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ΣΠΑΝAΚΗΣ
βουλευτής Νότιου
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ΤΗ ΒAΠΤΙΣH ΜΟΥ!
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Μακεδονία και Θράκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ΣΤΗΝ ΑΠEΛΠΙΔΑ
ΠΡΟΣΠAΘΕΙΑ ΝΑ ΠΕIΣΕΙ OΤΙ
ΥΠAΡΧΕΙ, ΦΤAΝΕΙ ΣΤΑ AΚΡΑ
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ΜΙΧAΛΗΣ
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Η... ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

στροφή πριν την κανονικότητα
• Ανοίγουν οργανωμένες
παραλίες, σχολεία, μουσεία,
θερινοί κινηματογράφοι,
ωδεία και παιδικοί σταθμοί
• Τι θα γίνει με τα ταξίδια
και τις αθλητικές δραστηριότητες

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
«Το βαρίδι
της Αριστεράς»
ΣΕΛ. 5

ΝOTHΣ ΜΑΡΙAΣ
O Πάμπλο Ιγκλέσιας,
παράπλευρη απώλεια
του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Ανάκαμψης
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΝEΟ... ΒΑΤΟΠΑIΔΙ ΣΤΑ ΝOΤΙΑ ΠΡΟAΣΤΙΑ!

ΤΙ ΑΛΛAΖΕΙ ΣΤΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚO ΔIΚΑΙΟ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜEΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΣΕΛ. 22

Γράφουν

ΣΕΛ. 8

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τη 15η Μαΐου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ

υφυπουργός Δικαιοσύνης

Πυρήνας των πολιτικών μας
είναι η ενίσχυση
της προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΣΕΛ. 10-11

ΣΕΛ. 7

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: ΜΑΦΙΟΖΙΚΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
ΜΕ… ΕΙΚΟΣΙ ΣΦΑΙΡΕΣ!
«ΕΚΑΨΑΝ» ΤΟΝ 22ΧΡΟΝΟ
ΠΕΝΤΕ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ-ΦΩΤΙΑ ΣΕΛ. 23
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Ας το κάνουμε όπως η Γερμανία…

ι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες. Γιατί, ουσιαστικά, η κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξει
σχεδόν τα πάντα. Το μεγάλο στοίχημα που
έχουμε μπροστά μας είναι να μην αναγκαστούμε να
κάνουμε βήματα πίσω. Να μην έχουμε φαινόμενα τύπου Καλύμνου. Γι’ αυτό απαιτείται από όλους μας να
κρατήσουμε ζωντανές τις ανάσες ελευθερίες, που γίνονται όλο και περισσότερες. Να μην ξεχαστούμε και
πιστέψουμε ότι ο ιός έφυγε. Ο κορονοϊός είναι ακόμη
εδώ, συνεχίζει να σκοτώνει συνανθρώπους μας και να
ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους. Αυτό δεν πρέπει να
το ξεχνάμε, εάν θέλουμε πραγματικά να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και, φυσικά, να πάρουμε τις
ζωές μας πίσω. Είναι σημαντικό να μην ξεχαστούμε
και σημαντικότερο όλων να πάμε να κάνουμε τα εμβόλια. Και τις δύο δόσεις. Εμείς θα επιμείνουμε στην
πρότασή μας, ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει κίνητρα ώστε ο κόσμος να πάει να εμβολιαστεί. Ήδη χώ-

ρες προχωρούν σε αποφάσεις που επιβραβεύουν
όσους έχουν κάνει το εμβόλιο, ακόμη και το πρώτο.
Στην Κύπρο το υπουργείο Υγείας αποφάσισε ότι οι
εργαζόμενοι που έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση από τα αδειοδοτημένα εμβόλια και έχουν παρέλθει
τρεις εβδομάδες από τη λήψη απαλλάσσονται από την
υποχρέωση για εβδομαδιαίο έλεγχο με rapid test αντιγόνου.
Η Γερμανία αποφάσισε και εκείνη σημαντικά ανέξοδα μπόνους για όσους έχουν εμβολιαστεί και με
τις δύο δόσεις, αλλά και για εκείνους οι οποίοι έχουν
νοσήσει.
Για τις δύο αυτές κατηγορίες δεν θα ισχύουν στο
εξής οι περιορισμοί που αφορούν στη συνάθροιση και
στην απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές
ώρες, ενώ δεν θα υπάρχει και η υποχρέωση υποβολής
σε τεστ για κορονοϊό, όταν επισκέπτονται καταστήματα, κομμωτήρια ή άλλους χώρους. Το ίδιο ισχύει και

για τις επιχειρήσεις εστίασης, οι οποίες, ωστόσο, παραμένουν στο σύνολό τους ακόμη κλειστές. Αντίστοιχα, τα άτομα αυτά απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καραντίνας, όταν επιστρέφουν από το εξωτερικό
- με την εξαίρεση την επιστροφή από χώρα στην οποία
σημειώνεται έξαρση κάποιας παραλλαγής του βασικού στελέχους του νέου κορονοϊού.
Η ανάκτηση των ελευθεριών κατέστη εφικτή, σύμφωνα με την κυβέρνηση, μετά τη γνωμοδότηση του Ινστιτούτου «Ρόμπερτ Κοχ», ότι δεν υπάρχει σημαντικός
κίνδυνος μετάδοσης του ιού από όσους έχουν εμβολιαστεί ή έχουν αναρρώσει από τον Covid-19 και διαθέτουν αντισώματα. Σε ισχύ για όλους, ωστόσο, παραμένει η υποχρέωση για τη χρήση προστατευτικής μάσκας και την τήρηση αποστάσεων.
Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να τολμήσει
και να το αποφασίσει. Μόνο κέρδος θα έχει από
αυτό…
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Η… μεγάλη έξοδος σε επτά ημέρες
Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
g_evgenidis@yahoo.gr

Τ

ον νέο γύρο ανοιγμάτων δραστηριοτήτων επισημοποίησε χθες η
Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων, δίνοντας, έτσι, το πράσινο φως για
την επανέναρξη μιας σειράς πολιτιστικών
δραστηριοτήτων από τα μέσα του μήνα, όταν
και θα «ξεκινήσει» ο τουρισμός. Κάπως έτσι,
μετά το λιανεμπόριο, την εστίαση και τα σχολεία, σειρά παίρνουν οι πολιτιστικές δραστηριότητες, κυρίως σε εξωτερικούς χώρους και με όπλο τη διενέργεια των αυτοδιαγνωστικών τεστ.
Έτσι, αποφασίστηκε:
 Από σήμερα Σάββατο 8 Μαΐου ανοίγουν
ξανά οι οργανωμένες παραλίες.
 Από 8 Μαΐου επίσης μειώνεται το ποσοστό
εμβαδού ανά πελάτη που αντιστοιχεί σε καταστήματα άνω των 500 τ.μ., σε 50 τ.μ. ανά άτομο.
 Τη Δευτέρα 10 Μαΐου επαναλειτουργούν
δημοτικά σχολεία και γυμνάσια με βεβαίωση αρνητικού self-test για μαθητές, καθηγητές και εκπαιδευτικό προσωπικό - κάθε
Δευτέρα και κάθε Πέμπτη.
 10 Μαΐου επαναλειτουργούν τα διά ζώσης
τμήματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων
γλωσσών που σχετίζονται με τη διενέργεια
εξετάσεων, όπως Πανελλήνιες και εξετάσεις τίτλων επάρκειας ξένων γλωσσών.
 Επίσης, 10 Μαΐου ανοίγουν τα διοικητικά
δικαστήρια και επανεκκινούν ορισμένες
διαδικασίες σε ποινικά και πολιτικά δικαστήρια.
 Από 17 Μαΐου επανεκκινούν οι πρακτικές
και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, ενώ επιτρέπεται η διά ζώσης επανα-

λειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας και του προπαρασκευαστικού προγράμματος της πιστοποίησης αποφοίτων
μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας
ΕΠΑΛ.
 Από 17 Μαΐου ανοίγουν και τα ωδεία.
 Τα μουσεία ανοίγουν στις 14 Μαΐου βάσει
του υφιστάμενου υγειονομικού πρωτοκόλλου.
 Τα θερινά σινεμά και οι κινηματογραφικές
προβολές σε υπαίθριους χώρους ανοίγουν
21 Μαΐου με 75% πληρότητα.
 Τα ζωντανά θεάματα και τα ακροάματα σε
υπαίθριους χώρους ξεκινούν στις 28 Μαΐου
μόνο με καθήμενους και πληρότητα 50%.
Από εκεί και πέρα, οι λοιμωξιολόγοι παρέπεμψαν για τη μεθεπόμενη εβδομάδα και
τις 17 του μήνα την προοδευτική επαναλειτουργία των προπονήσεων για τον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό, σε υπαίθρους χώρους και
με μικρά, σταθερά γκρουπ αθλουμένων. Σε
αυτήν την κατηγορία θα ενταχθούν και οι

προπονήσεις για τα Πρωταθλήματα Εφήβων, Νεανίδων, Παίδων και Κορασίδων, αλλά και οι προπονήσεις των Ακαδημιών, με
όπλο τα δύο self-tests, στα οποία οι μαθητές, ούτως ή άλλως, υποχρεώνονται.
Η εισήγηση του υφυπουργού Αθλητισμού
Λευτέρη Αυγενάκη και του γενικού γραμματέα Γιώργου Μαυρωτά ήταν αυτές οι δραστηριότητες να επιτραπούν από τις 10 Μαΐου, αλλά κρίθηκε πως χρειάζεται λίγος χρόνος ακόμα.

δικά ή ατομικά έχουν διοργανώσεις από τον
Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2021, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιακών κατηγοριών (Παίδων – Εφήβων - Νέων), που έχουν
μοριοδοτούμενα για τα ΑΕΙ πρωταθλήματα.
• Από τις 10/5/2021 να κάνουν χρήση κολυμβητηρίων και οι αθλούμενοι πολίτες, με
τις ίδιες συνθήκες testing όπως και οι αθλητές, ενώ οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες
δεν χρειάζεται να κάνουν τεστ.
• Από 15/5/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες
στα αθλήματα που ανήκουν στο χαμηλό και
χαμηλό - μεσαίο επίπεδο επικινδυνότητας.
• Από 17/5/2021 να ξεκινήσουν οι Αθλητικές Ακαδημίες με ατομικές προπονήσεις σε
μικρά, σταθερά γκρουπ έως δέκα (10) ατόμων για τρεις εβδομάδες.
• Από 1/6/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες
στα αθλήματα που ανήκουν στο μεσαίο επίπεδο επικινδυνότητας.
• Από 1/6/2021 να ξεκινήσουν οι προπονήσεις για τα ατομικά αθλήματα χαμηλής
επικινδυνότητας σε γκρουπ των έξι (αντί για
γκρουπ των δύο, που είναι μέχρι τώρα).
• Από 7/6/2021 να ξεκινήσουν οι αγώνες
στα αθλήματα που ανήκουν στο υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας.
• Την έναρξη των ιπποδρομιών στον Ιππόδρομο Μαρκοπούλου, καθώς οι αγώνες θα
γίνονται χωρίς θεατές και μόνο με τους απολύτως απαραίτητους συντελεστές.

Τι θα γίνει με βρεφονηπιακούς
Την ίδια ώρα, ανατροπή υπάρχει για τους
δημόσιους και τους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς, παρά τις περί του
αντιθέτου συζητήσεις, το άνοιγμά τους θα
λάβει χώρα από τις 17 του μήνα.

Στον αθλητισμό

Τον νέο γύρο ανοιγμάτων
δραστηριοτήτων
επισημοποίησε η Επιτροπή
των Λοιμωξιολόγων

Από τις 10/5/2021 να ξεκινήσουν προπονήσεις όσες κατηγορίες και αθλήματα ομα-

Αλ. Τσίπρας: Ιστορική τομή η κατάργηση της πατέντας του εμβολίου
Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει την «πρωτοβουλία και
να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, για
να πάψει η Ευρώπη να κρύβει πίσω από πατέντες την ευθύνη
της για τη σημερινή τραγωδία», ζητά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μάλιστα επιτίθεται στη «συντηρητική Ευρώπη». «Οι συντηρητικοί Ευρωπαίοι ηγέτες, ανάμεσά τους και ο κύριος Μητσοτάκης, οφείλουν να κατανοήσουν πως, όταν το νέο προβάλλει
επιτακτικά, αυτοί δεν μπορούν να πορεύονται με το παλιό και
τις αξίες του. Γιατί κάτι τέτοιο έχει τεράστιο κόστος για τους λαούς», τονίζει ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε
δήλωσή του («Εφ.Συν.»).
Ο ίδιος, παράλληλα, κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι εν ονόματι της εικόνας του υποβαθμίζει ένα κρίσιμο για τις ζωές εκα-

τομμυρίων ανθρώπων θέμα, όπως αυτό με τις πατέντες των εμβολίων. Επικαλούμενος τον Γκράουτσο Μαρξ, ισχυρίζεται ότι ο
κ. Μητσοτάκης κινείται στη λογική «αυτές είναι οι αρχές μου
και, αν δεν σας αρέσουν, εντάξει, έχω κι άλλες». «Σε ό,τι με
αφορά, δεν έχει κανένα νόημα αυτού του είδους το θέατρο
σκιών. Όταν άνθρωποι πεθαίνουν επειδή οι πολυεθνικές του
φαρμάκου προτάσσουν τα κέρδη τους, το δίλημμα δεν είναι
ποιος είπε πρώτος τι -γνωριζόμαστε, εξάλλου, καλά όλοι σε
αυτόν τον τόπο-, αλλά το πώς μπορεί στην πράξη η στάση της
κυβέρνησης Μπάιντεν να αξιοποιηθεί για να σωθούν ανθρώπινες ζωές», προσθέτει ο κ. Τσίπρας. Κλείνοντας, μίλησε για μια
τομή, εφόσον επιτευχθεί η κατάργηση της πνευματικής ιδιοκτησίας για το αγαθό του εμβολίου.

Στο μεταξύ, τα εργασιακά συνεχίζουν να αποτελούν πεδίο
αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την
προχθεσινή πορεία, το υπουργείο Εργασίας υποστήριξε ότι η
αξιωματική αντιπολίτευση ζήτησε από τον υπουργό Εργασίας
Κωστή Χατζηδάκη να κηρύξει υποχρεωτική την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση των Ξενοδοχοϋπαλλήλων, η οποία προβλέπει
διευθέτηση εργασίας. «Ο κ. Χατζηδάκης είτε αδυνατεί να καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με συλλογική σύμβαση σε σχέση με την ατομική σύμβαση
είτε έχει χάσει την ψυχραιμία του και εσκεμμένα παραπληροφορεί», απάντησε σε έντονο ύφος η αρμόδια τομεάρχης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Αλέξανδρος Διαμάντης
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Π

έρασμα σε μια νέα φάση, αυτή της
υλοποίησης εμβληματικών για
τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη
Νέα Δημοκρατία μεταρρυθμίσεων σε διάφορα πεδία της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής σφαίρας, καθόσον θα
υποχωρεί η πανδημία του κορονοϊού, επιχειρεί πλέον η «γαλάζια» διακυβέρνηση. Εν
όψει του επιδιωκόμενου restart της κυβέρνησης συνολικά ύστερα από 15 μήνες διαχείρισης των κρίσεων με τον κορονοϊό και τα Ελληνοτουρκικά, κεντρικοί κυβερνητικοί παράγοντες μεταδίδουν πως μείζων προτεραιότητα για τον πρωθυπουργό είναι να επανασυνδεθεί συνολικά η κυβέρνηση με το μεταρρυθμιστικό νήμα των πρώτων οκτώ μηνών
από τον Ιούλιο του 2019. Ο ίδιος, εξάλλου, που
ξορκίζει την πιθανότητα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, έχει θέσει ψηλά τον μεταρρυθμιστικό πήχη της κυβέρνησης, διαμηνύοντας σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη ότι οι κυβερνητικές επιδόσεις στο μέτωπο των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων
και των διαρθρωτικών αλλαγών θα αποτελέσουν το επίδικο της επόμενης εκλογικής
αναμέτρησης.

Η δήλωση του Μητσοτάκη
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος για την έναρξη των εργασιών της Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η Κοινωνική Σύνοδος του Πόρτο λαμβάνει χώρα σε ένα σημείο
καμπής για την ευρωπαϊκή οικονομία. Καθώς επιταχύνονται οι εμβολιασμοί και η πανδημία υποχωρεί, η έμφαση της Ευρώπης θα δίνεται λιγότερο στην προστασία
των θέσεων απασχόλησης και περισσότερο στη δημιουργία καλών νέων δουλειών. Αυτό για την Ελλάδα σημαίνει τρία πράγματα: Πρώτον, ουσιαστική επιτάχυνση
των επενδύσεων με μείωση της φορολογίας, των ασφαλιστικών εισφορών και δημιουργία ενός καλύτερου

επενδυτικού κλίματος. Δεύτερον, έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, έτσι ώστε οι νέοι μας να έχουν
εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να βρουν καλές δουλειές. Και, τρίτον, μια νέα
εργατική νομοθεσία η οποία θα δίνει δύναμη στον εργαζόμενο. Δύναμη να επιλέξει ο ίδιος την ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δύναμη να λέει
στον εργοδότη του ότι δεν μπορεί να τον ενοχλεί εκτός
ωραρίου, όταν εργάζεται με τηλεργασία. Δύναμη να λέει
“όχι” σε οποιαδήποτε κατάχρηση της εργατικής νομοθεσίας και σε απλήρωτες υπερωρίες μέσα από την ψηφιακή κάρτα εργαζομένου».

