι ο Ρέαμπτσιουκ άφησε καλές εντυπώσεις.

Γενέθλια στην «ΟΠΑΠ
Arena - Αγια-Σοφιά»

Με τον δικό τους τρόπο γιόρτασαν περίπου 200
οπαδοί της ΑΕΚ τα 97α γενέθλια του ιστορικού
συλλόγου την περασμένη Τρίτη. Συγκεντρώθηκαν μέσα στην «ΟΠΑΠ Arena - Αγια-Σοφιά»,
ανέβασαν πανό και άναψαν καπνογόνα, τραγουδώντας συνθήματα για τα γενέθλια της ομάδας τους. Αποχώρησαν ήρεμα.

Βατσλίκ
και Μπέγκοβιτς
για ΠΑΟΚ

Δύο είναι οι στόχοι του ΠΑΟΚ για τη
θέση του τερματοφύλακα, αφού τόσο
ο Πασχαλάκης όσο και ο Ζίβκοβιτς δεν
θεωρούνται ιδανικοί για τη θέση αυτή. Ο
ένας είναι ο 32χρονος Τσέχος Τομάς Βατσλίκ, ο
οποίος μένει ελεύθερος από τη Σεβίλλη. Ο άλλος
είναι ο Βόσνιος Ασμίρ Μπέγκοβιτς της Μπόρνμουθ. Και οι δύο έχουν μεγάλες παραστάσεις αλλά και αρκετά υψηλό συμβόλαιο.
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• Ο ΣΚΑΪ ανανέωσε το συμβόλαιο συνεργασίας του με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
• H Βάλια Χατζηθεοδώρου, η
όμορφη Κύπρια στον «Τροχό
της τύχης», διαγνώστηκε με
κορονοϊό. Θετικοί, επίσης,
είναι η σύζυγος και ο ενάμισι
έτους γιος του Γιώργου Χρανιώτη.
• Νεαρή Ρομά επιτέθηκε στη Φιλίτσα
Καλογεράκη για να της κλέψει την
τσάντα. Η ηθοποιός, παρά τα δυνατά
χτυπήματα που δέχτηκε, κατάφερε
και την ακινητοποίησε καλώντας την
Αστυνομία.

POLITICAL GOSSIP

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ

Στα 62 του θα γίνει
πρώτη φορά πατέρας

Σ

τον έβδομο ουρανό, ο Βασίλης Χαλακατεβάκης! Ο 62χρονος ηθοποιός σε τρεις
μήνες θα γίνει μπαμπάς από την κατά 20
χρόνια μικρότερή του σε ηλικία Δέσποινα Μαραγκουδάκη, η οποία περιμένει κοριτσάκι. Ο
τηλεοπτικός «Λευτέρης Πουλόπουλος» στη σειρά
«Το καφέ της Χαράς» και η εγκυμονούσα σύζυγός
του διανύουν την ομορφότερη περίοδο της κοινής
τους ζωής, περιμένοντας με ανυπομονησία την
άφιξη του πελαργού!
Τη χαρμόσυνη είδηση αποκάλυψε με ενθουσιασμό ο πρωταγωνιστής, χθες, στο «Πρωινό», εκπλήσσοντας ευχάριστα τους οικοδεσπότες Φαίη
Σκορδά και Γιώργο Λιάγκα καθώς και το τηλεοπτικό κοινό. «Κάναμε και σύμφωνο συμβίωσης εκ των
υστέρων. Έχουμε μεγάλη διαφορά, καμιά 20ετία.
Δεν έχει παίξει κάποιον ρόλο η διαφορά ηλικίας.
Τώρα που με βάλατε σε αυτήν την “τρύπα”, θα σας
πω και μια είδηση. Σε τρεις μήνες περιμένουμε
παιδάκι. Μιας και τα λέμε όλα, να πούμε και αυτό.
Είμαι πολύ χαρούμενος - δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Το περίμενα, το βάλαμε μπροστά. Το πράγμα
ρέει μόνο του. Περιμένουμε κοριτσάκι. Δεν αγχώνομαι. Είμαι αρκετά κατασταλαγμένος. Έχω μια
γλυκιά χαρά. Νομίζω ότι όλα θα πάνε μια χαρά»,
ανέφερε συγκινημένος ο Βασίλης Χαλακατεβάκης.
Η σκηνοθέτις Δέσποινα Μαραγκουδάκη εισέβαλε στη ζωή του δημοφιλούς ηθοποιού εντελώς
ξαφνικά, αφού η σύντομη γνωριμία τους σε θεατρι-

κή παράσταση εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα.
Έγιναν γρήγορα ζευγάρι και το 2017 επισημοποίησαν τη σχέση τους, με μια λιτή τελετή και μια μίνι
δεξίωση στην ταράτσα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, με φόντο την Ακρόπολη!
Ο γαμπρός, σε δηλώσεις του, ανέφερε τότε πως
πήγε σαν καλεσμένος στον γάμο του! «Παντρεύτηκα με έναν τρόπο περίεργο. Με κάλεσαν στον γάμο
μου. Εγώ δεν το ήξερα και πήγα. Ήταν ένας γάμοςέκπληξη. Μου έστειλαν προσκλητήριο ότι σε 24
ώρες παντρεύομαι.
Η γυναίκα μου κάλεσε 150 φίλους, γνωστούς,
συγγενείς και κάναμε έναν γάμο κάτω από την
Ακρόπολη, σε έναν υπέροχο χώρο. Ήταν ένας γάμος-έκπληξη. Είχε αιώνιους όρκους πίστης και
αγάπης - δεν έχουν σημασία τα χαρτιά. Το θέμα δεν
είναι να αγαπάς εσύ, το θέμα είναι να σε αγαπάνε οι
άλλοι. Το να αγαπάς είναι λίγο, το να σε αγαπούν είναι πολύ».
Η σύζυγός του ήταν εκείνη που στάθηκε στον λατρεμένο της Βασίλη Χαλακατεβάκη με περίσσια
αγάπη και φροντίδα, όταν ο γλυκύτατος «φούρναρης» στο φανταστικό Κολοκοτρωνίτσι διαγνώσθηκε πριν από 12 χρόνια με καρκίνο στο παχύ έντερο
και μετάσταση στον πνεύμονα.
«Η Δέσποινα ήταν δίπλα μου στον καρκίνο. Μου
στάθηκε. Είχα ασφάλεια. Δεν με αντιμετώπισε ποτέ
ως άρρωστο. Σε όλη αυτήν την περιπέτεια ήταν δίπλα μου», ανέφερε στο «Πρωινό».

• Πόσες ζωές έχει ζήσει ο
Γιώργος Μαυρίδης; Ο παρουσιαστής εντόπισε σε παλιά φωτογραφία έναν στρατιώτη που του μοιάζει καταπληκτικά. «Να θυμάστε ότι
υπάρχει περίπτωση να είμαι
κάποιος σούπερ ήρωας»,
σχολίασε στο Διαδίκτυο.

• Εξομολόγηση καρδιάς από τον Πέτρο
Λαγούτη: «Μου πήρε 26 μήνες για να
απεξαρτηθώ από τον τζόγο».
• Χαμός έγινε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με την άφιξη της Χριστίνας Κεφαλά, η
οποία αποχώρησε από το
«Survivor». Δημοσιογράφοι
συνωστίστηκαν για μια δήλωση που δεν… έδωσε ποτέ!
• Μέσα στα ξημερώματα η παρουσιάστρια του «3, 2, 1 ΑΝΤ1» Άννα Μαρία
Λογοθέτη μετέφερε τον γιο της Άγγελο στο νοσοκομείο με φριχτούς πόνους στην κοιλιά. Οι γιατροί διέγνωσαν περιτονίτιδα και χειρουργήθηκε.
• «Ελευθερία, vτύσου!» είναι το νέο σύνθημα στο Twitter για την Ελευθερία Ελευθερίου, η οποία αγωνίζεται
στο «Survivor» με μικροσκοπικό μπικίνι, προσφέροντας άφθονο θέαμα!
• Τέλος οι «Ιστορίες μόδας» στην
ΕΡΤ με την Κάτια Ζυγούλη, ωστόσο το
μοντέλο παραμένει στο δυναμικό της
κρατικής τηλεόρασης.
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Κολάζει η Ελένη
Φουρέιρα

GOSSIP
Ετοιμάζονται
για διπλή βάπτιση!

Φωτιές άναψε η Ελένη Φουρέιρα με τις νέες σέξι φωτογραφίες της στο Instagram. Η
εντυπωσιακή ποπ σταρ πόζαρε με λάγνο βλέμμα, βεντάλια
και μίνι μαύρο φόρεμα, τρελαίνοντας τους followers της
με τα νάζια και τις σέξι στάσεις. Μόνο που δεν αποκάλυψε αν τα ενσταντανέ είναι από
το διαμέρισμά της ή το νέο
σπίτι που αγόρασε πρόσφατα
με τον σύντροφό της Αλμπέρτο Μποτία.
Συγκινημένη πόζαρε η Βασιλική Μιλλούση
στην τελική πρόβα πριν από τη διπλή βάπτιση
των παιδιών της, η οποία έχει προγραμματιστεί
για τα τέλη Μαΐου! Η αθλήτρια και ο σύζυγός
της Λευτέρης Πετρούνιας είχαν φανταστεί εντελώς διαφορετικά τη σημαντική μέρα για τις
κόρες τους Σοφία και Λένια, ωστόσο θα ακολουθήσουν πιστά το πρωτόκολλο της πανδημίας, καλώντας στην τελετή λίγους συγγενείς
και φίλους. Νονοί των κοριτσιών θα είναι ο
Χρήστος Μάστορας, ο Βασίλης Λαζαρίδης, ο
Γιάννης Κρικρής και η Θάλεια Παλιαρούτα.