Φιλόδοξη ατζέντα
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε… το τερέν της λεγόμενης Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που φιλοξενείται χθες και σήμερα στο Πόρτο
υπό την πορτογαλική Προεδρία, προκειμένου να προβάλει τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και
στο εγχώριο ακροατήριο τις ευεργετικές, κατά το Μέγαρο Μαξίμου, ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τα εργασιακά, το οποίο αναρτάται
εντός του επομένου δεκαημέρου σε δημόσια
διαβούλευση. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε
πως η μετατόπιση του κέντρου βάρους πλέον
από την προστασία της απασχόλησης στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σηματοδοτεί για τη χώρα μας επιτάχυνση των επενδύσεων και φορολογικό εξορθολογισμό, έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ιδίως
για τους νέους, και μια νέα εργατική νομοθεσία, που θα δίνει τον πρώτο λόγο στον εργαζόμενο: «Δύναμη να επιλέξει ο ίδιος ο εργαζόμενος την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δύναμη να λέει
στον εργοδότη του ότι δεν μπορεί να τον ενοχλεί εκτός ωραρίου, όταν εργάζεται με τηλεργασία. Δύναμη να λέει “όχι” σε οποιαδήποτε
κατάχρηση της εργατικής νομοθεσίας και σε

απλήρωτες υπερωρίες μέσα από την ψηφιακή κάρτα εργαζομένου».
Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, θα έχει
στον πυρήνα του τον εργαζόμενο, τις ανάγκες
και τις προκλήσεις που βιώνει τη σύγχρονη
εποχή και οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται
επαρκώς από την κείμενη νομοθεσία. Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δεν κρύβει
στην «Political» τις υψηλές πολιτικές προσδοκίες τις οποίες τρέφει η κυβέρνηση για τις
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που ήδη προωθεί, επισημαίνοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης φιλοδοξεί να επιλύσει πολύ σημαντικά ζητήματα για την ποιότητα ζωής και την
καθημερινότητα του πολίτη, τα οποία για πολλές δεκαετίες θεωρούνταν προνομιακός πολιτικός χώρος της ευρύτερης Αριστεράς.
«Στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά θα δοθεί
από την πλευρά της κυβέρνησης μια ιδεολογική μάχη. Προσερχόμαστε με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας πως η μεγάλη πλειονότητα
των εργαζομένων επιζητά τις συγκεκριμένες
αλλαγές. Δεν είμαστε φοβικοί», σημειώνει η
ίδια πηγή. Προδιαθέτει, δε, ότι η κυβέρνηση

θα εστιάσει στη μεγάλη εικόνα και στον ξεκάθαρο προοδευτικό χαρακτήρα των δρομολογούμενων αλλαγών, χωρίς να παρασύρεται
από την αναχρονιστικών αντιλήψεων συνθηματολογία που υιοθετεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ελλείψει
ουσιαστικού αντιλόγου στις κυβερνητικές
πρωτοβουλίες. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν πως ο κ. Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται πλήρως πως η οικονομική ανάκαμψη και
η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ιδίως
στη μετα-πανδημία περίοδο, αποτελούν τις
δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, καθώς είναι
σαφές πως οι ευρωπαϊκές ηγεσίες θα κριθούν σε σημαντικό βαθμό από την ταχύτητα
με την οποία θα διαμορφώσουν τις συνθήκες
του οικονομικού rebound αλλά και την αποτελεσματικότητα του δικτύου κοινωνικής
προστασίας που ετοιμάζουν.
Σημαντικά κομμάτια στο μεγάλο παζλ του
μερικού επαναπροσδιορισμού της… Κοινωνικής Χάρτας, που επιχειρεί η κυβέρνηση, είναι δύο ακόμα σημαντικά νομοθετήματα: Αυτό για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου
πλαισίου διαχείρισης των αδέσποτων και των

δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς αλλά και
αυτό της λεγόμενης συνεπιμέλειας, που αναμορφώνει και, εν πολλοίς, εξορθολογίζει ύστερα από τέσσερις δεκαετίες- το Οικογενειακό Δίκαιο στη χώρα. Κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι και μέσω των συγκεκριμένων κινήσεων το Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαιώνει πως δεν φοβάται να αναμετρηθεί με
προβλήματα, παθογένειες και κατεστημένες
νοοτροπίες, τις οποίες δεν τολμούσαν να αγγίξουν επί δεκαετίες προηγούμενες κυβερνήσεις στη χώρα, πολλές εκ των οποίων διατυμπάνιζαν, μάλιστα, τις προοδευτικές τους
περγαμηνές.

Το κυβερνητικό μότο, όπως
θα προβάλλεται ολοένα και
πιο έντονα από την επόμενη
εβδομάδα, θα είναι το
«δύναμη στον εργαζόμενο»

P
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«Το βαρίδι της Αριστεράς»
Μ

του

Κώστα
Καραγκούνη
Βουλευτής
Αιτωλοακαρνανίας
Ν.Δ., πρώην
υπουργός

όλις χθες πρώην προβεβλημένος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τον αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του κόμματος «βαρίδι της Αριστεράς». Το
νόημα αυτού του χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τον
πρώην υπουργό, είναι ότι μια αλλαγή ηγεσίας του
ΣΥΡΙΖΑ μέσω της αντικατάστασης του κυρίου Τσίπρα αρκεί για να μπορέσει να δει ο ΣΥΡΙΖΑ -και γενικότερα η Αριστερά- πολιτική διέξοδο.
Διέξοδο από τα χαμηλά ποσοστά στα οποία την
έχουν εγκλωβίσει οι δημοσκοπήσεις, μη αφήνοντας καμία ελπίδα για εκ νέου κυβερνητικό ρόλο
στο άμεσο και το απώτερο μέλλον. Και ενώ πράγματι είναι εύλογο να σκεφτεί κανείς ότι το μεγάλο
μερίδιο της ευθύνης για τη δημοσκοπική φτώχεια
μιας αντιπολίτευσης που δεν κατόρθωσε να κερδίσει πόντο ακόμα και μέσα σε τέτοιες δύσκολες
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, όπως αυτές που επέβαλε η πανδημία, το φέρουν η ηγεσία
της και προσωπικά ο κύριος Τσίπρας, η φράση
«βαρίδι της Αριστεράς» είναι σε μεγάλο βαθμό παραπλανητική. Γιατί στο θέμα αυτό υπάρχει ένα παράδοξο του οποίου την αντίφαση θα εξηγήσω παρακάτω.
Ο πρώην υπουργός της Αριστεράς, φυσικά, χαρακτηρίζει τον κύριο Τσίπρα «βαρίδι της Αριστεράς» με αφετηρία την αντιμετώπιση την οποία επιφύλαξε στο δημοψήφισμα του 2015. Γιατί να μην
ξεχνάμε πώς ο κύριος Τσίπρας από πρόεδρος ενός
μικρού, περιθωριακού κόμματος κατάφερε να
σχηματίσει την πρώτη αριστερή κυβέρνηση στην
Ελλάδα.
Το κατάφερε γιατί τη στιγμή που η χώρα βίωνε
μια βαθιά τραυματική οικονομική κρίση και οι πολίτες αντιδρούσαν τότε στην εισαγόμενη πολιτική
έκτακτου δανεισμού και λιτότητας, ο κύριος Τσίπρας πλασαρίστηκε ως ο φορέας μιας ρήξης. Υποσχόταν ότι θα έσκιζε τα μνημόνια, ότι θα οδηγούσε
σε αναδίπλωση τους δανειστές και τελικά ότι θα
έβγαζε, αν χρειαζόταν, την Ελλάδα και από το ευρώ, επιφέροντας καίριο πλήγμα στην πολιτική και
την οικονομική αρχιτεκτονική μιας συντηρητικής
Ευρώπης.
Και με αυτό το μήνυμα της ρήξης, όχι απλώς έγινε ο φορέας μιας πλειοψηφίας των πολλών θιγμένων από την κρίση, αλλά φτάσαμε στο σημείο να
τον πάρουν τόσο στα σοβαρά στους κόλπους της
Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ώστε μέχρι και ξένο κόμμα κατέβηκε στις ευρωεκλογές με σημαία το όνομά του. Όταν, λοιπόν, στη συνέχεια ο κύριος Τσίπρας, όχι απλώς δεν σεβάστηκε την ετυμηγορία
του δημοψηφίσματος του 2015, αλλά έφτασε στο
σημείο να εφαρμόσει το σκληρότερο μνημόνιο που
γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, συντασσόμενος πλήρως
με τη συνταγή του κυρίου Σόιμπλε, τον οποίο πριν
λοιδορούσε, υπήρξαν πολλοί στην Ελλάδα και
πολλοί περισσότεροι στην Ευρώπη που άρχισαν να
του χρεώνουν «πολιτική αγυρτεία». Για να γίνει αν-

τιληπτό σε τι σημείο πολιτικού χαμαιλεοντισμού
έφτασε ο κύριος Τσίπρας, πολιτικός που δήθεν πολεμούσε το «σύστημα» και την Ευρώπη, ας αναλογιστούμε το εξής: Όταν υπήρξε στη Γερμανία μετεκλογική δυσκολία στον σχηματισμό κυβέρνησης,
αυτός ο πρώην-δήθεν «Κάστρο» της Μεσογείου
έκανε δημόσιες παρεμβάσεις, καλώντας να τα
βρουν τα «συστημικά» κόμματα για το καλό της Ευρώπης! Και ήταν αυτές ακριβώς οι μεταμορφώσεις
που έκαναν Ευρωπαίους ηγέτες της Αριστεράς,
όπως τον Γάλλο Ζαν-Λικ Μελανσόν, να τον αντιμετωπίζουν ανοιχτά ως πολιτικό παρία και τον εδώ
πρώην υπουργό, στο ίδιο μήκος κύματος, να τον
χαρακτηρίζει «βαρίδι της Αριστεράς».
Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το παράδοξο. Γιατί
ανεξάρτητα του τι πιστεύουν ο κύριος Μελανσόν
και άλλοι στον χώρο της ευρωπαϊκής Αριστεράς ή
ο εδώ πρώην υπουργός, το γεγονός είναι ότι αυτή η
Αριστερά, αν κρίνει κανείς από την πολιτική συμπεριφορά της, δεν αντιμετώπισε τον κύριο Τσίπρα
σαν τέτοιο «βαρίδι».
Αυτό εξηγεί γιατί ο κύριος Τσίπρας, αφού πράγματι αγνόησε την ετυμηγορία του δημοψηφίσματος του 2015, παρά ταύτα κέρδισε τις επόμενες
εκλογές. Και μπορεί τελικά να έχασε την εξουσία
γιατί φυσικά ένα μεγάλο μέρος του ευρύτερου
εκλογικού σώματος κατάλαβε ποιος πραγματικά
ήταν, όμως, αν μιλάμε στενά με όρους «Αριστεράς», σε αυτή την Αριστερά δεν κουνήθηκε φύλλο.
Όχι απλώς ο κύριος Τσίπρας παρέμεινε και παραμένει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κάθε απόπειρα
στον ίδιο κομματικό χώρο να τον αμφισβητήσουν
από τα αριστερά απέτυχε εκλογικά, με την εξαίρεση του κόμματος του κυρίου Βαρουφάκη, το οποίο,
όμως, συγκέντρωσε μόλις ένα ανεμικό 3,44%, καταγράφοντας μια μάλλον πύρρειο νίκη. Με άλλα
λόγια, η ευρύτερη Αριστερά δεν έδειξε να αντιμετωπίζει τον κύριο Τσίπρα σαν «βαρίδι», παρά το ότι
αποδείχθηκε κραυγαλέα ανακόλουθος των θέσεων και του εαυτού του. Έτσι, λοιπόν, παρά τα όσα
λέει ο πρώην υπουργός, φαίνεται να υπάρχει ένα

παράδοξο, ακριβώς γιατί, παρά τη στροφή των 180
μοιρών που έκανε, η Αριστερά δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει τον κύριο Τσίπρα σαν «βαρίδι».
Και η εξήγηση αυτού είναι η εξής: Πολύ απλά για
την εκλογική Αριστερά ο κύριος Τσίπρας δεν είναι
«βαρίδι» γιατί εκφράζει την απόλυτη πολιτική ένδεια ενός ολόκληρου χώρου.
Το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε ρήξη
με την Ευρώπη δεν δείχνει αναξιοπιστία, αλλά
υπενθυμίζει ότι η Αριστερά, η οποία πάντοτε έκανε
τις λάθος στρατηγικές επιλογές για τη χώρα όταν
βρισκόταν στην αντιπολίτευση, όταν τελικά βρέθηκε στην κυβέρνηση απέδειξε εκκωφαντικά πόσο
αναντίστοιχη είναι με αυτά που λέει και με αυτά που
τελικά πράττει. Απέδειξε, δηλαδή, αυτό που διαχρονικά ήταν, είναι και θα είναι, δηλαδή πολιτικά
άσφαιρη και αδιάφορη. Όπως παλιότερα, που σήμερα η νεολαία όλα αυτά θέλει να τα ξεχάσει και να
τα παραμερίσει, είχαν σκοπό να κάνουν την Ελλάδα
μια κομμουνιστική χώρα, έτσι και μετέπειτα υπήρχαν αρκετοί στον χώρο αυτό που συνέχισαν να θέλουν να κόψουν τον ομφάλιο λώρο με τη Δύση, ο
οποίος και επιτρέπει στην Ελλάδα να αναπνέει.
Όταν, όμως, τελικά τους δόθηκε η ευκαιρία να το
πράξουν, τελικά ευτυχώς οπισθοχώρησαν, γιατί
στο βάθος και οι ίδιοι ξέρουν ότι όσα επίσημα πρεσβεύουν είναι μόνο λόγια. Και αυτό εξηγεί γιατί
στην Ελλάδα η Αριστερά διατηρούσε επιρροή όσο
ήταν στην αντιπολίτευση, ενώ η κυβερνητική της
στιγμή τής στέρησε και θα της στερεί εφεξής αυτή
την επιρροή για το μέλλον. Με άλλα λόγια, δεν είναι
ο κύριος Τσίπρας «βαρίδι» για την Αριστερά, ο κύριος Τσίπρας και η Αριστερά αποτελούν «πολιτικό
βαρίδι» στην προσπάθεια που κάνει ο τόπος μας να
αναταχθεί και να ανασυνταχθεί συνολικά. Ο κύριος
Τσίπρας δεν πρόδωσε την Αριστερά - την εξέφρασε και έτσι προσέφερε τελικά μια πολύτιμη υπηρεσία στον τόπο. Γιατί έπειτα από όσα έγιναν, κανείς
πια δεν μπορεί να έχει το άλλοθι της πλάνης ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά μπορούν να δώσουν πραγματικές λύσεις στα προβλήματα του τόπου.
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΙΧAΛΗΣ ΚΡΙΘΑΡIΔΗΣ

Eκπρόσωπος Τύπου ΜέΡΑ 25

Εμείς δεν συνθηκολογήσαμε
όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο

άμεση αποτελεσματικότητα;
Το κυβερνητικό σχέδιο ανάκαμψης
βασίζεται στο τεράστιο ψέμα του Ταμείο -δήθεν- Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκίνησε με 72
δισ. ευρώ, για να φτάσει τελικά το πολύ σε 10 δισ. και αυτά σε βάθος χρόνου και υπό τη μορφή ενός διευρυμένου ΕΣΠΑ. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν στη χώρα μας ένα τεράστιο δημόσιο χρέος, ένα δυσθεώρητο δημοσιονομικό έλλειμμα και ένα εξίσου
μεγάλο ιδιωτικό χρέος. Πώς ακριβώς
θα βοηθήσει ένα διευρυμένο ΕΣΠΑ,
το οποίο θα κινηθεί κιόλας προς συγκεκριμένες εταιρείες της ολιγαρχίας
δίχως σύνορα, στην ανάκαμψη μιας
χρεοκοπημένης χώρας, που ουσιαστικά δεν βγήκε ποτέ από τον φαύλο
μνημονιακό κύκλο, όταν μάλιστα αυτά τα χρήματα δεν θα εισρεύσουν καν
στα δημόσια ταμεία; Πώς θα πετύχει
ο κ. Σταϊκούρας τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα μόλις αρθεί η
προσωρινή δημοσιονομική χαλάρωση; Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένα κυβερνητικό σχέδιο ανάκαμψης. Υπάρχει το πέμπτο μνημόνιο, που έρχεται
για τους πολλούς, και ένα ταμείο της
Ε.Ε. το οποίο θα μοιράσει πολλά λεφτά σε πολύ λίγους.

εκπρόσωπος Τύπου του
ΜέΡΑ 25, Μιχάλης Κριθαρίδης, είναι ένας νέος άνθρωπος που έχει βουτήξει
πολύ γρήγορα στα βαθιά νερά της πολιτικής. Στο στόχαστρο της κριτικής
του για τις προωθούμενες αλλαγές
στο τοπίο των εργασιακών σχέσεων
δεν βάζει μόνο τη Ν.Δ., αλλά και τον
ΣΥΡΙΖΑ, καθώς εκτιμά ότι αποτελεί
συνέχεια των μνημονιακών πολιτικών
που εφαρμόστηκαν. Θεωρεί ότι η κυβέρνηση ανοίγει αυτό το θέμα τώρα,
διότι «θέλει να πιάσει τους εργαζομένους στον ύπνο». Οι εκτιμήσεις του
κόμματός του για την επόμενη μέρα
στην οικονομία είναι, όπως λέει, «ζοφερές», προτάσσοντας ως λύση το
κούρεμα οφειλών. Θεωρεί ότι υπάρχει σχεδιασμός για πέμπτο μνημόνιο
και πως, στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να ξεγελάσει
τους πολίτες με πρόωρη προσφυγή
στις κάλπες.
Γιατί η κυβέρνηση ανοίγει τώρα θέμα
αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις;
Η κυβέρνηση προσπαθεί, εν μέσω
πανδημίας, να επιτεθεί σε κεκτημένα
εργασιακά δικαιώματα αιώνων, νομίζοντας πως θα πιάσει τους εργαζομένους στον «ύπνο». Πρόκειται για συνέχεια των μνημονιακών πολιτικών.
Διαχρονικά όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις -και η υποτιθέμενη Αριστερή του ΣΥΡΙΖΑ- υπηρέτησαν πιστά τόσο την τρόικα όσο και την
ολιγαρχία. Είναι μια πολιτική που θέλει τους εργαζομένους χωρίς συλλογικές συμβάσεις, χωρίς Επιθεώρηση Εργασίας και χωρίς, εν τέλει, στοιχειώδη δικαιώματα.