Η

γνωστή ηθοποιός και μαμά της γλυκιάς Θάλειας, Ζέτα Δούκα, ανακοίνωσε με περίσσια περηφάνια και χαρά την πρώτη
της συγγραφική απόπειρα με τα βιβλία «Έλλα» και «Άλλυ»,
που θα κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο του 2021. «Πριν από έναν
χρόνο, λοιπόν, μου γεννήθηκε η ιδέα να γράψω κάτι που θα σηματοδοτεί τη μεγάλη μου αλλαγή στον τρόπο που βλέπω τα πράγματα και
τη φιλοσοφία μου γύρω από τη ζωή. Κάτι που θα μιλάει για τα πανανθρώπινα ζητήματα που περνούν μέσα από τον σεβασμό, τη διαφορετικότητα, την αυτοπεποίθηση, τη γυναικεία ενδυνάμωση, τη
δύναμη της φιλίας και την περιβαλλοντική συνείδηση, γραμμένο,
όμως, με τρόπο ανάλαφρο και απλό, σαν ιστορίες για μικρά παιδιά»,
έγραψε στο Facebook η πρωταγωνίστρια. Και συνέχισε: «Η συγκίνησή μου, απέραντη! Η “ Έλλα” και η “Άλλυ”, καταφθάνουν!».

Τα γενέθλια
του… καναλάρχη

Junk food πριν
από τη «Φάρμα»

Γενέθλια είχε ο «καναλάρχης» Δημήτρης
Σταρόβας. O πολυτάλαντος παρουσιαστής,
ηθοποιός και μουσικός έγινε 58 χρόνων,
με τους φίλους και θαυμαστές να του εύχονται διπλά «χρόνια πολλά», αφού το κανάλι του στο YouTube, το StarovasTV,
έφτασε αισίως τους 70.000 followers και
απέκτησε νέα στέγη. Με το γνωστό χιούμορ του ο τραγουδιστής τούς ευχαρίστησε
για τις ευχές, ποζάροντας με πειραγμένη
φωτογραφία και κοκοράκι στα μαλλιά.

Βραβεία σε σπουδαίες Ελληνίδες
Με ένα φαντασμαγορικό virtual event πραγματοποιήθηκε η τελετή
απονομής των Greek International Women Awards, που μετέδωσε
η ΕΡΤ με παρουσιάστρια την Έμυ Λιβανίου - Ζησιμοπούλου. Τα σημαντικά βραβεία απονεμήθηκαν σε 14 σπουδαίες Ελληνίδες με διεθνή ακτινοβολία, οι οποίες ξεχώρισαν για την προσωπικότητα και το
σημαντικό έργο τους. Ανάμεσά τους, η σεφ Ντίνα Νικολάου στην
κατηγορία «Τουρισμός και Φιλοξενία»!

Τρώει, τρώει, τρώει (!) junk food η Αλεξάνδρα
Παναγιώταρου και δεν χορταίνει. Το γνωστό
μοντέλο έπαθε εμμονή με τα γαριδάκια, όταν
ενημερώθηκε από την παραγωγή της «Φάρμας»
ότι έφτασε η στιγμή να εισβάλει στην αγροικία.
Από το σοκ της αιφνίδιας ανακοίνωσης αλλά και
της πείνας που την περιμένει, η ξανθιά καλλονή
έσπευσε να απολαύσει κατά δεκάδες τα αγαπημένα της σνακ, έκανε σολάριουμ για να μην την
κάψει ο ήλιος στους αγρούς, πήγε κομμωτήριο,
ενώ έκανε μανικιούρ και πεντικιούρ!
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Αθανάσιος Χριστόπουλος,
πλαστικός χειρουργός

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Γυναικομαστία: Αίτια και θεραπεία