Το ΜέΡΑ 25 ασκεί εντονότατη κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για την πανδημία. Μετά
και το σταδιακό άνοιγμα των δραστηριοτήτων, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την επόμενη μέρα;
Δυστυχώς, οι εκτιμήσεις μας είναι εξαιρετικά ζοφερές για την επόμενη μέρα, διότι η «προηγούμενη»
βρήκε την κυβέρνηση να μην έχει κάνει τίποτα ουσιαστικό τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την
οικονομία. Έναν χρόνο μετά την έναρξη της πανδημίας και με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσει τις
10.000, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει κάνει ούτε μία μόνιμη πρόσληψη γιατρού και νοσηλευτή στο ΕΣΥ. Δεν
έχει επιτάξει ακόμα τον ιδιωτικό τομέα Υγείας, ενώ η

στον
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλο
aantonopoulos10@gmail.com

όποια ισχνή ενίσχυση ενός διαλυμένου από τα μνημόνια ΕΣΥ βασίστηκε σε δωρεές της ντόπιας παρασιτικής ολιγαρχίας. Ίδια, αν όχι και χειρότερη, είναι η
κατάσταση και στην οικονομία, όπου ακόμα και σήμερα η κυβέρνηση αρνείται να κουρέψει τις οφειλές
προς το Δημόσιο, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά
ταμεία των μικρομεσαίων, με αποτέλεσμα αρκετοί
από αυτούς να μην ανοίγουν καν ή να εξαναγκάζονται σύντομα σε οριστικό κλείσιμο.
Ποια είναι τα στοιχεία που απουσιάζουν από το
κυβερνητικό σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας,
προκειμένου να ανταποκριθεί με ρεαλισμό και

Πιστεύετε ότι ο κυβερνητικός μηχανισμός προετοιμάζεται για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες;
Πιστεύουμε ότι η κατάσταση για την κυβέρνηση του
κ. Μητσοτάκη είναι ήδη εξαιρετικά δύσκολη και είναι
δεδομένο ότι με την πρώτη ευκαιρία θα προσπαθήσει
να ξεγελάσει εκ νέου τους πολίτες, που ήδη αρχίζουν
να τον καταλαβαίνουν για τα καλά - ιδανικά κιόλας
πριν να αρχίσει το νέο μεγάλο κύμα περικοπών σε μισθούς και συντάξεις του πέμπτου μνημονίου.
Ορισμένες φορές η σχέση του κόμματός σας με
τον ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να έχει τη μορφή προσωπικής
«βεντέτας». Γιατί ένας ψηφοφόρος να εμπιστευθεί εσάς και όχι τον ΣΥΡΙΖΑ;
Γιατί εμείς δεν συνθηκολογήσαμε το ιστορικό βράδυ
της 5ης Ιουλίου του 2015 και δεν εφαρμόσαμε μνημονιακές πολιτικές. Για μας, αν δεν υπάρξει ρήξη με
το καθεστώς των Βρυξελλών, η όποια διακοσμητική
αλλαγή διαχειριστή των πολιτικών της λιτότητας στη
χώρα δεν μπορεί να δημιουργήσει πραγματικές
προοπτικές για τον χειμαζόμενο λαό μας.
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Κοινό μέτωπο Σκουρλέτη - Φίλη
Κορυφαία στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο πρώην
πρόεδρος της Βουλής
Νίκος Βούτσης αλλά
κυρίως ο Πάνος
Σκουρλέτης και ο Νίκος Φίλης, θέτουν όλο
και πιο συχνά ζήτημα
συλλογικής λειτουργίας του κόμματος.
«Από τις ανακοινώσεις
που εκδίδονται, πολλές φορές αιφνιδιάζονται ακόμη και οι αρμόδιοι τομεάρχες», αναφέρουν
χαρακτηριστικά σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους, ενώ θέτουν το ζήτημα ακόμη και ενώπιον του προέδρου του κόμματος.

Κρασί στη
Νότια Κορέα
Σύμφωνα με στοιχεία του
Γραφείου Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στη Σεούλ, η αξία των
ελληνικών εξαγωγών κρασιού προς τη χώρα της Άπω
Ανατολής εκτοξεύτηκε στις
234.000 δολάρια το 2019 από
μόλις 5.000 δολάρια που ήταν
το 2013. Μέσα σε μόλις έξι
χρόνια, δηλαδή, κατάφερε
από την ανυπαρξία να βρει
θέση στην αγορά.

Και οι μεγαλύτεροι έμαθαν τις κάρτες

Σ

τις ανέπαφες συναλλαγές με τη χρήση χρεωστικών καρτών ακόμη και για ποσά μικρής
αξίας στρέφονται ολοένα και περισσότερο οι
Έλληνες καταναλωτές λόγω των συνθηκών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία. Ταυτόχρονα, η διεκπεραίωση μεγάλου αριθμού τραπεζικών ή
φορολογικών τους υποχρεώσεων, για την οποία ήταν
απαραίτητη η επίσκεψη σε εφορίες ή τράπεζες, γίνε-
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ται πλέον από απόσταση με ψηφιακό τρόπο - μια τάση
που ήρθε για να μείνει, όπως επισημαίνουν αρμόδια
τραπεζικά στελέχη. Το 37% του συνολικού αριθμού
συναλλαγών που έγιναν με POS το 2020 αφορούσε
συναλλαγές έως δέκα ευρώ. Μερίδιο που είναι ενισχυμένο κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το
2019 (32%) και κατά 9 μονάδες σε σχέση με το 2018
(28%). Από τα θετικά της πανδημίας.

Κόσμος στην ΕΑΒ

Οι τουρίστες

Έπειτα από μια δεκαετή περίοδο
συρρίκνωσης του προσωπικού
της, η ΕΑΒ έχει ξεκινήσει ένα
πρόγραμμα προσλήψεων περίπου
700 νέων εργαζομένων, οι οποίοι
είναι απαραίτητοι για την υποστήριξη των εν εξελίξει προγραμμάτων της. Ήδη έχουν προσληφθεί 170 άτομα τεχνικής κατεύθυνσης και προγραμματίζεται
η άμεση πρόσληψη άλλων 400 ατόμων.

Πολύ καλά πήγε ο Χάρης Θεοχάρης σε
Ατλάντα, Ντάλας και Σικάγο και Μεξικό, στο
πλαίσιο της επανεκκίνησης της τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα. Τα ανώτατα
στελέχη των τριών μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ (Delta, American
και United Airlines) έδειξαν πολύ θετικά με
τις ελληνικές παροχές. Ανάλογη εικόνα είχαμε σε Γερμανία και Πολωνία.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Στόχος, η Κίνα
προσοχή της νέας αμερικανικής κυβέρνησης είναι στραμμένη στην Ασία. Οι
ΗΠΑ ανησυχούν με την αυξανόμενη ισχύ της
Κίνας, όπως προκύπτει και από τις πρώτες
επαφές κορυφαίων Αμερικανών υπουργών.
Μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου υπάρχουν
αρκετά σημεία τριβής. Οι ΗΠΑ επικρίνουν τις
αθέμιτες κινεζικές οικονομικές πρακτικές, τη
στάση της Κίνας έναντι του Χονγκ Κονγκ και
τις κινεζικές προκλήσεις απέναντι σε χώρες
της περιοχής, όπως, για παράδειγμα, την Ταϊβάν. Από την πλευρά του, το Πεκίνο θεωρεί ότι
το Χονγκ Κονγκ και η Ταϊβάν αποτελούν εσωτερικές υποθέσεις και αρνείται κάθε έξωθεν
παρέμβαση από τις ΗΠΑ ή άλλες χώρες.
Ο σύμβουλος Τζέικ Σάλιβαν αναμένει ότι οι
ΗΠΑ θα ξεκινήσουν τις επαφές με την Κίνα
«από θέση ισχύος», παραπέμποντας στην
αναβίωση των διατλαντικών σχέσεων με εταίρους στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πολιτικό, έχουν ήδη λάβει χώρα συνομιλίες
με Ευρωπαίους εταίρους για τις κοινές ανησυχίες έναντι της Κίνας αλλά και για τη γεφύρωση διαφορών της εμπορικής διένεξης.
Στην αξιολόγηση των σχέσεων με την Κίνα οι
κυβερνήσεις Τραμπ και Μπάιντεν δεν απέχουν πολύ. Η νέα αμερικανική κυβέρνηση
προωθεί, σε αντίθεση με την προηγούμενη, τη
συνεννόηση και την εξεύρεση κοινού παρονομαστή με εταίρους σε Ευρώπη και Ασία. Σοβαροί αναλυτές πιστεύουν ότι η πιθανότητα
ένοπλης σύρραξης ΗΠΑ - Κίνα τα επόμενα
χρόνια είναι ελάχιστη.
Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε πρόσφατα ότι δεν επιθυμεί τη σύγκρουση με την Κίνα, ωστόσο κατέστησε σαφές ότι θα υπάρξει ένας «σκληρός
ανταγωνισμός» σε διάφορα επίπεδα. Η Ουάσιγκτον καθιστά σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι επιδιώκει τις συμμαχίες με τις χώρες
της περιοχής και πως δεν προτίθεται να αποσυρθεί ως παίκτης από την ευρύτερη περιοχή.
Για αυτό θα παρατηρεί συνεχώς και τις σχέσεις που αναπτύσσουν οι φιλικές της χώρες
με τον «κόκκινο» γίγαντα.

Η
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ΕΣΕΙΣ

O Πάμπλο Ιγκλέσιας, παράπλευρη
απώλεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης

Η

του

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

απόφαση του Πάμπλο Ιγκλέσιας να αποχωρήσει από την ηγεσία των Podemos παρουσιάστηκε σαν κεραυνός εν αιθρία, καθώς
ήταν μια κίνηση την οποία δεν ανέμεναν ακόμη και
στην ίδια την Ισπανία. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι την ώρα της ανακοίνωσης της απόφασής του το ισπανικό ραδιόφωνο (Radio Madrid Cadena SER), από το οποίο μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει σε απευθείας μετάδοση την ειδική
εκπομπή για τον εκλογικό μαραθώνιο και τα αποτελέσματα στις περιφερειακές εκλογές της Μαδρίτης, είχε καθ’ ολοκληρίαν επικεντρωθεί στη νικήτρια των εκλογών Ιζαμπέλ Ντίας Αγιούσο. Στο πλαίσιο αυτό, κυριαρχούσαν οι δηλώσεις της Αγιούσο
και του αρχηγού του Λαϊκού Κόμματος Πάμπλο Κασάντο, καθώς και οι ομιλίες τους στους συγκεντρωθέντες οπαδούς τους, οι οποίοι πανηγύριζαν τη νίκη. Και αφού ακολούθησαν οι δηλώσεις στελεχών
του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ήρθαν οι δηλώσεις
Ιγκλέσιας για την ήττα του στις περιφερειακές
εκλογές και την αποχώρησή του από την ηγεσία των
Podemos (www.eleconomista.es, 5/5/2021). Μία
ήττα που ήταν ακόμη πιο πικρή, αφού έχασε και
από το Κόμμα Más Madrid, που συγκρότησαν διάφορα στελέχη που είχαν αποχωρήσει από τους
Podemos με επικεφαλής τον τότε δεύτερο τη τάξει
Ινίγο Ερεχόν.
Κι όμως, αν κάποιος παρακολουθούσε πιο επισταμένως τα τεκταινόμενα -όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά
και στις υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού Νότουμετά τις αποφάσεις για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, το οποίο, ως γνωστόν, συνδέεται με την εφαρμογή ενός σκληρού υπερμνημονί-

ου, θα μπορούσε να αντιληφθεί καθαρά για ποιον λόγο ο Πάμπλο Ιγκλέσιας αποφάσισε να εγκαταλείψει
τη θέση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης συνεργασίας Σοσιαλιστών - Podemos και να κατέβει ως υποψήφιος κυβερνήτης της Περιφέρειας Μαδρίτης.
Σε πρόσφατα άρθρα μας είχαμε αναλύσει τον κοινωνικό Αρμαγεδδώνα του Ταμείου Ανάκαμψης που
θα πλήξει την Ισπανία προκειμένου η χώρα να μπορέσει να ενθυλακώσει τους πόρους που δικαιούται
από το Ταμείο και είχαμε επισημάνει ότι για τον λόγο
αυτόν ο Ιγκλέσιας, ο οποίος δεν ήθελε να αναλάβει
την ευθύνη για την πλήρη διάλυση του κοινωνικού
κράτους στην Ισπανία, αποφάσισε «να δραπετεύσει»,
κατεβαίνοντας ως υποψήφιος για κυβερνήτης της
Περιφέρειας της Μαδρίτης («Υπέρβαση News»,
26/4/2021, σελ. 9, «Κυριακάτικη Κontra News»,
30/4/2021, σελ. 18).
Πολύ δε περισσότερο καθώς το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάκαμψης στην Ισπανία πέρασε από τη Βουλή με τις
ψήφους Σοσιαλιστών και Podemos και αφού η ακροδεξιά του Vox έκανε πλάτες στην κυβέρνηση, απέχοντας από την ψηφοφορία (www.politico.eu,
28/1/2021).
Στον δρόμο, λοιπόν, προς την 30ή Απριλίου, ημερομηνία-ορόσημο για την κατάθεση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ισπανίας, η
κυβέρνηση συνεργασίας Σοσιαλιστών - Podemos
άρχισε να προετοιμάζει τις εκτεταμένες παρεμβάσεις στα εργασιακά και το ασφαλιστικό. Βλέποντας
πού πήγαινε πλέον το ζήτημα, ο Ιγκλέσιας «την έκανε
με ελαφρά πηδηματάκια» από την κυβέρνηση και
επιχείρησε να εκλεγεί κυβερνήτης της Περιφέρειας
της Μαδρίτης.

Οι πιέσεις των Βρυξελλών στην ισπανική κυβέρνηση για σκληρές αντεργατικές μεταρρυθμίσεις ήταν
ασφυκτικές, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η τελική
υποβολή του ισπανικού Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας. Μάλιστα, εντάθηκαν οι διαπραγματεύσεις Μαδρίτης - Βρυξελλών με επισκέψεις της
δεύτερης αντιπροέδρου της κυβέρνησης Νάντια
Καλβίνο και της τρίτης αντιπροέδρου Γιολάντα Ντίας
στις Βρυξέλλες για διαβουλεύσεις με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόφσκις (www.lavanguardia.com, 23/4/2021).
Η Γιολάντα Ντίας, που φέρεται πλέον ως διάδοχος
του Ιγκλέσιας (www.elmundo.es, 6/5/2021), σε δηλώσεις της τότε παραδέχθηκε ότι έθεσε υπ’ όψιν του
Ντομπρόφσκις όλο το πακέτο των μεταρρυθμίσεων
στα εργασιακά και υπήρξε και σχετική συμφωνία, γεγονός προφανώς όχι ιδιαίτερα ευχάριστο για τους
Ισπανούς εργαζομένους. Και για να διασκεδάσει τις
εντυπώσεις η Ντίας διάνθισε τις δηλώσεις της με διάφορες αοριστίες για τα περίφημα ευρωπαϊκά κοινωνικά δικαιώματα (www.ibercampus.es, 23/4/2021).
Από την άλλη πλευρά, στη συνάντηση της Νάντια
Καλβίνο με τον Ντομπρόφσκις εξετάστηκε το πακέτο
των μεταρρυθμίσεων που επίκεινται στο ασφαλιστικό
στην Ισπανία (www.lavanguardia.com, 23/4/2021),
όπου αναμένονται, επίσης, νέες επώδυνες μεταρρυθμίσεις.
Τελικά το 348 σελίδων ισπανικό Σχέδιο Ανάκαμψης της κυβέρνησης Σοσιαλιστών - Podemos κατατέθηκε στις 30/4/2021, προβλέποντας σκληρές μεταρρυθμίσεις σε εργασιακά και συνταξιοδοτικό.
Κάτι ήξερε, λοιπόν, ο Ιγκλέσιας που κούνησε μαντίλι στους συντρόφους του.

Τι είδους Αριστερά θέλει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ;

Τ

ο βιβλίο του Παναγιώτη Λαφαζάνη «Η μεγάλη προδοσία» αναφέρεται στη σύγκρουση του 2015 μεταξύ των στελεχών
του ΣΥΡΙΖΑ που αποχώρησαν και έφτιαξαν τη
ΛΑ.Ε. και της ηγετικής ομάδας υπό τον Αλέξη
Τσίπρα, η οποία παρέμεινε στο κόμμα και κέρδισε τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Αυτή η σύγκρουση, όμως, είναι γνωστή από τότε στο ευρύ
κοινό και άρα δεν αποτελεί κάτι καινούργιο. Ίσως
τα παρασκήνια να ενδιαφέρουν το πολιτικό κουτσομπολιό, όχι, όμως, κάτι παραπάνω.
Άλλο είναι το πολιτικά ενδιαφέρον που αναδύεται και πάλι, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου
Λαφαζάνη: Τι είδους Αριστερά θα ζητήσει την ψήφο των Ελλήνων; Η ΛΑ.Ε. εκλογικά περιθωριοποιήθηκε - καλώς ή κακώς. Και τώρα ο Τσίπρας παλεύει να εκφράσει και την Κεντροαριστερά, πέραν
της «ριζοσπαστικής» Αριστεράς, αλλά οι «αυθεντικοί αριστεροί» αντιδρούν και τον εμποδίζουν.
Η ελληνική Αριστερά, ήδη από την περίοδο της

χούντας, ιδιαίτερα όμως μετά τη Μεταπολίτευση,
πάσχει από ένα χρόνιο σύνδρομο: Της πολυδιάσπασης. Ξεκίνησε το 1968, όταν στελέχη υπό τον
Κύρκο διαχώρισαν τη θέση τους από το ΚΚΕ. Και
μετά τη Μεταπολίτευση έγινε το «έλα να δεις». Η
διάσπαση της διάσπασης, που έγινε ακόμα και
«ανέκδοτο», καθώς οι «μαρξιστές - λενινιστές»
διαφώνησαν μεταξύ τους και έγιναν δύο κόμματα:
Το ΚΚΕ-ΜΛ και το ΜΛ-ΚΚΕ!
Κανένας χώρος, όμως, είτε η Δεξιά είτε το Κέντρο ή η Αριστερά, δεν μπορεί να ηγεμονεύσει στην
πολιτική ζωή της Ελλάδας, εάν δεν έχει προηγουμένως κατοχυρώσει την πολιτική του ενότητα. Δεν
χρειάζεται να επιμείνουμε επ’ αυτού - η Ιστορία το
έχει δείξει καθαρά. Και η Αριστερά έχει πλούσιο
ιστορικό πολυδιασπάσεων. Φτιάξε κι εσύ ένα
κομματίδιο - μπορείς!
Αυτά διορθώθηκαν επί Τσίπρα και έτσι έγιναν
εφικτές οι εκλογικές νίκες του 2015. Σήμερα,
όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στα αριστερά του το ΜέΡΑ25,

έχει το βιβλίο του Λαφαζάνη που θέτει τα δικά του
θέματα, κυρίως, όμως, έχει μια εσωτερική στρατηγική διαφωνία: Οι «Συνιστώσες» (υποκατάστατο
των πολυδιασπάσεων) της Αριστεράς δεν συμφωνούν με την πρόθεση της Κουμουνδούρου να εκφράσει όλη την πέραν του Κέντρου Αριστερά, μαζί
και την κοινωνική βάση του παλαιού ΠΑΣΟΚ.
Όχι, δεν είναι το επικρατέστερο σενάριο να διασπαστεί το κόμμα της αντιπολίτευσης. Και ούτε είναι το χειρότερο που μπορεί να του συμβεί η διάσπαση. Χειρότερες είναι η κακοφωνία, οι αντικρουόμενες δηλώσεις, οι αλληλοαναιρούμενες
απόψεις, η αίσθηση ότι ο καθένας λέει τα δικά του.
Και αυτό θα συμβεί, εάν εγκαίρως -και πάντως όχι
μετά το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όποτε κι αν αυτό γίνει- δεν υπάρξει μια συμφωνία για το προφανές
(αλλά και το δύσκολο): Τι είδους Αριστερά θέλει
να είναι. Μόνο έτσι επιτυγχάνεται πολιτική ενότητα, που είναι απαραίτητη για να υπάρχουν πιθανότητες εκλογικής επικράτησης. Αλλιώς…

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Πρακτική άσκηση: Ώρα για μια νέα σχέση με τους νέους
«Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης
δεν είναι η γνώση αλλά η δράση»
Herbert Spencer, Βρετανός φιλόσοφος (1820-1903)

του

Δημήτρη
Βέργαδου
Χημικός μηχανικός
ΕΜΠ, διευθυντής
τομέα ΜΜΕ,
Θέσεων και
Ενημέρωσης ΣΕΒ

Σ

ε ευρείας κλίμακας έρευνα σχετικά με την
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις
ελληνικές επιχειρήσεις που έτρεξε ο ΣΕΒ,
πριν ακόμη να ενσκήψει η κρίση της πανδημίας,
ένα από τα βασικά ευρήματα ήταν ότι ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, το 36% του δείγματος,
αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην κάλυψη
κενών θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα,
από τους βασικούς λόγους που οι επιχειρήσεις
αδυνατούν να βρουν τα στελέχη που χρειάζονται
είναι η έλλειψη των κατάλληλων δεξιοτήτων (27,7%)
και αμέσως μετά η έλλειψη της απαιτούμενης εργασιακής εμπειρίας (21,3%). Η ασύμπτωτη σχέση
της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, που διαπερνά
οριζόντια όλο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, με μικρές εξαιρέσεις, προβάλλει ως ο κοινός παρονομαστής της πραγματικότητας αυτής.
Οι ανάγκες μετασχηματισμού του παραγωγικού
μας υποδείγματος, όπως, μάλιστα, αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο της «πράσινης» μετάβασης
και της ψηφιακής επανάστασης, επιβάλλουν γρήγορες αποφάσεις και ένα ολιστικό σχέδιο δράσης,
κτίζοντας γέφυρες ένταξης και γρήγορης προσαρμογής στον κόσμο των επιχειρήσεων, ιδίως των νέων μας. Εργαλεία για να πετύχουμε τη μετάβαση
αυτήν υπάρχουν και κάποια από αυτά δουλεύουν,
έστω και περιορισμένα, όπως η μαθητεία και η
πρακτική άσκηση (internships) των σπουδαστών.
Το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσουμε τη μέχρι σή-

μερα γνώση και εμπειρία, να αφουγκραστούμε τα
«θέλω» των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων
και να επενδύσουμε στην αναβάθμιση της επαφής
των νέων με τον πραγματικό κόσμο της παραγωγής
και της αγοράς εργασίας.

Πρακτική άσκηση: βήμα επαγγελματικής
ανάπτυξης των νέων
Έχει αποδειχτεί ότι η έγκαιρη επαφή των νέων με
τον πραγματικό κόσμο της παραγωγής συνιστά πολύτιμο εφόδιο για την περαιτέρω εξέλιξή τους,
αφού σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί καθοριστικό
πρώτο βήμα για την επαγγελματική τους καριέρα.
Έρευνες από τις ΗΠΑ (Northwestern University)
τεκμηριώνουν ότι ένας στους τέσσερις νέους που
μετέχουν σε εξελιγμένα προγράμματα πρακτικής
άσκησης σε επιχειρήσεις στη συνέχεια έχει την ευκαιρία να προσληφθεί από αυτές.
Τα προγράμματα αυτά, τα οποία συνήθως υλοποιούνται με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού
κύκλου, καλλιεργούν και αναπτύσσουν κρίσιμες
«on the job» δεξιότητες στους νέους σπουδαστές,
όπως είναι η ικανότητα για συνεργασία, η ανάληψη
πρωτοβουλίας, η ευχέρεια παρουσιάσεων, η επαγγελματική δικτύωση και η προσωπική ανάπτυξη.
Πρόκειται για δεξιότητες που θα τους συντροφεύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής
τους ζωής. Συγχρόνως, η ουσιαστική επένδυση των
επιχειρήσεων στην πρακτική άσκηση και η επαφή
με νέα ταλέντα μπορεί να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμες για αυτές, αφού οι νέοι φέρνουν φρέσκιες ιδέες, λύσεις και προτάσεις μέσα στην επιχείρηση.
Έτσι αναπτύσσεται ένας ενάρετος κύκλος προς
αμοιβαίο όφελος.

Ώρα για μια πραγματική αναβάθμιση
Πιστεύουμε ότι σήμερα είναι ώριμη μια πραγματική μεταρρύθμιση με άξονα τη δημιουργία ενός
δικτύου συνεργασίας, όπου με δομημένο και συστηματικό τρόπο και μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας αναγνώρισης και κατανόησης των αναγκών θα
δημιουργηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για να
αναβαθμισθεί ο θεσμός της πρακτικής άσκησης
στη χώρα μας. Στην κατεύθυνση αυτήν ο ΣΕΒ πρόσφατα πραγματοποίησε έρευνα σε επιχειρήσειςμέλη του ως προς την εφαρμογή της πρακτικής
άσκησης και ταυτόχρονα κάλεσε σε έναν γόνιμο
διάλογο εκπροσώπους των επιχειρήσεων και των
πανεπιστήμιων μας. Τα μηνύματα ήταν εξαιρετικά
ενθαρρυντικά.

Οι προτάσεις του ΣΕΒ
Στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, ο ΣΕΒ έχει
καταθέσει επανειλημμένως προτάσεις προς την
Πολιτεία για την αναβάθμιση και τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας του θεσμού. Ενδεικτικά:
• Υποχρεωτικότητα και τουλάχιστον τρίμηνη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στις σχολές STEM,
καθώς και στις οικονομικές σχολές.
• Δημιουργία ενιαίου ρυθμιστικού πλαισίου για την
εφαρμογή της πρακτικής άσκησης με σταθερή
χρηματοδότηση και με κίνητρα για τις επιχειρήσεις.
• Συνεργασία με τις επιχειρήσεις για την υιοθέτηση
ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ποιότητας για την
πρακτική άσκηση.
• Η πρακτική άσκηση πρέπει να προσεγγιστεί ολιστικά μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο διευκόλυνσης
της μετάβασης των νέων στην αγορά εργασίας.

Η επανεκκίνηση της οικονομίας μετά τον Covid-19

Η

εξάπλωση του ιού άφησε την εθνική οικονομία
και τις επιχειρήσεις να μετρούν ζημίες, ενώ οι
κυβερνήσεις ανά τον κόσμο προσπάθησαν με
κάθε μέσο να περιορίσουν την πανδημία, σκεπτόμενοι,
όμως, και τις επιπτώσεις από τα πολλά lockdowns. Παρά
την ανάπτυξη των εμβολίων, πολλοί εξακολουθούν να
αναρωτιούνται πώς θα είναι η ανάκαμψη. Αρχικά υπήρξαν μεγάλες μετατοπίσεις στα χρηματιστήρια, όπου οι
μετοχές σε εταιρείες που αγοράζονται και πωλούνται
μπορούν να επηρεάσουν την αξία των λογαριασμών. Οι
FTSE, Dow Jones Industrial Average και Nikkei είδαν
τεράστιες πτώσεις, καθώς ο αριθμός των υποθέσεων
Covid-19 αυξήθηκε τους πρώτους μήνες της κρίσης.
Βέβαια, οι μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές της
Ασίας και των ΗΠΑ έχουν ήδη ανακάμψει μετά την ανακοίνωση του πρώτου εμβολίου τον Νοέμβριο.
Παράλληλα, οι περισσότερες χώρες βρίσκονται σε
ύφεση. Αν η οικονομία αναπτύσσεται, αυτό σημαίνει γενικά περισσότερο πλούτο και περισσότερες νέες θέσεις
εργασίας, γεγονός που καθιστά την οικονομία μας ανα-

πτυσσόμενη. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομία
συρρικνώθηκε κατά 4,4% το 2020. Ο οργανισμός χαρακτήρισε την πτώση ως τη χειρότερη μετά τη Μεγάλη
Ύφεση της δεκαετίας του 1930.
Επιπλέον, προβλήματα και μεγάλες ζημίες λόγω της
πανδημίας υπέστη και η ταξιδιωτική βιομηχανία, με τις
αεροπορικές εταιρείες να διακόπτουν τις πτήσεις και
τους πελάτες να ακυρώνουν επαγγελματικά ταξίδια και
διακοπές.
Νέες παραλλαγές του ιού που ανακαλύφθηκαν μόνο
τους τελευταίους μήνες ανάγκασαν πολλές χώρες να
επιβάλουν αυστηρότερους περιορισμούς για να μπορέσει να ταξιδέψει κάποιος. Τα δεδομένα από την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flight Radar 24 δείχνουν
ότι ο αριθμός των πτήσεων παγκοσμίως είχε τεράστια
πτώση το 2020 και απέχει πολύ από την ανάκαμψη.
Στο γκρουπ με τη μεγαλύτερη οικονομική πτώση εντάσσεται και η εστίαση. Μετά το άνοιγμα και της εστίασης, στην οποία οι περισσότεροι μετρούν μόνο ζημίες,
αναμένεται να φανεί πώς θα υπάρξει επιστροφή στην

κανονικότητα που υπήρχε πριν από την πανδημία. Τέλος,
όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ποιος ήταν ο νικητής
στην οικονομία μέσω της πανδημίας. Οι φαρμακευτικές
εταιρείες θεωρούνται νικήτριες στη μάχη της οικονομίας μέσω της πανδημίας, αφού κυβερνήσεις σε όλο τον
κόσμο έχουν δεσμευτεί δισεκατομμύρια δολάρια για
της
ένα εμβόλιο Covid-19 και επιλογές θεραπείας.
Έβελυν
Παράλληλα, και οι μετοχές σε ορισμένες φαρμακευτιΠαρασκευοπούλου
κές εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη εμβολίων
έχουν αυξηθεί.
Δικηγόρος
Οι Moderna, Novavax και AstraZeneca έχουν σημειώσει σημαντικές αυξήσεις. Αλλά η Pfizer έχει δει την τιμή της μετοχής της να πέφτει. Η συνεργασία με τη BioNTech, το υψηλό κόστος παραγωγής και διαχείρισης του
εμβολίου, καθώς και ο αυξανόμενος αριθμός ανταγωνιστών έχουν μειώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών
στην εταιρεία ώστε να έχουν μεγαλύτερα έσοδα το 2021.
Ας ελπίσουμε, λοιπόν, σε μια γρήγορη ανάκαμψη έτσι
ώστε να μην υπάρξουν άλλες ζημίες και απώλειες στην
οικονομία μας, στην οικονομία του κόσμου.

P
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ
Υφυπουργός Δικαιοσύνης

Ε

υρύτατο πρόγραμμα ψηφιοποίησης διαδικασιών και δεδομένων, ως αντίβαρο στη
χρόνια παθογένεια της καθυστέρησης
στην απονομή δικαιοσύνης, προαναγγέλλει μέσω της συνέντευξής του στην «Political» ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας.
Επιπλέον, αναφέρεται σε σημαντικές τομές που προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως το νομοσχέδιο
για τη λεγόμενη συνεπιμέλεια, βάσει του οποίου «εισάγονται ρυθμίσεις που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα
του παιδιού για την ακεραιότητα των σχέσεών του και
με τους δύο γονείς» και ευθυγραμμίζουν την εγχώρια
έννομη τάξη με τις διεθνείς προδιαγραφές αλλά και τη
μεταρρύθμιση του πλαισίου ποινής αλλά και του χρόνου έναρξης της παραγραφής για αδικήματα κατά της
γενετήσιας αξιοπρέπειας, ιδίως σε βάρος ανηλίκων,
καθώς και στον χώρο εργασίας. Ο κ. Κώτσηρας επισημαίνει, εξάλλου, ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα και η
πολύ προσεκτική απελευθέρωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στοχεύουν κατ’ ουσίαν στην εξάλειψη
της πιθανότητας κάποιου πισωγυρίσματος, ενώ επιμένει πως μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα προωθηθούν δράσεις για την ενεργοποίηση του παραγωγικού
δυναμικού της κοινωνίας και για την προστασία της
εργασίας, που ευνοούν κατ’ εξοχήν τη νέα γενιά.