Η

γυναικομαστία είναι η
κατάσταση κατά την
οποία ένας άντρας μπορεί να έχει υπερτροφικούς μαστούς. Πρόκειται για μια
πάθηση συχνή στους άντρες, που
τους ενοχλεί σε μεγάλο βαθμό, διότι τους μειώνει το αίσθημα του ανδρισμού. Tα αίτια που μπορεί να
προκληθεί η γυναικομαστία είναι
πολλά, όπως: η παχυσαρκία, η χρήση μαριχουάνας, αλκοόλ ή στεροειδών, οι παρενέργειες κάποιων
φαρμάκων, η δυσλειτουργία των
γεννητικών οργάνων, η γήρανση, οι
γενετικές ανωμαλίες και σύνδρομα
που οφείλονται στα γονίδια, οι χρόνιες ασθένειες του ήπατος, η εφηβεία, η κληρονομικότητα κ.ά. Τις
περισσότερες φορές οι λόγοι που
συμβαίνει αυτό σε ένα ανδρικό
στήθος παραμένουν άγνωστοι.
Ο πλαστικός χειρουργός Αθανάσιος Χριστόπουλος αναφέρει: «Κατάλληλοι υποψήφιοι για τη διόρθωση της γυναικομαστίας είναι άνδρες που έχουν υπερτροφικούς
μαστούς, οι οποίοι δεν οφείλονται
σε χρήση οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών. Επίσης, δεν είναι κατάλληλοι υποψήφιοι παχύσαρκοι
άνδρες, εκτός εάν η τοπική συσσώ-

ρευση λίπους προϋπήρχε και όταν
είχαν φυσιολογικό βάρος. Αρκετές
φορές η διόρθωση της γυναικομαστίας συνδυάζεται και με άλλες
επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής. Έτσι, κατά τη διάρκεια
μιας επέμβασης, ο άνδρας μπορεί
να διορθώσει κι άλλες περιοχές
του σώματος που τον ενοχλούν,
όπως, π.χ., να κάνει 3D Lipo στην
κοιλιά για να βελτιώσει το 6-pack
του ή να αφαιρέσει το λεγόμενο
“σωσίβιο”.
Μετά το τέλος της επέμβασης, ο

γιατρός θα τοποθετήσει μια πιεστική περίδεση που θα πιέζει την περιοχή, με στόχο να “κολλήσουν” οι
ιστοί στη νέα, σωστή τους θέση και
για την αποφυγή επιπλοκών, όπως
είναι η δημιουργία αιματώματος Το
γιλέκο θα πρέπει να το φοράει ο ενδιαφερόμενος για έναν μήνα μετά
την επέμβαση, αφαιρώντας το μόνο
όταν είναι απαραίτητο για την υγιεινή του σώματός του. Το στήθος θα
δείχνει φυσιολογικό ύστερα από
περίπου έναν μήνα. Βέβαια, το τελικό αποτέλεσμα θα φανεί μετά την

Μέθοδοι επεμβάσεων διόρθωσης
Υπάρχουν δύο είδη επεμβάσεων που μπορούν να διενεργηθούν
και η επιλογή αυτών εξαρτάται αφενός από τη σύσταση του μαστού και αφετέρου από την επιθυμία του ενδιαφερομένου. Η
πρώτη μέθοδος είναι η υποδόριος μαστεκτομή, η οποία γίνεται
μέσω μίας τομής στο κατώτερο όριο μεταξύ θηλής και δέρματος, απ’ όπου με αρκετά καλή ορατότητα μπορεί ο πλαστικός
χειρουργός να αφαιρέσει τον αδένα και το λίπος που βρίσκονται
κάτω από το δέρμα. Η δεύτερη μέθοδος είναι η αφαίρεση με λιποαναρρόφηση του ιστού που προκαλεί τη διόγκωση. Η μέθοδος αυτή, βέβαια, συνιστάται στις περιπτώσεις εκείνες που η
διόγκωση του μαστού οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην
ύπαρξη λίπους. Σύγχρονες μέθοδοι λιποαναρρόφησης, όπως η
laser λιποαναρρόφηση ή η παλμική λιποαναρρόφηση, εφαρμόζονται με ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

ολοκλήρωση της επούλωσης, η
οποία συνήθως απαιτεί μερικούς
μήνες. Η διόρθωση της γυναικομαστίας μπορεί να γίνει οποιαδήποτε
εποχή του χρόνου, όμως, για τους
λόγους που προαναφέρθηκαν, συνήθως είναι προτιμότερο η διαδικασία αυτή να μη γίνεται… την τελευταία στιγμή, πριν, δηλαδή, από
το καλοκαίρι, οπότε θα θελήσει ο
άνδρας να εμφανίσει το σώμα του
στην παραλία. Το αποτέλεσμα της
διόρθωσης της γυναικομαστίας είναι μόνιμο και οι άνδρες που έχουν
κάνει την επέμβαση αναφέρουν ότι
είναι πολύ ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι με τη νέα εμφάνιση
του σώματός τους και πως νιώθουν
μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση».