Πυρήνας των πολιτικών μας
είναι η ενίσχυση της προστασίας
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
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Πώς εξηγείτε το χαμηλό, ακόμη, ποσοστό εμβολιασμού στους πολίτες; Πώς
σκέφτεστε να πείσετε την πλειονότητα
να εμβολιαστεί; Μπορείτε να εγγυηθείτε
πως δεν θα υπάρξουν πισωγυρίσματα
στη στρατηγική ανοίγματος της κοινωνίας και της οικονομίας;
Είμαστε υπερήφανοι, γιατί η χώρα εφαρμόζει ένα από τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα μαζικού εμβολιασμού, με πανθομολογούμενη επιχειρησιακή αρτιότητα, που θωρακίζει υγειονομικά και ψυχολογικά τους πολίτες. Η ηχηρή στάση επιδοκιμασίας των νεότερων ηλικιών, που διαμορφώνει συλλογική
συμμετοχική ψυχολογία έμπρακτης πειθούς,
αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα προς την κατεύθυνση επιτυχούς συνέχισης της επιχείρησης «Ελευθερία». Φιλοδοξούμε πράγματι η
πορεία αποκατάστασης της ομαλότητας στην
κοινωνική και την οικονομική ζωή να είναι
εφεξής ευθύγραμμη, χωρίς «πισωγυρίσματα». Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται η σταδιακή άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις
και η έναρξη της τουριστικής περιόδου, που
θα αποτελέσουν αναμφίβολα «αιμοδότη» της
οικονομικής αναζωογόνησης. Κοινωνικές
δραστηριότητες εκκινούν εκ νέου τη λειτουργία τους. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε ολοκληρωτικά με την πανδημία. Παρακολουθούμε με προσοχή τις επιδημιολογικές
εξελίξεις, κυρίως στο μέτωπο των μεταλλάξεων, και επαγρυπνούμε προχωρώντας ταχύρρυθμα με τον εμβολιασμό του πληθυσμού.
Τώρα που έχουμε πληθώρα όπλων, πρέπει να
διατηρήσουμε το κυριότερο: Την ευθύνη και
τον σεβασμό προς τον συμπολίτη μας.
Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι η
ανάπτυξη που υπόσχεστε, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι για τους λίγους
και όχι για τους πολλούς. Τι απαντάτε; Με
ποιους τρόπους θα επωφεληθεί η νέα
γενιά από την επερχόμενη ανάκαμψη;
Η αντιπολίτευση αναζητά εναγωνίως, αλλά
και ανεπιτυχώς, αφήγημα που θα αναστρέψει
την αντιφατική στάση της ως προς τη διαχείριση της πανδημίας. Η κυβέρνηση κλήθηκε να
διαχειριστεί μια συνθήκη εκτός πεδίου πρόγνωσης, με στόχο εξασφαλίσει, εν τέλει, την
πλέον αποτελεσματική στάθμιση: Απόλυτη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες στο εθνικό προϊόν. Η
αποτίμηση των χειρισμών, με την ψυχραιμία
της χρονικής απόστασης, θα οδηγήσει στο
συμπέρασμα ότι, κατά μείζονα λόγο, το πέτυχε. Για την άρση των επαχθών συνεπειών επιστρατεύθηκε σειρά ελαφρύνσεων και χρηματοδοτικών - υποστηρικτικών εργαλείων που
κράτησαν όρθιες την ελληνική κοινωνία και
την οικονομία. Από τη μεγάλη δεξαμενή του
Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο η χώρα
μας, μετά την επιτυχή διαπραγμάτευση του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, επέτυχε να λάβει σημαντικό ποσοστό ενίσχυσης θα
αντληθούν λύσεις κατά της ανεργίας και υπέρ
της επιχειρηματικότητας. Θα δημιουργηθεί
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ένα περιβάλλον εργασίας το οποίο θα ενισχύσει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
την ενεργοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, σημαντικό μέρος του οποίου
αποτελεί η νεότερη γενιά. Πορευόμαστε με
διάθεση να υλοποιήσουμε το σύνολο των
εξαγγελιών μας, ακόμη κι αν η έκτακτη συνθήκη κατέστησε αναγκαία την επαναχάραξη
της διαδρομής. Οι κυβερνήσεις, όμως, έχουν
την εντολή να διαχειρίζονται όχι μόνο την κανονικότητα, αλλά και τις κρίσεις διαρκείας.
Ποιες είναι οι βασικές νομοθετικές προτεραιότητες του υπουργείου Δικαιοσύνης το επόμενο χρονικό διάστημα;
Ο αντίκτυπος της κατάστασης και στη λειτουργία της Δικαιοσύνης δεν απέτρεψε τη γόνιμη νομοθετική πρωτοβουλία - και μάλιστα
για κρίσιμα θέματα. Έχοντας πρόσφατα υποστηρίξει στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, δηλαδή διατάξεις με μείζονα θεσμική βαρύτητα, επεξεργαζόμαστε δύο
σημαντικές παρεμβάσεις στον πυρήνα του τεθειμένου Δικαίου. Αφενός την αναμόρφωση
του συστήματος σχέσεων γονέων και τέκνων
στο πλαίσιο του Οικογενειακού Δικαίου. Με το
σχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση εισάγονται ρυθμίσεις που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα του παιδιού για την ακεραιότητα των
σχέσεών του και με τους δύο γονείς και επιφέρουν σύγκλιση με τα διεθνώς κρατούντα
πρότυπα. Αφετέρου, στον Ποινικό Κώδικα,
εκεί όπου έχουμε ήδη εισηγηθεί προς την αρμόδια Επιτροπή τη μεταρρύθμιση του πλαισίου ποινής, του τρόπου δίωξης και των χρόνων
έναρξης της παραγραφής για αδικήματα που
σχετίζονται με την προσβολή της γενετήσιας
αξιοπρέπειας, ιδίως των ανηλίκων ή των τελούντων σε σχέση εξάρτησης προς τον δράστη. Είναι μια περίπτωση όπου η νομοθετούσα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Πολιτεία αποδεικνύει ότι αφουγκράζεται την
κοινωνία και διδάσκεται από τις ζοφερές
όψεις της επικαιρότητας. Παράλληλα, θα έλθουν προς ψήφιση σημαντικές θεσμικές πρωτοβουλίες για τη θωράκιση του χώρου της Δικαιοσύνης.
Το χαρτοφυλάκιο αρμοδιότητάς σας
αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και
στη διεθνή συνεργασία. Πώς αυτή η ύλη
επιδρά στην καθημερινότητα του πολίτη;
Μπορείτε να μας σκιαγραφήσετε τους
βασικούς άξονες δράσης σας;
Κατανοώ ότι στην τρέχουσα συγκυρία της
αγωνίας και της αβεβαιότητας οι όροι μπορεί
να μοιάζουν «πολυτελείς». Δεν είναι έτσι,
όμως. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι ρητορικά σχήματα, αλλά οφείλουν να αποτελούν
ουσιώδες και αναπόσπαστο μέρος πολιτικών
ταγμένων στην εξυπηρέτηση της καθημερινότητας του πολίτη. Αυτή η πρακτική διάσταση
διάχυσης στην κοινωνία είναι, εξάλλου, και η
κατεύθυνση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., την πρόνοια για τον οποίον
εφαρμόζουμε ήδη ως οριζόντια εγχώρια πολιτική, με τη σύσταση διατομεακών σχημάτων
εργασίας προς εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του. Σε αυτό το πλαίσιο διατομεακής
δράσης, σε συνεργασία και με άλλους συναρμόδιους φορείς, εκπονούμε το επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2021 για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με έμφαση στη φιλική
για τα παιδιά Δικαιοσύνη, διασφαλίζοντας,
παράλληλα, τη συμμετοχή εκπροσώπου του
Γραφείου Ελλάδας της UNICEF.
Συμμετέχουμε ενεργά στην αναληφθείσα
από το Συμβούλιο της Ευρώπης πρωτοβουλία
για τη Στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού (2022-2027), καθώς η Ελλάδα είναι μία από
τις χώρες που έχουν επιλεγεί για τη διενέργεια
των διαβουλεύσεων. Την ίδια στιγμή, εφαρμόζουμε και επικαιροποιούμε διαρκώς το Εθνικό
Σχέδιο Δράσης κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, υλοποιούμε την εθνική στρατηγική για τα θύματα από την εμπορία ανθρώπων,
συμμετέχουμε στον Εθνικό Μηχανισμό και το
οικείο Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των
ΑμεΑ και είμαστε σε συνεργασία με φορείς της

κοινωνίας των πολιτών. Πυρήνας των πολιτικών μας είναι η ενίσχυση της προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Παράλληλα, ενισχύουμε την παρουσία της χώρας στα
διεθνή fora που αφορούν στη διεθνή συνεργασία και συνδιαμορφώνουμε με τη συμμετοχή
μας πολιτικές οι οποίες αφορούν στο παρόν
και στο μέλλον του χώρου της Δικαιοσύνης στο
διεθνές γίγνεσθαι.
Θα συμφωνήσετε ότι οι ρυθμοί απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα είναι διαχρονικά αργοί. Πώς αντιμετωπίζεται από
το υπουργείο Δικαιοσύνης αυτό το χρόνιο πρόβλημα;
Είναι αναμφίβολο ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για να θεραπευθούν χρόνιες παθογένειες. Υπάρχουν, όμως, συγκροτημένοι
άξονες δράσεις. Τους εντοπίζω σε δύο επίπεδα: θεσμικό και πρακτικό. Το πρώτο συμβάλλει στην επιτάχυνση με τρόπους θεσμικού εκσυγχρονισμού με μεταρρυθμιστικό πρόσημο.
Παραδείγματος χάριν, αναφέρω ότι με τον νεοπαγή Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων προβλέφθηκε κλάδος Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου, δηλαδή εξειδικευμένοι δικαστικοί υπάλληλοι που θα υποβοηθούν
το δικανικό έργο στην ευρετηρίαση, στην ταξινόμηση, στην επιστημονική και τη νομολογιακή τεκμηρίωση. Το δεύτερο σκέλος δεν μπορεί να νοηθεί αποκομμένο από την αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών.
Σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, εκπονούμε ήδη ευρύτατο
πρόγραμμα ψηφιοποίησης διαδικασιών και
δεδομένων που αποφορτίζουν όλους τους
λειτουργούς της Δικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων,
αναφέρω ενδεικτικά τα κάτωθι: Ψηφιακή αναζήτηση και έκδοση αντιγράφου του ποινικού
μητρώου, ηλεκτρονική παρακολούθηση της
ροής των μηνύσεων, ηλεκτρονική έρευνα σε
Κτηματολογικά Γραφεία, ψηφιακή έκδοση πιστοποιητικών και παρακολούθηση πινακίων,
διασύνδεση των ψηφιακών υπηρεσιών των
δικαστηρίων. Είναι βοηθήματα συμπληρωματικά προς τη δικαστηριακή πράξη, που εξοικονομούν χρόνο, δαπάνες και δυνάμεις, αποβαίνοντας επ’ ωφελεία των πολιτών.

«

Πορευόμαστε με διάθεση να
υλοποιήσουμε το σύνολο των
εξαγγελιών μας, ακόμη κι αν η
έκτακτη συνθήκη κατέστησε
αναγκαία την επαναχάραξη
της διαδρομής. Οι κυβερνήσεις,
όμως, έχουν την εντολή
να διαχειρίζονται όχι μόνο
την κανονικότητα, αλλά
και τις κρίσεις διαρκείας
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Υπουργός και υφυπουργός όχι μόνο δεν μιλιούνται
μεταξύ τους, αλλά φοβούνται ότι ο ένας καπελώνει
τον άλλον σε συγκεκριμένα πρότζεκτ. «Το πρότζεκτ
είναι δικό μου», μου έλεγε ο υφυπουργός. Και συμπλήρωσε: «Εγώ το έφτιαξα, εγώ θα το παρουσιάσω…». Δεν πρόλαβα να κλείσω το τηλέφωνο, να
σου ο υπουργός: «Εγώ θα το παρουσιάσω, όχι ο
υφυπουργός». Δεν είπα τίποτα… Έκανα ότι δεν
ήξερα. Μπλέξανε τα μπούτια τους και προβλέπω
ότι, αν συνεχίσουν έτσι, θα φάνε και τα «μουστάκια» τους ή θα αρχίσουν τα μαλλιοτραβήγματα.
Μουστάκια, πάντως, δεν έχουν - ευτυχώς!

Νέοι άντρες στη Βουλή….

Η ανανέωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι γεγονός. Με
φρέσκα πρόσωπα, που έχουν διάθεση για
δουλειά και παραγωγή πολιτικού έργου. Στην
επέτειο της Εργατικής Πρωτομαγιάς ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το στίγμα των προθέσεών
του: Με Φωτόπουλο και Τζουμάκα στην πρώτη γραμμή! Την ώρα που ο Μητσοτάκης παίζει
με νέους ανθρώπους που είναι μετρ στις καινούργιες τεχνολογίες, ο Αλέξης επιλέγει για
στενούς συνεργάτες ανθρώπους όπως ο Στέφανος, που έχουν πατήσει τα 75 έτη και δεν
ξέρουν ούτε από πού ανοίγει ο υπολογιστής.
Προσφωνώντας τον Τσίπρα «σύντροφε πρόεδρε», ο Νίκος Φωτόπουλος, βετεράνος
συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, έδωσε το
σύνθημα της μάχης κατά του νομοσχεδίου
Χατζηδάκη, ενθυμούμενος, όπως είπε, τη
μάχη κατά του νομοσχεδίου Γιαννίτση πριν
από δύο δεκαετίες. Μιλάμε για επιτυχία μεγάλη!

του

Ο Στέλιος
Πέτσας ήταν
και παραμένει ισχυρός
παίκτης
στην επικοινωνία, αλλά
και στην ουσία. Ανέβηκε Θεσσαλονίκη και
σε χρόνο-ρεκόρ έβαλε το νερό στο αυλάκι
για έργα της περιφέρειας. Χωρίς πολλά
λόγια και χωρίς τυμπανοκρουσίες. Τρία
έργα στον περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα και τη χρηματοδότηση της υδροδότησης μιας περιοχής στον δήμαρχο Πυλαίας - Χορτιάτη, ενώ πήρε μαζί του έναν
φάκελο με εννέα προτάσεις από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα. Τον λες και
αποτελεσματικό!

Πατέντες,
γενόσημα
και Σοβιετίες

Μ

πορούν μικρομεσαίες φαρμακοβιομηχανίες να ασχοληθούν με
την παραγωγή γενόσημων εμβολίων; Όχι! Γιατί; Επειδή δεν συμφέρει επιχειρηματικά. Ένας επιχειρηματίας θα πρέπει να επενδύσει σε μηχανήματα και εργοστάσια στη γραμμή παραγωγής μόνο αν είναι απόλυτα σίγουρος ότι κάποιος από τους
μεγάλους παραγωγούς -Ινδία, Κίνα, Αμερι-

Χρονικό

Παραπάνω από…
αποτελεσματικός στη
Θεσσαλονίκη ο Πέτσας!

Χρόνου

OLITICAL

P

OLITICANTIS

Θα διαψεύσει
κάποιος τον Λαφαζάνη;
Τις αποκαλύψεις Λαφαζάνη περί συμφωνίας Τσίπρα με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς για συγκυβέρνηση τις
διέψευσε μεν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης,
αλλά ο επικεφαλής της ΛΑ.Ε. δεν είπε μόνο αυτά. Ο άνθρωπος πήγε πιο μακριά τη
βαλίτσα και έγραψε σε άρθρο του τα ακόλουθα: «…Ο τότε αρχηγός της Ν.Δ.,
Ευάγγ. Μεϊμαράκης, είχε καταθέσει δημόσια πρόταση προς τον ΣΥΡΙΖΑ για να
συγκυβερνήσουν, υποδεικνύοντας ως
πρωθυπουργό τον Γ. Δραγασάκη». Αυτό το
διέψευσε κάποιος, γιατί δεν έχω καθαρή
εικόνα; Επίσης, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ισχυρίζεται ότι υπήρξε συμπαιγνία
του Τσίπρα με τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Επίσης,
δεν είδα να διαψεύδει τον Παναγιώτη ο
πολυγραφότατος και «ηχηρός» πρώην
Πρόεδρος…

Υπουργοί σε
αναμμένα κάρβουνα…

κή- θα του δώσει υπο-εργολαβία στην παραγωγική διαδικασία, για να κάνει απόσβεση της επένδυσης. Ακόμα κι αν οι πατέντες
αγοραστούν είτε από τις ΗΠΑ είτε από την
Ε.Ε., πάλι τα γενόσημα θα τα φτιάχνουν οι
μεγάλες εταιρείες εμβολίων, που έχουν
γραμμή παραγωγής βαριάς βιομηχανίας. Οι
εγχώριες βιομηχανίες των κρατών-μελών
της Ε.Ε. δεν θα μπλέξουν ποτέ σε τέτοιες
επενδύσεις. Εκτός κι αν, για παράδειγμα, η
Κίνα αποφασίσει να στηρίξει με δεκάδες
εκατομμύρια παραγγελιών ένα νέο εργοστάσιο σε κάποια μικρή χώρα, όπως η Ελλάδα. Αν, για παράδειγμα, αποφάσιζα εγώ να
ανοίξω γραμμή παραγωγής στην Ελλάδα, θα
έπρεπε να κλείσω πρώτα συμφωνία εκατοντάδων εκατομμυρίων δόσεων με κάποια
υπερδύναμη και μετά να μπω στο ρίσκο του
εργοστασίου - κάτι από απίθανο έως εξωπραγματικό! Καμία μεγάλη βιομηχανική δύναμη δεν θα δώσει τέτοιες υπο-εργολαβίες.
Δεν έχει ανάγκη να δώσει. Αν θέλουν, φτιάχνουν εργοστάσια στις χώρες τους και τέλος. Συνεπώς, μην ακούτε ασυναρτησίες…
Εκτός κι αν θέλετε να γίνουμε Σοβιετίες με
κρατικοποίηση της βιομηχανίας.

Κάποιοι υπουργοί που εδώ και εβδομάδες κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα
διαρρέουν ή διοχετεύουν, αν θέλετε,
πληροφορίες ότι ο φημολογούμενος ανασχηματισμός δεν θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι και πως δεν θα είναι σαρωτικός. Θα
είναι λένε «διορθωτικός», καθότι οι ενδιαφερόμενοι πιστεύουν ότι είναι χρήσιμοι και πολύ απαραίτητοι για τον Μητσοτάκη, για την κυβέρνηση και τον τόπο. Αχ,
σύντροφοι, εγώ ως γνήσια «politicantis», σας καταλαβαίνω. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία… Απλώς να σας ενημερώσω ότι τον «διορθωτικό» ανασχηματισμό τον έχει κάνει. Τώρα είναι η σειρά
του σαρωτικού - συντριπτικού!

Δεν βλέπω «γαλάζια»
πάνελ και ανησυχώ…
Δεν βλέπω μεγάλη συμμετοχή «γαλάζιων» στελεχών στις τηλεοπτικές εκπομπές και στα πρωινάδικα και ανησυχώ.
Έχουν εξαφανιστεί μέχρι και οι συμπαθέστατοι τηλεμαϊντανοί με τα μόνιμα στασίδια. Περίεργο… Μόνο τη Σοφία Ζαχαράκη και τη Ζέττα Μακρή βλέπω συνέχεια,
που έχουν σαρώσει με τις τηλεοπτικές
τους εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα.
Να ξέρετε, αυτή η τηλεοπτική ηρεμία με
ανησυχεί. Το μυαλό μου πάει στο κακό…
Μπας κι έχει πέσει σύρμα ή κόκκινη κάρτα από πάνω;

13

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΪΟΥ 2021

Το... Πρόσωπο

ΡOLITICAL

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Όταν ο Πάμπλο
«διέγραψε»
τον Τσίπρα
Επειδή μερικοί ξεχνάτε εύκολα, πρέπει να θυμίσω ότι τον δικό μας αντισυστημικό Αλέξη τον είχε διαγράψει από
το προφίλ του ακόμα και ο φίλος του, ο
Πάμπλο Ιγκλέσιας. Τον κατάλαβε νωρίς ακόμα και αυτός και έτσι από τον
«ΣΥΡΙΖΑ - Podemos - Venceremos!»
περάσαμε σε ψυχρότητα των δύο νεαρών πολιτικών. Ο Ιγκλέσιας το 2015
προχώρησε σε μια κίνηση, δείχνοντας
την απογοήτευσή του με τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα και την υπογραφή του τρίτου μνημονίου, αφού κατέβασε την κοινή τους φωτογραφία
από τον επίσημο λογαριασμό του στο
Τwitter. Ο επικεφαλής των Podemos,
αδελφού κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ στην
Ισπανία, όπως είχε χαρακτηριστεί από
πολιτικούς αναλυτές, κατέβασε εκείνη
την περίοδο τη φωτογραφία που είχε
αγκαλιά με τον Τσίπρα και με φόντο «Η
Ελπίδα έρχεται».

POLITICANTIS

Ο Πιερρακάκης και το δορυφορικό Ίντερνετ
Θυμάστε την αλήστου μνήμης διαστημική υπηρεσία του ΣΥΡΙΖΑ με τον Νίκο Παππά; Μια
πρωτοβουλία που έγινε με τόσο άθλιο τρόπο, ώστε μόνο γέλια προκάλεσε; Τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Μέχρι το καλοκαίρι του 2021 αναμένεται να είναι έτοιμη η Κοινή Υπουργική
Απόφαση για το δορυφορικό Ιnternet, την οποία ετοιμάζει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος ήταν και εκ των συνομιλητών με την εταιρεία.
Μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ, η Starlink, που ανήκει στον Ίλον Μασκ, θα δραστηριοποιηθεί
και αναμένεται να φέρει νέα δεδομένα στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και στο Ιnternet
στην Ελλάδα.