Πρόκειται για πάθηση συχνή
στους άνδρες που πλήττει
την αυτοπεποίθηση
και μειώνει το αίσθημα
του ανδρισμού...
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ΩΔΙΑ

Γράφει

Αιγυπτιακή Αστρολογία είναι πολύ ιδιαίτερη, καθώς
συνδυάζει πλανητικές κινήσεις, ημερομηνίες και ώρες.
Το ποιο ζώδιο είσαι εξαρτάται από το ποια θεότητα βρίσκεται στη Γη εκείνη την ώρα, για να σου ανοίξει… την
πόρτα της εισόδου σου στον πλανήτη, τη στιγμή της γέννησής σου. Ο συσχετισμός με τα σημερινά, δυτικά ζώδια
γίνεται περισσότερο με βάση τον χαρακτήρα.

Μάθε ποιο ζώδιο είσαι
στην Αιγυπτιακή Αστρολογία
και τι σημαίνει αυτό για τη ζωή σου

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(21/3-20/4)
Μπορείτε να συναλλάσσεστε
καλά με τους ανθρώπους, αλλά
φροντίστε… η γλώσσα σας να
μην είναι αιχμηρή! Είστε σε θέση να οικοδομήσετε άριστες
σχέσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλεονέκτημα
για να αυξήσετε τη φήμη σας.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Η Αφροδίτη θα σας βοηθήσει να
έχετε περισσότερα εισοδήματα από
την επιχείρηση ή τη δουλειά σας.
Αν έχετε αγωγή ή διαφορά με κάποιον, θα έχετε μια καλή ευκαιρία
να συμβιβαστείτε χωρίς απώλειες.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα για την εξέλιξη της
σταδιοδρομίας σας. Η τύχη στα οικονομικά και τη σταδιοδρομίας
σας θα σας φέρει πιο χαρούμενη
διάθεση. Μπορεί να εργάζεστε πολύ σκληρά, αλλά βλέπετε τις ευκαιρίες κέρδους.

Καρκίνος

Γκεμπ ή Σεμπ ή Κεμπ
(12-29 Φεβρουαρίου,
20-31Αυγούστου)

Χαρακτηριστικά: Περήφανοι, ευαίσθητοι, ταπεινοί. Τυχερά χρώματα: Μωβ για άντρες, ροζ
για γυναίκες. Συσχετισμένο ζώδιο: Υδροχόος.
Συμβατότητα: Ώρος και Σεθ.
Στην αρχαία αιγυπτιακή μυθολογία, ο Γκεμπ
είναι ο θεός της Γης, της σταθερότητας, της διαρκούς ένωσης
και της ενότητας. Σε αυτόν υπόκεινται ορυκτά και φυτά. Μερικές φορές εμφανίζεται με τη
μορφή μιας χήνας.
Χαρακτήρας: Οι άνθρωποι
που γεννιούνται αυτήν την περίοδο είναι διεξοδικοί, βιαστικοί και καλοί σύμβουλοι. Οι
αποφάσεις τους είναι πάντα καλά μελετημένες, αλλά οι ενέργειές του βιαστικές. Διαθέτοντας το δώρο της διείσδυσης
στην ουσία των πραγμάτων,
επιλέγουν το επάγγελμα των
ψυχολόγων ή των πολιτικών.

Έχοντας γνώση της τεχνολογίας, μπορούν να
επισκευάσουν οτιδήποτε. Οι ίδιοι χειρίζονται τα
πράγματα με μεγάλη προσοχή, τα εκτιμούν και
τα προστατεύουν. Το ιδιαίτερο δώρο τους είναι
να δώσουν ζωή σε οποιαδήποτε φυτά. Τυχόν
σπόροι που ρίχνονται από αυτούς θα βλαστήσουν απαραίτητα. Στην αγκαλιά της φύσης νιώθουν σαν στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τον τύπο
της ιδιοσυγκρασίας τους, είναι φλεγματικοί: χωρίς ενθουσιασμό και λίγο συναισθηματισμό. Η ηρεμία τους
εμπνέει εμπιστοσύνη στους
άλλους. Εκτιμούν τις γήινες
απολαύσεις και τις ανέσεις και
προσπαθούν να δημιουργήσουν μια άνεση γύρω τους.
Εξωτερικά είναι πάντα ελκυστικοί και προκαλούν ένα σταθερό ενδιαφέρον και την επιθυμία να είσαι κοντά τους. Αυτά τα άτομα καλό είναι να αναζητήσουν έναν/μία πιο ενεργητικό/ή σύντροφο, που να είναι
αρκετά αξιοπρεπής και αρκετά
ευαίσθητος/η.

(22/6-22/7)
Η επιμελής, σκληρή δουλειά θα
σας φέρει χρήμα, καλή φήμη, σχέσεις με σημαντικούς ανθρώπους,
υποστήριξη, πολυτέλεια και πιο
χαλαρή ζωή. Έχετε έναν πολύ καλό/ή στενό/ή φίλο/η. Στη δουλειά
κάποια πράγματα επιβραδύνουν
και εκνευρίζεστε.

Λέων

(23/7-22/8)
Αν ψάχνετε για δουλειά τώρα,
μπορείτε να ζητήσετε από γνωστούς ανθρώπους να σας βοηθήσουν. Αν ψάχνετε για ταίρι, βρείτε
ένα με το οποίο έχετε πολλές κοινές απόψεις για το μέλλον και ίδια
οράματα.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Αν είστε προϊστάμενος μιας επιχείρησης και ο ιδιοκτήτης, ένας
ανταγωνιστής σας θα προσπαθήσει να σας ξεπεράσει, αλλά χωρίς
επιτυχία. Μην τον αντιμετωπίσετε
ως εχθρό. Απλώς αγνοήστε τον!
Θα έχετε απροσδόκητη ενέργεια
και θάρρος.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός
(23/9-23/10)
Πρέπει να είστε πιο συντηρητικοί μπροστά σε νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα. Θα συναντήσετε έναν ισχυρό ανταγωνιστή,
ο οποίος θα βγει γρήγορα από
το παιχνίδι! Δεν πρέπει να σπαταλάτε όλη σας την ενέργεια.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Θα ανεβείτε στην κορυφή, αλλά
αυτό σημαίνει πως θα γίνετε…
στόχος για άλλους, που θα θελήσουν να σας επιτεθούν! Είστε
έτοιμοι να αντιμετωπίσετε κάθε
πρόκληση και έχετε εμπιστοσύνη
στον εαυτό σας.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Πρέπει να σταματήσετε να προσπαθείτε να πείσετε τους άλλους και να
βρείτε έναν άλλον τρόπο για να ξεπεράσετε κάθε εμπόδιο ή αναβολή.
Προτιμήστε τους… επίπεδους δρόμους και παρακάμψτε τα βουνά!

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Μπορείτε αυτό το διάστημα να κερδίσετε πολύ περισσότερα χρήματα,
ειδικά εάν έχετε επιχειρηματικό
εταίρο ή οικονομικό σύμβουλο.
Μπορεί να είναι και ένα μέλος της
οικογένειάς σας, ένας συγγενής,
ένας συνάδελφος.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Θα έχετε μια πολύ χαρούμενη και
πολύτιμη συνομιλία. Αν έχετε
πρόβλημα να βρείτε τη σχέση που
θέλετε, ψάξτε πρώτα στο κοντινό
σας περιβάλλον. Εάν είστε δεσμευμένοι, χρειάζεστε υπομονή
για να τα βρείτε με το ταίρι σας.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Μοιραστείτε την οικογενειακή
οικιακή εργασία, γιατί συχνά κάνετε τους άλλους… σκλάβους
σας, χωρίς να το θέλετε. Οι κοινωνικές σας δραστηριότητες θα
αυξηθούν. Πρέπει να εκμεταλλευτείτε τη νοημοσύνη ή τα ταλέντα σας.
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Όμηροι στον πόλεμο των εμβολίων
Ε
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

νώ χθες το μεσημέρι περιμέναμε την άφιξη
της πρώτης παρτίδας των μονοδοσικών εμβολίων της Johnson & Johnson, τα νέα από
την Ουάσιγκτον ήταν ανησυχητικά. Η απόφαση για
αναβολή των εμβολιασμών στις ΗΠΑ με αυτό το
σκεύασμα έως ότου διερευνηθούν τυχόν παρενέργειές του επανέφερε το εξής ερώτημα: Πρόκειται για
ένα ακόμη επεισόδιο στον πόλεμο των εμβολίων ή
εύλογη μέριμνα υπέρ της υγείας των πολιτών; Η περιγραφή του CNN, που υπονοεί ότι επρόκειτο για
εσπευσμένη απόφαση, είναι γλαφυρή: «Ήταν αργά
το βράδυ της Δευτέρας», λέει, «όταν οι επικεφαλής
του φιλόδοξου εμβολιαστικού προγράμματος του
Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν έλαβαν κάποιες ανησυχητικές πληροφορίες». Για να μη σας κουράζω, οι πληροφορίες αφορούσαν στον προβληματισμό των επιστημόνων της Υπηρεσίας Τροφίμων και
Φαρμάκων, όταν καταγράφηκαν έξι περιστατικά
θρομβώσεων έπειτα από εμβολιασμούς με το
σκεύασμα της Johnson & Johnson. Δεν τις πήραν
πολύ σοβαρά και πήγαν για ύπνο. Αλλά το πρωί που
ξύπνησαν τους περίμενε η «σύσταση» για παύση των
εμβολιασμών.
Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι τα έξι περιστατικά
σημειώθηκαν σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο εμβολιασμούς, μάλλον θα συμφωνήσουμε με το
αμερικανικό δίκτυο ότι οι επικεφαλής του εμβολιαστικού προγράμματος συνελήφθησαν (κυριολεκτι-