Γιατί είναι ικανοποιημένοι στο Μαξίμου;
Στο Μέγαρο Μαξίμου επικρατεί ικανοποίηση για τη θετική ανταπόκριση της διεθνούς
επενδυτικής κοινότητας αλλά και για τις αξιολογήσεις Διεθνών Οίκων που δεν μπορούν
να περάσουν απαρατήρητες και βάζουν την Ελλάδα ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη των
χωρών οι οποίες μπορούν να βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία. Η πρόσφατη δημοπρασία
του πενταετούς ομολόγου συνιστά -πέρα από κάθε αμφιβολία- ψήφο εμπιστοσύνης στην
ελληνική οικονομία, που πλέον αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και όχι φόβητρο και παράγοντα αστάθειας για τις αγορές. Το γεγονός ότι οι προσφορές ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ, ενώ η Ελλάδα άντλησε μόνο τα 3 δισ. τα οποία χρειαζόταν, αποτελεί ένα ενδεικτικό
παράδειγμα της ανταπόκρισης που τυγχάνουν τα ελληνικά επενδυτικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις
του σε διεθνή φόρουμ και ξένα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να προβάλει το νέο πρόσωπο
της χώρας, που έχει αυξήσει τους δείκτες εμπιστοσύνης στην παγκόσμια κοινότητα,
όπως έπραξε πρόσφατα στο Συνέδριο των «Financial Times».

Το μέλλον
του Κώστα…
Μιας και πιάσαμε τα της «οικογένειας»,
επειδή πολλά ακούω, ο Κώστας δεν είναι
έτοιμος ακόμα να κατέλθει στην κεντρική
πολιτική σκηνή. Θα ρίξει όλες του τις δυνάμεις για μια δεύτερη θητεία στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και στον Δήμο Αθηναίων,
προκειμένου να εδραιώσει το προσωπικό
του πολιτικό αποτύπωμα, ξέχωρα από την
οικογένεια… Ο Μπακογιάννης από την
πρώτη μέρα διεκδικεί την πολιτική του αυτονομία και δεν θέλει να συνδέεται με τις
επιλογές του θείου του ούτε με της μητέρας
του. Ίδωμεν…

Νέο Βατοπαίδι στα
νότια προάστια…

Π

αράγοντας με βαθιά γνώση στα τεκταινόμενα των νοτίων προαστίων της Αττικής με προσκάλεσε για ένα απογευματινό κρασάκι σε απόμερο και ολίγον
παρακμιακό μαγαζό της Βάρης. Μπαίνοντας, τον ρωτάω: «Πού το ανακάλυψες». Και μου απαντάει: «Εδώ είμαστε ασφαλείς...». Ξεκινώντας, μου λέει «δεν σε
ξέρω, δεν με ξέρεις, δεν σε είδα, δεν με είδες». Δηλώνω «ναι, αλλά τι συμβαίνει;».
Μου λέει: «Θυμάσαι το Βατοπαίδι του Καραμανλή;» Απαντώ: «Βέβαια το θυμάμαι».
«Ε, το ίδιο έργο ετοιμάζονται να επαναληφθεί στα νότια προάστια. ΘΑ ΣΚΑΣΕΙ ΕΝΑ
ΝΕΟ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙ. Με δοσοληψίες οικοπέδων εκατοντάδων εκατομμυρίων». Του
αναφέρω ότι «κάτι έχω ακούσει». «Εγκέφαλοι είναι δύο μεγαλοεπιχειρηματίες, υπεράνω υποψίας. Αλλά με μεγάλες ναυτικές επιδόσεις... Εκτός από τους δύο καραβοκύρηδες, στην ιστορία εμπλέκονται πολιτικοί, παπάδες, δήμαρχοι και διάφοροι νταλαβεριτζήδες. Ο ένας καραβοκύρης έχει βγάλει το όνομα του φιλάνθρωπου». Του
λέω «ναι, η αλήθεια είναι ότι δίνει πάρα πολλά χρήματα σε φιλανθρωπίες». «Αυτά είναι η βιτρίνα. Πίσω απ’ αυτό κρύβονται μεγάλες business που κάνει εδώ και χρόνια...
Στοιχεία έχουμε», μου λέει. Όλα στην ώρα τους!

LOCK
Άσος στο μανίκι του Κυριάκου
για τον Πειραιά είναι η Δόμνα.
Αν και η υφυπουργός Εργασίας
Δόμνα Μιχαηλίδου δεν έχει
ακόμα αποφασίσει το σενάριο
της υποψηφιότητάς της στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, μαθαίνω ότι έχει πολύ δυνατά ερείσματα και στην Α’ και
στη Β’ Πειραιώς…
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ΓΙAΝΝΗΣ ΣΜΥΡΛHΣ

Γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
του υπουργείου Εξωτερικών, πρόεδρος της Enterprise Greece

Στοίχημά μας, ο ψηφιακός
μετασχηματισμός
της Οικονομικής Διπλωματίας
«Σ

τόχος μας είναι να ανασχεδιάσουμε την οικονομική διπλωματία κατά τα πρότυπα
αναπτυγμένων χωρών, με
σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση
των οικονομικών συμφερόντων της χώρας
και των ελληνικών επιχειρήσεων». Αυτό τονίζει, μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη που
παραχώρησε στην «Political» o Γιάννης
Σμυρλής, γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του
υπουργείου Εξωτερικών και πρόεδρος της
Enterprise Greece. Παράλληλα, ο κ. Σμυρλής μιλά για τα τρία επενδυτικά προγράμματα που έχει εντάξει το υπουργείο Εξωτερικών στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
Η κυβέρνηση προχώρησε στη δημιουργία του νέου οργανισμού του
ΥΠ.ΕΞ. Πείτε μας τι σημαίνει αυτό για

στoν
Νίκο Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

την οικονομική διπλωματία της Ελλάδας.
Στόχος της κυβέρνησης ήταν η άμεση
υλοποίηση μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης για την οικονομική εξωστρέφεια
της Ελλάδας. Η κατεύθυνση του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη για το υπουργείο
Εξωτερικών ήταν ξεκάθαρη: Να ανασχεδιάσουμε την οικονομική διπλωματία κατά τα
πρότυπα αναπτυγμένων χωρών, με στόχο
την αποτελεσματικότερη προώθηση των οικονομικών συμφερόντων της χώρας και
των ελληνικών επιχειρήσεων. Στα τέλη Φεβρουαρίου 2021, με τον νέο Οργανισμό του

υπουργείου Εξωτερικών, δημιουργήσαμε
μία ενιαία, συνεκτική δομή, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Διεθνών
Σχέσεων και Εξωστρέφειας. Η δομή ενσωματώνει όλες τις οργανικές μονάδες που
έχουν την ευθύνη της οικονομικής εξωστρέφειας και ενώνει εποικοδομητικά, υπό
μία στέγη, τον χειρισμό των διμερών και των
πολυμερών σχέσεων - κάτι το οποίο, αξίζει
να σημειώσουμε, δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι
σήμερα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στο
ΥΠ.ΕΞ., έχοντας πλέον στην ίδια οικογένεια
την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εμπορίου - Enterprise Greece
(EG) και τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), δύο αμιγώς εξωστρεφείς και δυναμικούς οργανισμούς, αλλά και το δίκτυο των πρεσβειών και των
γραφείων Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) σε όλο τον κόσμο, προχωράμε
σε έναν καινοτόμο συνδυασμό εργαλείων

και μέσων. Δημιουργούμε μία ενιαία πύλη
εξωστρέφειας, δηλαδή μια πύλη εισόδου
επενδύσεων από τη μία και εξωστρέφειας
των ελληνικών επιχειρήσεων από την άλλη,
ανοίγοντας, έτσι, ένα νέο κεφάλαιο για την
οικονομική διπλωματία της Ελλάδας.
Ποια είναι τα εργαλεία που αξιοποιεί η
Enterprise Greece προς όφελος των
επενδυτών και των εξαγωγέων;
Στην Enterprise Greece διαθέτουμε πολύ
σημαντικά μέσα και τεχνογνωσία για την
ενίσχυση της εξωστρέφειας. Κάποια από
αυτά είναι τα ψηφιακά εργαλεία, στατιστικά
στοιχεία, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων,
δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων, χρηματοδότηση. Επιπλέον, με την καθοδήγηση ειδικών συμβούλων, εργαζόμαστε για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επιμόρφωση των εξαγωγέων, νέων και παλαιών, στα
νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα, για το 2020,
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Ανασχεδιάζουμε τις στρατηγικές μας κατά
τα πρότυπα αναπτυγμένων χωρών, με στόχο
την αποτελεσματικότερη προώθηση
των οικονομικών συμφερόντων της χώρας
και των ελληνικών επιχειρήσεων…

αντιλαμβανόμενοι τις συνέπειες της πανδημίας στη λειτουργία των επιχειρήσεων,
κινηθήκαμε σε τρεις πυλώνες: Της προώθησης, της προβολής και της υποστήριξης των εξωστρεφών εταιρειών. Εντάξαμε
στο πρόγραμμά μας ψηφιακές δράσεις
προβολής σε ειδικά διαμορφωμένες πλατφόρμες, όπου οι Έλληνες παραγωγοί
έχουν τη δυνατότητα να προβάλουν διαδικτυακά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Παράλληλα, αυξήσαμε το ποσοστό ενίσχυσης της συμμετοχής των εταιρειών σε όλες
τις δράσεις μας, δίνοντας οικονομική ανάσα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Υλοποιούμε βασικά πακέτα: α) Πληροφόρησης
και ενημέρωσης, β) προβολής και B2B δικτύωσης και γ) εκπαίδευσης και συμβουλευτικής. Σε κάθε πακέτο υπηρεσιών το
2020 εξυπηρετήθηκαν κατά μέσο όρο
1.000 επιχειρήσεις με δράσεις, εκ των
οποίων το 87% ήταν ψηφιακές. Ιδιαίτερη
αναφορά θα ήθελα να κάνω στη στρατηγική
και καινοτόμο συνεργασία της EG με την
Εbay, που είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή
αγορά παγκοσμίως. Ανοίγουμε με τον τρόπο αυτόν ένα νέο, ευρύτατο πεδίο δράσης
για την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να εξάγουν μέσω της γνωστής ηλεκτρονικής πλατφόρμας
και να προβληθούν παγκόσμια. Και, πέρα
από την Ebay, θα ήθελα να τονίσω ότι προετοιμάζουμε συνεργασίες και με άλλες
πλατφόρμες.

Ποιος είναι ο ρόλος του Συμβουλίου
Εξωστρέφειας που ανήκει στην Enterprise;
To Συμβούλιο Εξωστρέφειας είναι ένα
συμβουλευτικό όργανο το οποίο ανήκει στη
δομή της Enterprise Greece. Αποφασίσαμε
την άμεση και πλήρη ενεργοποίησή του,
δεδομένου ότι σε αυτό το όργανο, που βρίσκεται ουσιαστικά υπό την εποπτεία του
ΥΠ.ΕΞ., συμμετέχουν όλοι οι stakeholders
των εξαγωγών. Μέσω της ώσμωσης αυτής
πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε να στηρίξουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά την ελληνική επιχειρηματικότητα και θα δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στον Έλληνα
εξαγωγέα ο οποίος επιθυμεί να μπει σε σημαντικές αγορές ή να επεκταθεί σε κάποιες
άλλες. Μαζί με τους αρμόδιους φορείς θα
διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες που

θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου
της αύξησης των εξαγωγών στο 48% του
ΑΕΠ το 2023, σε σχέση με το 37% το 2018.
Πρόσφατα ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Ποιες δράσεις του ΥΠ.ΕΞ. πρόκειται να χρηματοδοτηθούν;
Όπως ήδη γνωρίζετε, η κυβέρνηση
υπέβαλε, επισήμως, στις 28/4/2021, το
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην Ε.Ε. Το συγκεκριμένο σχέδιο περιλαμβάνει 106 επενδυτικά προγράμματα και 67 μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται και κοστολογούνται με ακρίβεια σε 4.104 σελίδες. Η Ελλάδα, χάρη στη
διαπραγμάτευση που έκανε ο ίδιος ο
πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, αφενός
έχει κερδίσει τους περισσότερους πόρους κατά κεφαλήν στην Ευρώπη από το
Ταμείο Ανάκαμψης και αφετέρου είναι η
δεύτερη χώρα που καταθέτει το τελικό της
σχέδιο. Πιο συγκεκριμένα, το ΥΠ.ΕΞ. έχει
εντάξει τρία επενδυτικά προγράμματα, εκ
των οποίων τα δύο τελευταία η Γενική
Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.
Το πρώτο εξ αυτών αφορά τόσο στη δημιουργία ενός κόμβου διασύνδεσης με την
κεντρική πύλη gov.gr, για την άμεση απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των πολιτών,
όσο και στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και των ψηφιακών υπηρεσιών που
παρέχουν τα κατά τόπους προξενεία. Το
δεύτερο σχετίζεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου Οικονομικής Διπλωματίας και αφορά σε ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και εργαλείων τα οποία
θα αξιοποιηθούν από υφιστάμενους και
δυνητικούς εξαγωγείς και επιπλέον στον
σχεδιασμό εκπαιδευτικού προγράμματος
το οποίο θα παρέχει κατάρτιση και αναβάθμιση της εξαγωγικής βάσης, σε στοχευμένους τομείς, έτσι ώστε με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών να ενισχυθούν σημαντικά οι ελληνικές εξαγωγές. Το
τρίτο και τελευταίο αφορά στη διευκόλυνση του εμπορίου και στην εξάλειψη των διοικητικών εμποδίων με σημαντικό αντίκτυπο, ειδικά στις μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΒΑΣIΛΗΣ ΣΠΑΝAΚΗΣ

Βουλευτής Νότιου Τομέα Β’ Αθηνών της ΝΔ

«Οργάνωσα μόνος μου
τη βάπτισή μου!»

Σ

ε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην
«Ρ», ο βουλευτής Νότιου Τομέα Β’
Αθηνών της Ν.Δ. Βασίλης Σπανάκης
αφηγείται την πορεία του από τη ΔΑΠ
μέχρι τα κοινοβουλευτικά έδρανα, μιλάει για
τις δυσκολίες που συνάντησε στη ζωή του και
αποκαλύπτει πώς και γιατί οργάνωσε μόνος
του τη βάπτισή του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι με
την οικονομική πολιτική της μεριμνεί για
τους λίγους και ισχυρούς, ενώ έχει αφήσει στο έλεος τους μικρούς κι αδύναμους
επιχειρηματίες. Τι απαντάτε σε αυτό;
Θέλω να θυμίσω στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
που λοιδορούν αδιακρίτως και δίχως κανένα
σοβαρό επιχείρημα, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μόλις εξελέγη, θέσπισε τις 120 δόσεις, μείωσε τον ΕΝΦΙΑ και
προσέφερε τη δυνατότητα στους πολίτες να
ρυθμίζουν τις οφειλές τους. Ταυτόχρονα
προστάτευσε ουσιαστικά την πρώτη κατοικία
και διασφάλισε για τα ελληνικά νοικοκυριά
ότι δεν θα ξεσπιτωθούν. Σε αντίθεση με την
οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, που σε περίοδο ύφεσης ακολούθησε τον λάθος δρόμο,
τον δρόμο της υπερφορολόγησης. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που έκοψε το
ΕΚΑΣ, μείωσε τις συντάξεις και αφαίμαξε

στην
Άννα Καραβοκύρη

τους μισθούς. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολουθεί μία σταθερή φορολογική
και οικονομική πολιτική, που στον κεντρικό
της άξονα έχει τη μείωση της φορολογίας, τη
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και τη
δημιουργία δυνατοτήτων για όλους. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι
εκείνη που έφερε χαμηλό εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή της τάξης του 9%.
Ως οικονομολόγος, γνωρίζετε από πρώτο χέρι τις παθογένειες του φορολογικού μας συστήματος. Τι πρέπει να αλλάξει άμεσα;
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με απασχολεί η αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Επομένως, αυτό το οποίο
πρέπει να αλλάξει κι αλλάζει τους τελευταίους μήνες είναι η βελτίωση της εικόνας της
Δημόσιας Διοίκησης προς τον πολίτη. Έχουν
γίνει σημαντικά βήματα για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των διαδικασιών.

Έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση των φοροελαφρύνσεων;
Και βέβαια. Εμείς, ως κυβέρνηση, από την
πρώτη μέρα επιδιώκουμε με κάθε νομοθέτημα τη μείωση των φορολογικών συντελεστών,
ακολουθώντας πιστά τις ανάγκες κάθε χρονικής περιόδου και κάθε πληττόμενης ομάδας.
Δίνουμε μεγάλη έμφαση και στη μείωση
της έμμεσης φορολογίας, προκειμένου να
αυξηθούν η κατανάλωση και το πραγματικό
εισόδημα. Η πολιτική μας είναι μεταρρυθμιστική και έχει κεντρικό άξονα τη μείωση της
φορολογίας. Και θα συνεχίσουμε σε αυτήν
την κατεύθυνση.
Κατά τη γνώμη σας, οι Έλληνες φορολογούμενοι «γκρινιάζουν» δικαίως ή
αδίκως ότι υπερφορολογούνται; Τι
ισχύει σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους;
Η υπερφορολόγηση είναι μία λέξη που σιγά-σιγά απομακρύνεται από το καθημερινό
μας λεξιλόγιο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υιοθετεί γενναίες, σύγχρονες πολιτικές. Πολιτικές που στόχο έχουν τη μείωση
της φορολογίας και των φορολογικών συντελεστών, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα
και προσαρμοζόμενα στην εθνική πραγματικότητα.

Αυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι
ότι, ταυτόχρονα, δίνουμε δυνατότητες στους
οφειλέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και
ενισχύουμε τη ρευστότητα και την απασχόληση. Ακολουθούμε πολιτικές που πολλές φορές είναι πολύ πιο μπροστά και από άλλα, πιο
προηγμένα, ευρωπαϊκά κράτη.
Είστε ένας άνθρωπος που προέρχεται
από τα «σπλάχνα» της Ν.Δ. Από πολύ μικρός μπήκατε στην παράταξη. Πώς
προέκυψε αυτό;
Η Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι μου. Από
πολύ μικρός βρίσκομαι στη Νέα Δημοκρατία
για δύο λόγους: Ο πρώτος λόγος είναι διότι ο
πατέρας μου υπήρξε επί σειρά ετών κομματικό στέλεχος, πρόεδρος Τοπικής Οργάνωσης,
πρόεδρος Νομαρχιακής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι
και εγώ από τα μαθητικά μου χρόνια ασχολήθηκα με τη ΜΑΚΙ, την ΟΝΝΕΔ και μετέπειτα
τη ΔΑΠ και τη ΔΑΚΕ. Αισθάνομαι πολύ τυχερός που είχα αυτήν τη δυνατότητα να ακολουθήσω όλα τα σκαλοπάτια της κομματικής και
συνδικαλιστικής ιεραρχίας. Αισθάνομαι ευλογημένος, διότι γνώρισα φίλους, έμαθα διαδικασίες και κυρίως μπορώ να αφουγκράζομαι τα προβλήματα του κόσμου αλλά και των
επαγγελματικών κλάδων.

«
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Γνωρίζοντας πως και η σύζυγός σας είναι μαχήτρια και συνδικαλίζεται, ακούτε τη γνώμη της και τις συμβουλές της;
Ακούω τη γνώμη της και τις συμβουλές
της καθημερινά, διότι καθημερινά συζητάμε
τα θέματα που απασχολούν την εκλογική
μου περιφέρεια, το πολιτικό μου γραφείο,
τους φίλους μας. Σε πολλά έχει «πέσει μέσα» και, αν δεν την είχα ακούσει, θα είχα κάνει αρκετά λάθη.

«Στη ζωή μας τα πάντα
είναι ένας μαραθώνιος
με ανηφόρες και κατηφόρες
και πάντα υπάρχει ένας
τερματισμός. Εκεί όπου
πρέπει να φτάσουμε
με επιτυχία…»

Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη
ζωή σας;
Είναι μία πολύ δύσκολη ερώτηση για το τι
θεωρείται τελικά δύσκολο και τι εύκολο. Νομίζω ότι αυτό είναι αποτέλεσμα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση που
βρισκόμαστε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που προκύπτει.
Η πρώτη σας δύσκολη στιγμή πότε ήρθε;
Δυστυχώς, ήρθε όταν ήμουν σε μικρή ηλικία κι έχασα τη μητέρα μου. Δεν μπορούσα
να το καταλάβω καλά, δεν είχα καν αντίληψη
του πένθους και της απώλειας. Φυσικά, με το
πέρασμα του χρόνου καταλαβαίνω ότι ήταν
μία πολύ δύσκολη περίοδος και για μένα
προσωπικά αλλά και για την οικογένειά μου.
Οι πανελλαδικές εξετάσεις, όπου έδωσα
για να πετύχω στο ελληνικό πανεπιστήμιο,
ήταν επίσης μια δύσκολη και ψυχοφθόρα
στιγμή. Μία δοκιμασία που αντιμετώπισα με
ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα. Εν τέλει, νομίζω ότι καθημερινά έχουμε δυσκολίες και το στοίχημα είναι πώς τις αντιμετωπίζουμε.

Μιας και αναφέρατε τη ΔΑΠ, ως φοιτητής τι θυμάστε από εκείνα τα χρόνια;
Ως φοιτητής στην ΑΣΟΕΕ υπηρέτησα τη
φοιτητική παράταξη της ΔΑΠ, χωρίς να αφήνω πίσω τα μαθήματά μου. Τελείωσα ακριβώς στα τέσσερα χρόνια το Πανεπιστήμιο.
Φυσικά, ένας φοιτητής που ασχολείται με τα
κοινά δεν μπορεί να ξεχάσει τους μεγάλους
αγώνες στα αμφιθέατρα και τη μάχη στα τραπεζάκια.
Ποια στοιχεία του χαρακτήρα του έχετε
ξεχωρίσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη;
Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι η
απλότητα και η ευαισθησία που έχει, η οποία
συνοδεύεται από μία απίστευτη αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Και θεωρώ
ότι είμαστε πολύ τυχεροί που σε αυτήν την
πρωτόγνωρη πανδημία έχουμε στο τιμόνι
της χώρας έναν πολιτικό με τα χαρακτηριστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Είστε αυτό που λέμε γέννημα-θρέμμα
των νοτίων προαστίων. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι πολίτες της
εκλογικής σας περιφέρειας;
Έχω την τύχη και την τιμή να εκλέγομαι σε
μία από τις πιο αναπτυσσόμενες περιφέρειες της χώρας. Ταυτόχρονα όμως να ζω σε μία
περιοχή που έχει αρκετά προβλήματα, τα
οποία υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Είναι
μία περιοχή που χρειάζεται έργα υποδομής,
παρεμβάσεις για την άμεση ενίσχυση της
απασχόλησης, για τη βελτίωση των συγκοινωνιών, για περισσότερους αθλητικούς χώρους και χώρους ανάπλασης, προκειμένου
περιοχές όπως η Καλλιθέα και το Μοσχάτο
να μπορούν να ζήσουν μία καλύτερη ποιότητα ζωής.
Ο πολιτικός μου βηματισμός προσανατολίζεται στη βελτίωση της καθημερινότητας,
στη δημιουργία προτύπων και πειραματικών

σχολείων στην περιοχή μας αλλά και στην εν
γένει βελτίωση των συνθηκών μάθησης στα
ήδη υπάρχοντα σχολεία.
Τι έχει αλλάξει στη ζωή σας και στην οικογένειά σας από όταν μπήκατε στη
Βουλή;
Από τη μέρα που μπήκα στη Βουλή, έχουν
αλλάξει τρία βασικά πράγματα.
Πρώτον, δεν μου φτάνουν όσες ώρες και
να δουλέψω την ημέρα. Δεύτερον, δεν έχω
σχεδόν καθόλου προσωπικό χρόνο. Τρίτον,
νιώθω ότι στερώ πολύτιμο χρόνο από την οικογένειά μου αλλά ευτυχώς έχω μια σύζυγο
που με στηρίζει και κυρίως με καταλαβαίνει.
Έχετε κάποιο χόμπι; Πώς περνάτε τον
ελεύθερο χρόνο σας;
Αγαπημένο μου χόμπι, όσο κι αν σας φαίνεται περίεργο, είναι η άθληση, αλλά εδώ και
τέσσερα χρόνια έχω εγκαταλείψει τη συστηματική άσκηση. Τον ελεύθερο μου χρόνο,
όσο μου επιτρέπουν τα ζητήματα της επικαιρότητας που ταλανίζουν τους συμπολίτες
μου, προσπαθώ να τον αφιερώσω στο διάβασμα, έστω και λίγες σελίδες το βράδυ πριν
κοιμηθώ, και φυσικά να παίζω με τον γιο μου

και να συνομιλώ με τη σύζυγό μου.
Λίγοι γνωρίζουν πως έχετε διπλό όνομα, Βασίλης-Πέτρος. Πώς προέκυψε
αυτό;
Όταν κατάγεσαι από την Κρήτη και από τη
Μάνη, το διπλό όνομα είναι μία συμβιβαστική λύση, προκειμένου να μην υπάρχουν
προβλήματα. Κάπως έτσι προέκυψε το διπλό μου όνομα. Το «Πέτρος», που ήταν το
όνομα του παππού μου, του Πέτρου Παπαδόγκωνα, τον οποίο δυστυχώς δεν γνώρισα,
παραμένει στα χαρτιά για λόγους τιμής και
εις μνήμην του.
Τελικώς, επικράτησε το όνομα Βασίλης,
που ήταν το όνομα του αγαπημένου μου θείου και αδερφού του πατέρα μου.

Η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες…
Ασφαλώς, και τώρα που κάνουμε αυτήν τη
συνέντευξη, ο πατέρας μου βρίσκεται στη
μονάδα εντατικής θεραπείας. Το θέμα είναι
πώς το αντιμετωπίζουμε ψυχολογικά. Με τη
δύναμη που εκπορεύεται από την αγάπη των
καλών φίλων, της οικογένειάς μας. Από τη
συζήτηση και από το μοίρασμα του πόνου
και της αγωνίας που πάντα γαληνεύει κάθε
αντίξοη συνθήκη στη ζωή μας. Μπορούμε
πάντα να βρίσκουμε λύσεις και να αντιμετωπίζουμε όλες τις δυσκολίες, όταν αυτές ξεπερνιούνται. Αλλά και όσες δεν ξεπερνιούνται πρέπει δυστυχώς να τις αποδεχτούμε, να
μας δίνουν δύναμη και να προχωράμε κοιτώντας μπροστά και εναποθέτοντας την αγάπη μας στους γύρω μας.

Αληθεύει ότι βαπτιστήκατε σε σχετικά
μεγάλη ηλικία;
Ναι, βαφτίστηκα σε μεγάλη ηλικία. Θέλω
να σας εμπιστευτώ πως το ότι οργάνωσα μόνος μου τη βάπτισή μου και το γεγονός ότι είχα τη δυνατότητα να αντιληφθώ το μυστήριο
της βάπτισης λέξη προς λέξη είχε συγκινησιακό φορτίο που με συνεπήρε και θα παραμείνει ανεξίτηλο στη μνήμη μου.

Ποιο είναι το μότο σας;
Στη ζωή μας όλα είναι ένας μαραθώνιος
με ανηφόρες και κατηφόρες και πάντα
υπάρχει ένας τερματισμός. Εκεί όπου πρέπει
να φθάσουμε με επιτυχία.
Αυτό είναι το μότο της ζωής μου. Να μετράω τις φορές που ξανασηκώνομαι και όχι
τις φορές που πέφτω.

P
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα Μακεδονία και Θράκη

Σ

τις «βολές» που έχει εξαπολύσει
η αξιωματική αντιπολίτευση προς
την κυβέρνηση, με αφορμή το νέο
εργασιακό νομοσχέδιο, απαντά
σε συνέντευξή του στην «Political» ο υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα τον
τομέα Μακεδονίας - Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης.
Ο κ. Καλαφάτης τονίζει χαρακτηριστικά
πως «ο ΣΥΡΙΖΑ, στην απέλπιδα προσπάθειά του να πείσει ότι υπάρχει, επιχειρεί
για άλλη μία φορά να διαστρεβλώσει και
να εξαπατήσει, να φανατίσει και να διχάσει». Ο υφυπουργός αναφέρεται, επίσης,
στο ζήτημα της εκλογής μουφτή στη Θράκη, που επανέφερε η Άγκυρα, ενώ εμφανίζεται αισιόδοξος για την έκβαση του
«πολέμου» κατά της πανδημίας, για τον
οποίο δηλώνει πως κερδήθηκε, χαρακτηρίζοντας τον εμβολιασμό «συμβόλαιο
ζωής».
Ακόμη ένα Πάσχα, το δεύτερο, εν μέσω πανδημίας και περιορισμών. Εκτιμάτε πως θα είναι το τελευταίο και του
χρόνου θα είμαστε χωρίς μέτρα;
Είναι περισσότερο από βέβαιο πως ο
πόλεμος κερδήθηκε από την επιστήμη και
η πρόοδος του εμβολιασμού θα σημάνει
το τέλος του. Έως τότε, ωστόσο, ας μην ξεχνάμε πως ο ιός παραμένει ανάμεσά μας
και οφείλουμε να τηρούμε τα μέτρα προστασίας: Μάσκες, αποστάσεις, ατομική
υγιεινή. Πάνω απ’ όλα, όμως, είναι ανάγκη
-όπως κατ’ επανάληψη έχει τονίσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- να
ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας που
δεν εμβολιάστηκαν ακόμη, ιδίως τους μεγαλύτερους σε ηλικία, ώστε να σπεύσουν
στα εμβολιαστικά κέντρα, χωρίς καμία καθυστέρηση. Μόνο έτσι μπορούμε να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να δούμε το όνομά μας στη λίστα των Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας. Μόνο έτσι θα φέρουμε πιο
κοντά το τέλος της δοκιμασίας. Ο εμβολιασμός είναι συμβόλαιο ζωής. Και η χώρα

στον
Γιώργο Νεοχωρίτη

μας έχει οργανώσει έναν υποδειγματικό
μηχανισμό, που λειτουργεί με διαφάνεια,
ασφάλεια και ταχύτατους ρυθμούς.
Έρχεται καλοκαίρι και έχουν προαναγγελθεί νέες χαλαρώσεις των μέτρων κατά της πανδημίας. Ωστόσο, οι
ειδικοί προειδοποιούν πως είναι πολύ εύκολο να εκτοξευτεί ο αριθμός
των κρουσμάτων, εάν δεν προσέξουμε. Μπορούμε να έχουμε και άνοιγμα
του τουρισμού και σε έλεγχο τη διασπορά του κορονοϊού;
Είναι προφανές πως οφείλουμε για
ένα ακόμη διάστημα να τηρούμε τα μέτρα
ατομικής και συλλογικής άμυνας απέναντι στον κορονοϊό. Σταδιακά, ωστόσο,
με την πρόοδο του εμβολιασμού, θα
υψώνεται το τείχος ανοσίας, που θα μας
δίνει ολοένα και περισσότερες ελευθερίες. Σταδιακά, με αρχή τη 15η Μαΐου, θα
επανακάμπτει και ο τουρισμός - πάντα με
τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Είναι, μάλιστα, εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι μόλις
πρόσφατα η πατρίδα μας βραβεύτηκε
από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών
και Τουρισμού ως κορυφαίος τουριστικός προορισμός, με υποδειγματική
εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων,
ασφάλεια και απαράμιλλο επίπεδο
φροντίδας για κάθε ταξιδιώτη.
Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο τι
ανάγκες καλύπτει; Ο κ. Τσίπρας χαρακτηρίζει «μητέρα των μαχών» τον
αγώνα για τα εργασιακά, καλώντας τα
μέλη του κόμματος του σε «θέσεις

Ο ΣΥΡΙΖΑ, στην απέλπιδα προσπάθεια
να πείσει ότι υπάρχει, φτάνει στα άκρα
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μάχης», κάνοντας λόγο για επιχείρηση κατάργησης του οκταώρου και
των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Τι απαντάτε;
Το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν καταργεί,
αλλά προστατεύσει το οκτάωρο και το πενθήμερο, καταπολεμώντας φαινόμενα που
όλοι ξέρουμε, όπως η «μαύρη εργασία»
και οι αδήλωτες υπερωρίες. Ταυτόχρονα,
προάγει την ισότητα των δύο φύλων, εισάγει την άδεια πατρότητας, αντιμετωπίζει τη
σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους
εργασίας και ρυθμίζει υπέρ του εργαζομένου ζητήματα που αφορούν στην τηλεργασία. Παρ’ όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ, στην
απέλπιδα προσπάθειά του να πείσει ότι
υπάρχει, αποφάσισε να φτάσει στα άκρα.
Επιχειρεί, για άλλη μια φορά, να διαστρεβλώσει και να εξαπατήσει, να φανατίσει
και να διχάσει. Έφτασε στο σημείο να καταγγέλλει την κυβέρνηση για μια ρύθμιση
που αφορά στη διευθέτηση του χρόνου
εργασίας, που ισχύει εδώ και 30 χρόνια,
διατηρήθηκε από την κυβέρνησή του και
δεν αλλάζει παρά μόνο υπέρ των εργαζομένων. Τους δίνει, δηλαδή, το δικαίωμα να
ζητήσουν οι ίδιοι να εργαστούν πιο πολύ
για ένα διάστημα και να μετατρέπουν τις
ώρες αυτές σε άδεια, σε χρόνο που θα επι-

«

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο εμβολιασμός είναι συμβόλαιο ζωής.
Και η χώρα μας έχει οργανώσει έναν
υποδειγματικό μηχανισμό, που λειτουργεί
με διαφάνεια, ασφάλεια και
ταχύτατους ρυθμούς

λέξουν. Αυτή είναι η αιτία πολέμου που
επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και με αυτήν την
πρόφαση επιχειρεί να ανοίξει ρήγμα διχασμού. Δεν μπορεί να συσπειρώσει και επιχειρεί να αντι-συσπειρώσει. Ματαιοπονεί,
ωστόσο. Τα νταούλια που βαράει τα ακούσαμε και στο παρελθόν και τα πληρώσαμε
πολύ ακριβά.
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν επανέφερε το θέμα της
εκλογής μουφτή στη Θράκη, απορρίπτοντας τον διορισμό του από το
ελληνικό κράτος, κατηγορώντας το
για έλλειψη σεβασμού απέναντι στη
μουσουλμανική μειονότητα. Το ίδιο
έγινε και από τον Τούρκο υφυπουργό που επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη και τη Θράκη. Πώς πρέπει να αντιδράσουμε;
Η απάντηση έρχεται από την ίδια την

πραγματικότητα και διαψεύδει τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Μην ξεχνάμε, ωστόσο, ότι ζητήματα για τη μουσουλμανική
μειονότητα στη Θράκη επιχειρούν να εγείρουν οι Τούρκοι εδώ και δεκαετίες. Είναι
μάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι
ανάλογη απόπειρα είχε επιχειρήσει και
Μπ. Ετζεβίτ, στη συνάντηση που είχε με
τον ομόλογό του Κωνσταντίνο Καραμανλή
τον Μάρτιο του 1978, στο Μοντρέ. Πήρε,
βέβαια, την απάντηση που τον ανάγκασε
να δαγκώσει τη γλώσσα του. Του θύμισε,
λοιπόν, ο Εθνάρχης πως, όταν υπεγράφη η
Συνθήκη της Λωζάννης, υπήρχαν στην
Τουρκία 111.000 Έλληνες και στην Ελλάδα
106.000 μουσουλμάνοι, ενώ τώρα υπάρχουν στην Κωνσταντινούπολη 10.000 Έλληνες και στην Ελλάδα 120.000 μουσουλμάνοι. Και κατέληξε: «Το μόνο που μπορεί
να εγερθεί είναι η επαναφορά της ισορροπίας που πρόβλεπε η Συνθήκη».