κά) κοιμώμενοι. Και αν συνδυάσουμε το γεγονός με
την αύξηση της τιμής των εμβολίων της Pfizer, που
όλως τυχαίως ανακοινώθηκε προχθές, τότε θα αρχίσουμε να διερωτώμαστε αν πρόκειται για σειρά συμπτώσεων ή για μια ακόμη ένδειξη ότι ο πόλεμος των
εμβολίων, ο ανταγωνισμός, δηλαδή, των πολυεθνικών κολοσσών που τα παράγουν, συνεχίζεται αμείωτος. Αν στην υπόθεση αυτή προσθέσουμε και τις
πληροφορίες που άντλησε από το ιταλικό υπουργείο
Υγείας και δημοσίευσε χθες η εφημερίδα «La Stampa», ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ανανεώσει για
τη νέα χρονιά τα συμβόλαια προμήθειας εμβολίων
με την AstraZeneca και τη Johnson & Johnson, η
αρχική υπόνοια τείνει σε βεβαιότητα.
Ας υποθέσουμε, όμως, ότι δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Ότι η ιταλική εφημερίδα θα ανασκευάσει το
ρεπορτάζ της και ότι σε λίγες ώρες, κρίνοντας πως η
αναλογία των παρενεργειών που σημειώθηκαν με

Ακόμη και αν επαναληφθούν άμεσα
οι εμβολιασμοί με το σκεύασμα
της Johnson & Johnson, δεν θα έχουν
αυξηθεί οι επιφυλάξεις των πολιτών;
Δεν θα έχει διασαλευτεί η εμπιστοσύνη
τους προς τα εμβόλια;

τους εμβολιασμούς είναι ελάχιστη, το εμβολιαστικό
πρόγραμμα στις ΗΠΑ θα συνεχιστεί αμετάβλητο. Δεν
θα έχει διασαλευτεί, όπως συνέβη και με την AstraZeneca, η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το μονοδοσικό σκεύασμα; Ή ακόμη χειρότερα: δεν θα αυξηθούν οι επιφυλάξεις για τους σωτήριους εμβολιασμούς; Δεν θα επιταθεί το αίσθημα ανασφάλειας;
Και δεν θα καθυστερήσει περισσότερο η ήδη καθυστερημένη, λόγω της απόλυτης αποτυχίας της Ε.Ε.
στην προμήθεια των εμβολίων, έξοδος της χώρας
μας από την υγειονομική κρίση;
Τις απαντήσεις για το εμβόλιο της Johnson &
Johnson θα τις δώσουν οι επιστήμονες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ούτε η υγεία των πολιτών ούτε η οικονομία της χώρας μπορούν να μείνουν όμηροι επιχειρηματικών ή άλλων συμφερόντων. Ο στόχος για
τη δημιουργία χαμηλού έστω τείχους προστασίας
από τον κορονοϊό είναι εθνικός. Σε περίπτωση που
δεν επιτευχθεί, το κόστος για την κοινωνία και την
οικονομία θα είναι μεγάλο. Τα lockdowns οδηγούν
ολοένα σε μεγαλύτερα ελλείμματα και τα κονδύλια
για τη χρηματοδότηση των μέτρων ανακούφισης των
πληττομένων έχουν ήδη διπλασιαστεί. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, η εκκρεμότητα αυτή δεν μπορεί να
διαρκέσει. Με το νέο σκεύασμα ή χωρίς αυτό, το εμβολιαστικό πρόγραμμα πρέπει να συνεχίσει κατά το
δυνατόν απρόσκοπτο. Το διακύβευμα είναι λίγο μεγαλύτερο από το «Πάσχα στο χωριό».

Γιατί δεν θέλουν την επιστολική ψήφο;

Ε

ίναι μερικές φορές να απορεί κανείς με
το πολιτικό μας σύστημα. Με την υποκρισία που κυριαρχεί με αφορμή το δικαίωμα των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς
καταλόγους απόδημων Ελλήνων να ψηφίζουν
στις εκλογές. Προσέξτε: αυτοί οι άνθρωποι
μπορούν να ψηφίσουν. Δεν είναι νέο εκλογικό
σώμα ούτε έρχεται να… νοθεύσει το αποτέλεσμα της κάλπης. Με απλά λόγια, μπορούν να
πάρουν το αεροπλάνο, το τρένο ή το καράβι και
να έρθουν στην Ελλάδα για να ψηφίσουν. Τόσο
απλά είναι τα πράγματα. Κι όμως, αυτό το απλό
πράγμα γίνεται τεράστιο πολιτικό θέμα.
Το χειρότερο είναι ότι διογκώνεται από τα
κόμματα που, υποτίθεται, είναι προοδευτικά
και αγωνίζονται να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα και όσοι μετανάστες ζουν
εδώ, εργάζονται εδώ και τα παιδιά τους μεγαλώνουν στην πατρίδα μας, την οποία πλέον θεωρούν και δική τους. Κι ενώ για αυτούς δίνουν
μάχη ώστε να αποκτήσουν εκλογικό δικαίωμα
και στις εθνικές εκλογές, γιατί στις δημοτικές
ένα μεγάλο κομμάτι το έχει, δεν θέλουν αυτό το
δημοκρατικό δικαίωμα να το έχουν οι Έλληνες
που ζουν στο εξωτερικό! Τα επιχειρήματά τους,

δε, είναι γελοία και φοβικά, ενώ αυτό που ψηφίστηκε με τον νόμο Θεοδωρικάκου και 288
ψήφους τελικά ήταν ένας θλιβερός συμβιβασμός εξαιτίας των αντιδράσεων του ΚΚΕ και
του ΣΥΡΙΖΑ.
Μπήκαν κόφτες ώστε να εμποδιστούν αυτοί
οι άνθρωποι να ψηφίσουν. Και να αναφέρω ένα
παράδειγμα. Αν κάποιος ζούσε μέχρι το 1985
στην Ελλάδα, είχε υπηρετήσει τη θητεία του κανονικά, έφυγε στο εξωτερικό και από τότε δεν
έχει έρθει στη χώρα του και χώρα μας, δεν μπορεί να ψηφίσει, γιατί δεν πληροί τις προϋποθέσεις που τέθηκαν με τον νέο νόμο. Είναι γελοίο
αυτό ή δεν είναι;
Ή το άλλο θλιβερό επιχείρημα να μην προ-

Όταν η τεχνολογία τρέχει,
η συμμετοχή σε μια δημοκρατική
διαδικασία πρέπει να γίνεται με
κάθε πρόσφορο μέσο. Ο κόσμος
μας έχει αλλάξει. Δεν το έχουν
πάρει είδηση άραγε

σμετράται η ψήφος των αποδήμων στο σύνολο
του εκλογικού αποτελέσματος, αλλά να εκλέγουν μόνο τέσσερις βουλευτές! Αυτή είναι η…
δημοκρατική αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ; Να υπάρχουν Έλληνες δύο κατηγοριών; Και αυτό είναι
προοδευτικό;
Η κυβέρνηση έπρεπε να προχωρήσει, επίσης, στη θέσπιση της επιστολικής ψήφου, ώστε
ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να ψηφίζει όπου κι
αν βρίσκεται. Σε όποιο σημείο του πλανήτη.
Όταν η τεχνολογία τρέχει, η συμμετοχή σε μια
δημοκρατική διαδικασία πρέπει να γίνεται με
κάθε πρόσφορο μέσο. Ο κόσμος μας έχει αλλάξει. Δεν το έχουν πάρει είδηση άραγε; Και, μάλιστα, ορθά λέει το ΜέΡΑ25 ότι θα έπρεπε να
ψηφίζει και στην εκλογική περιφέρεια που είναι εγγεγραμμένος. Αυτό είναι το δημοκρατικό.
Δυστυχώς η κυβέρνηση της Ν.Δ. συμβιβάστηκε τότε και το πληρώνει τώρα.
Μπροστά στο να κάνει ένα μικρό βήμα έχασε
το μεγάλο. Είναι κρίμα για τη δημοκρατία και
την Ελλάδα που δεν αγκαλιάζονται οι απόδημοι
ισότιμα και δεν τους χρησιμοποιούν διαχρονικά
σύμφωνα με το συμφέρον του μικρού ελλαδικού κράτους.

Γράφει

o Νίκος
Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