Ποια είναι η εκτίμηση για το ποσό
που θα «πέσει» σε Μακεδονία και
Θράκη από το Ταμείο Ανάκαμψης
και σε ποιους τομείς κυρίως;
Τα επόμενα επτά χρόνια η χώρα θα αντλήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και
την Κοινή Αγροτική Πολιτική περίπου 72
δισ. ευρώ. Έχουμε ήδη καταθέσει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εκτιμάται ότι στο δεύτερο εξάμηνο του χρόνου θα αντλήσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης 4 δισ. ευρώ.
Οι πόροι αυτοί απλώνονται σε ολόκληρη τη χώρα και σε ολόκληρη την
κοινωνία. Και αυτό φαίνεται ήδη από τα
πρώτα έργα που χρηματοδοτούνται,
όπως το ψηφιακό μέρισμα με δωρεάν
tablets και laptops στους μαθητές, το
«Εξοικονομώ», τα προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ. Βασικός πυλώνας
του Σχεδίου είναι η πράσινη μετάβαση
στο πλαίσιο της οποίας η Βόρεια Ελλάδα έχει να αντλήσει τεράστιους πόρους.
Παράλληλα, τρέχουν τα περιφερειακά
προγράμματα που χρηματοδοτούν νέες
σύγχρονες υποδομές στη Μακεδονία
και τη Θράκη.
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Δένδιας: «Η Αμερική μπορεί να πείσει την Τουρκία για το Δίκαιο της Θάλασσας»
Μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας από το βήμα του φόρουμ «EU - US Future», που οργάνωσε η δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.
Ο Έλληνας υπουργός προχώρησε στην εκτίμηση ότι οι
Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν ο ιδανικός εταίρος για να
πείσει την Τουρκία να αποδεχτεί τη σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
«Οι ΗΠΑ διαθέτουν μοχλούς επιρροής στην περιοχή και
είναι η μόνη δύναμη που επικοινωνεί με ευκολία σχεδόν

με όλα τα μέρη και συνεπώς είναι η δύναμη που μπορεί να
βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ όλων των μερών στην περιοχή», τόνισε ο Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός Εξωτερικών
υπογράμμισε ακόμη ότι «τα περισσότερα προβλήματά
μας με την Τουρκία θα μπορούσαν να λυθούν πολύ εύκολα αν η Τουρκία αποδεχόταν τη σύμβαση του ΟΗΕ για το
Δίκαιο της Θάλασσας». Ο Τούρκος πρόεδρος, πάντως, εμφανίστηκε για μια ακόμη φορά προκλητικός, αναφερόμενος στις σχέσεις Αθήνας - Καΐρου: «Μας λυπεί το γεγονός

ότι βλέπουμε τον αιγυπτιακό λαό να είναι με το ζόρι δίπλα
στον ελληνικό λαό και να του συμπαραστέκεται. Το είχαμε
επισημάνει και στο παρελθόν αυτό. Έτσι, με την Αίγυπτο
ξεκινήσαμε τις επαφές σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών και τώρα σε επίπεδο υπουργείων Εξωτερικών». Την
ερχόμενη Τρίτη ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και τις εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά.

«Απόβαση» ΗΠΑ στην Αλεξανδρούπολη

Τ

η δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στη στρατηγική συνεργασία
με την Ελλάδα καταδεικνύει η
«απόβαση» αμερικανικών δυνάμεων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου και του Αμερικανού
πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ. Δεκάδες
ελικόπτερα, άρματα μάχης αλλά και τόνοι
στρατιωτικού υλικού που μετέφερε το πλοίο
«Liberty» αποβιβάστηκαν στην Αλεξανδρούπολη για τις ανάγκες της ΝΑΤΟϊκής
άσκησης «Defender 21», που θα λάβει χώρα
στη Ρουμανία.
«Ο κομβικός ρόλος της Αλεξανδρούπολης αποδεικνύεται από τη μεταφορά δυνάμεων και υλικών για την άσκηση αυτή. Πρόθεσή μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της
συνεργασίας με τις ΗΠΑ, μέσα από την επέκταση και εμβάθυνση της αμοιβαίας αμυντι-

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

κής συνεργασίας των δύο χωρών. Αυτή την
περίοδο η συμφωνία είναι υπό αναθεώρηση
από τις ομάδες εργασίας και το καλοκαίρι θα
προχωρήσουμε στη νέα, αναθεωρημένη
μορφή της συμφωνίας αυτής, που θα αποδεικνύει στην πράξη την εντεινόμενη και εμβαθυνόμενη σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ», τόνισε
ο κ. Παναγιωτόπουλος.
Ο Τζέφρι Πάιατ, από την πλευρά του, ανέφερε ότι η παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη «είναι μια απόδειξη της ιδιαίτερα στρατηγικής δέσμευσης
των ΗΠΑ στη Βόρεια Ελλάδα και του ρόλου
που αναπτύσσει η Αλεξανδρούπολη ως κόμ-

βος υλικοτεχνικής υποστήριξης, ως ενεργειακός κόμβος, ως περιφερειακός ενταξιακός κόμβος και ως κόμβος μεταφορών».
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα υπογράμμισε ακόμη ότι η άσκηση «Defender 21»
αποτελείται από περισσότερες από 28.000
πολυεθνικές δυνάμεις από 26 έθνη και έχει
σχεδιαστεί για να ενισχύσει τη συνεργασία
και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των ΗΠΑ
και των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ.
Την ίδια ώρα, την άριστη διμερή συνεργασία Αθήνας - Ουάσιγκτον επιβεβαιώνει
και η μεταστάθμευση δώδεκα μαχητικών
αεροσκαφών F-15 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην 110 Πτέρυγα Μάχης
στη Λάρισα. Τα αμερικανικά μαχητικά θα
παραμείνουν για δύο εβδομάδες στην Ελλάδα και με ορμητήριο τη Λάρισα θα συμμετέχουν στην άσκηση «Defender 21» αλλά
και σε συνεκπαιδεύσεις με την ελληνική

Πολεμική Αεροπορία. Στη διακλαδική
άσκηση με την επωνυμία «Early Bird» η Ελλάδα θα συμμετέχει με μαχητικά αεροσκάφη F-16, Mirage 2000-5 και F-4, ενώ στα
σενάριά της θα εμπλακούν εκτός από τα
αμερικανικά F-15, μονάδες του ελληνικού
Πολεμικού Ναυτικού αλλά και τμήματα των
Ειδικών Δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια της
«Early Bird» θα εκτελεστούν αποστολές
σύνθετων αεροπορικών επιχειρήσεων καθώς και προστασίας και προσβολής στόχων
σε ξηρά και θάλασσα.
Η παρουσία αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών στη Λάρισα έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη συμμετοχή των αμερικανικών
F-16 στον «Ηνίοχο 21» αλλά και τη συνεκπαίδευση που πραγματοποίησαν οι Έλληνες
ιπτάμενοι με τα F-18 του αεροπλανοφόρου
«Dwight D. Eisenhower» στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
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Γιορτή της Μητέρας: Το πιο σπουδαίο πρόσωπο στη ζωή μας
Αύριο γιορτάζουν οι μητέρες όλου του κόσμου! Τα πρόσωπα που μας έφεραν στον κόσμο ήταν εκεί σε όλες τις
δύσκολες στιγμές μας, πόνεσαν με τον πόνο μας, χάρηκαν
με τη χαρά μας. Τον τελευταίο χρόνο τούς έλειψαν οι αγκαλιές μας, τα φιλιά μας και γέμισαν με φόβο λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού. Για αυτό καλό είναι αύριο να
μην τις ξεχάσουμε! Οι αγκαλιές μπορεί ακόμη να… απαγορεύονται, ωστόσο μια κίνηση αγάπης, ένα τηλέφωνο ή
ένα λουλούδι στο μπαλκόνι είναι βέβαιο πως θα τους γεμίσει με χαρά και θα τους δώσει δύναμη για να συνεχίσουν! Τώρα οι μητέρες μάς έχουν ανάγκη -περισσότερο
από κάθε άλλη φορά- να νιώσουν ότι τις αγαπάμε.
Στη σύγχρονη εποχή η Γιορτή της Μητέρας καθιερώθη-

κε τον 19ο αιώνα, μια και η Αμερικανίδα Αν Μαρία Ριβς
Τζάρβις διοργάνωσε για πρώτη φορά, το 1865, ένα κίνημα
με το όνομα «Mothers Friendships Day» και ανάλογες
συναντήσεις. Η Γιορτή της Μητέρας στην Ελλάδα συνδέθηκε με τη Γιορτή της Υπαπαντής στις 2 Φεβρουαρίου, μια
και η Ορθόδοξη Εκκλησία τότε τιμά τη μέρα που η Παναγία και ο Ιωσήφ πήγαν τον μόλις 40 ημερών Ιησού στον
Ναό για να πάρει την «ευλογία» («σαράντισμα» κατά τη
σημερινή ορολογία). Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1960 η
Ελλάδα ακολούθησε και σε αυτό τον δυτικό εορτασμό και
πλέον η Γιορτή της Μητέρας τιμάται τη δεύτερη Κυριακή
του Μαΐου κάθε έτους.
Σπύρος Μουζακίτης

Υποχωρούν
τα κρούσματα Παραμένει
η πίεση στις ΜΕΘ

Σ

ημεία υποχώρησης καταγράφει ο αριθμός των ενεργών
κρουσμάτων στη χώρα μας.
Ωστόσο η πίεση στο σύστημα
υγείας παραμένει υψηλή, παρότι παρουσιάζει κάποια ενθαρρυντικά σημάδια αποσυμπίεσης. Ο αριθμός των ατόμων στις ΜΕΘ την τελευταία εβδομάδα
μειώθηκε κατά 6%. Οι ειδικοί εφιστούν
την προσοχή στους πολίτες, ώστε να
μην επαναπαυθούν και να συνεχίσουν
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ο
κορονοϊός είναι ακόμα εδώ.
Σύμφωνα με τον επίκουρο καθηγητή
Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη, στην Αττική συνεχίζεται η συρρίκνωση της επιδημίας, έως και 30%.
Ωστόσο, όπως είπε, πρέπει να είμαστε
ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, καθώς περιμένουμε τα στοιχεία από το Πάσχα.
Αναφέρθηκε επίσης και στη σημασία
του εμβολιασμού, λέγοντας ότι τα εμβόλια που έχουμε διαθέσιμα αυτήν τη
στιγμή αποτρέπουν χιλιάδες κρούσματα και θανάτους. Η συμμετοχή των νέων είναι σημαντική, καθώς, όπως δεί-

χνουν τα στοιχεία, αυτοί οδηγούν την
πανδημία, συμπλήρωσε.

Πτωτική πορεία
Από την πλευρά της, η καθηγήτρια
Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων
Βάνα Παπαευαγγέλου δήλωσε κατά τη
χθεσινή ενημέρωση ότι το επιδημιολογικό φορτίο εμφανίζει πτωτική πορεία,
ο συνολικός αριθμός των ενεργών
κρουσμάτων στην επικράτεια είναι κάτω από 20.000, αλλά παραμένει υψηλός, οπότε ο ιός κυκλοφορεί ανάμεσά
μας. Οι αποσωληνώσεις είναι περισσότερες από τις νέες διασωληνώσεις και
«ελπίζουμε στην αποκλιμάκωση της
πίεσης του ΕΣΥ», ανέφερε επίσης η κυρία Παπαευαγγέλου. Τα περισσότερα
κρούσματα εντοπίζονται στις ηλικίες
20-60 ετών και το 1/4 των ασθενών στις
ΜΕΘ είναι ηλικίας 35-55 ετών, με τη
συντριπτική πλειονότητα να είναι ανεμβολίαστοι, επισήμανε.
Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα
κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες από τον ΕΟ-

ΔΥ είναι 2.691, εκ των οποίων επτά εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες
εισόδου της χώρας. Ο αριθμός των
ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 749, ενώ οι εισαγωγές
νέων Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 392. Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 391 ασθενείς. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 63, ενώ από την έναρξη της
επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά
10.910. Από τα 2.691 κρούσματα, τα
1.245 εντοπίστηκαν στο Λεκανοπέδιο,
τα 271 στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία -όπου παρατηρείται
«έκρηξη» το τελευταίο διάστημα- καταγράφηκαν 150, στη Λάρισα 58 και
στην Αχαΐα 61. Σε ό,τι αφορά τα selftests, αξίζει να σημειωθεί ότι έως 6
Μαΐου καταγράφηκαν ηλεκτρονικά
3.148.992 δηλώσεις αποτελέσματος
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 71.910
άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Στο μεταξύ, όπως έκανε γνωστό χθες

ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας
Νίκος Χαρδαλιάς, οι περιοχές που εντάσσονται στο «βαθύ κόκκινο» είναι ο
Δήμος Βισαλτίας της Περιφερειακής
Ενότητας Σερρών, καθώς και ο Δήμος
Μεσολογγίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Παράλληλα,
όπως ανακοίνωσε, στην Κάλυμνο, όπου
βρίσκεται ήδη σε ισχύ το καθολικό
lockdown, δεν θα ανοίξουν τα σχολεία.

Το 1/4 των ασθενών
στις Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας είναι ηλικίας
35-55 ετών, με
τη συντριπτική
πλειονότητα να είναι
ανεμβολίαστοι…
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Γιάννης Λαγός: «Πράσινο φως» για την έκδοσή του στην Ελλάδα
Υπέρ της έκδοσης του Γιάννη Λαγού στη
χώρα μας τάχθηκε χθες το προδικαστικό
τμήμα του ολλανδόφωνου Πρωτοδικείου
των Βρυξελλών, ανταποκρινόμενο στο
σχετικό αίτημα των ελληνικών δικαστικών
Αρχών.
Ο εκλεγμένος με τη Χρυσή Αυγή ευρωβουλευτής μέχρι χθες έδειχνε να συναινεί
στην απόφαση του δικαστηρίου, ωστόσο αν
μέχρι τη Δευτέρα, που εκπνέει η προθεσμία
έφεσής του κατά της απόφασης, δεν ασκήσει έφεση, τότε αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την παράδοσή του από τις βελγικές

Αρχές στην Ελλάδα. Εκτιμώμενος χρόνος
έκδοσης του Γιάννη Λαγού στην Ελλάδα θεωρείται διάστημα εντός δέκα ημερών.
Την απόφαση του δικαστηρίου γνωστοποίησε σε σχετική ανακοίνωσή της η αναπληρωτής εισαγγελέας Σάρα Ντουράντ,
στην οποία ανέφερε: «Το προδικαστικό τμήμα του ολλανδόφωνου Πρωτοδικείου στις
Βρυξέλλες αποφάσισε σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Ι.Λ. ότι το
ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κηρύχθηκε
εκτελέσιμο. Η διορία για πιθανή προσφυγή
λήγει έως τη Δευτέρα. Για προφανείς λό-

γους ασφαλείας η ημερομηνία παράδοσης
δεν μπορεί να κοινοποιηθεί».
Υπενθυμίζεται ότι το ένταλμα σύλληψης
σε βάρος του Γιάννη Λαγού είχε εκδοθεί
από τον εισαγγελέα Εφετών Αθήνας μετά
την άρση της ασυλίας του από την Ολομέλεια
της Ευρωβουλής και είχε κοινοποιηθεί σε
ΕΛ.ΑΣ. και Europol. Ο ευρωβουλευτής συνελήφθη στο σπίτι του στις Βρυξέλλες, όπου
είχε καταφύγει λόγω της ιδιότητας του εξαιτίας της καταδίκης του σε κάθειρξη 13 ετών
για διεύθυνση στην εγκληματική οργάνωση
της Χρυσής Αυγής.

Το νέο Οικογενειακό Δίκαιο

Με τις νέες ρυθμίσεις δημιουργείται το
αναγκαίο πλαίσιο συνεννόησης μεταξύ των
γονέων, προκειμένου να επιλύσουν τις διαφορές τους εξωδικαστικά. Ειδικότερα, με το
νέο νομοθετικό πλαίσιο καθιερώνονται τα
αναγκαία νομικά εργαλεία και διαδικαστικά
στάδια. Προβλέπεται η δυνατότητα των γονέων να ρυθμίσουν τα ειδικότερα ζητήματα με
έγγραφη συμφωνία, εφόσον υπάρχει το
πλαίσιο της συνεννόησης μεταξύ τους. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής σε ειδικευμένο διαμεσολαβητή. Η
προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο προβλέπεται ως το τελευταίο στάδιο σε περίπτωση
διαφωνίας μεταξύ των γονέων.

Από τη Μαρία Δήμα

Τ

έσσερις δεκαετίες μετά την τελευταία μεγάλη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, ο νομοθέτης
επαναπροσδιορίζει τη φιλοσοφία
του για τη μονοδιάστατη άσκηση της γονικής
μέριμνας μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης που επικρατούσε μέχρι σήμερα στο
οικογενειακό δίκαιο, μετατοπίζοντάς τη στην
από κοινού πλέον άσκηση και από τους δύο
γονείς. Η κατάρτιση του νέου νομοσχεδίου
για τη συνεπιμέλεια, που κατατέθηκε χθες
στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί από
την Ολομέλεια, εδράζεται στην αρχή της μη
διάκρισης μεταξύ των γονέων, καθώς καθιερώνεται η από κοινού άσκηση της γονικής
μέριμνας και από τους δύο γονείς μετά το
διαζύγιο, όπως εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης,
πρόκειται για μια παιδοκεντρική μεταρρύθμιση, η οποία διατηρεί και ενισχύει το αληθές
και πραγματικό συμφέρον του παιδιού ως το
βασικό κριτήριο για τη ρύθμιση των σχέσεων
των τέκνων με τους γονείς τους. Παράλληλα,
το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι το νομοσχέδιο διαμορφώθηκε ύστερα από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, θεσπίζεται το μαχητό τεκμήριο του 1/3 για την επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα με τον οποίο
δεν διαμένει, ενώ δεν επηρεάζεται το ύψος
της διατροφής. Καθιερώνονται αντικειμενικά κριτήρια κακής άσκησης της γονικής μέριμνας και δικονομικές εγγυήσεις για την
προστασία των γυναικών και των παιδιών
από κακοποιητικές συμπεριφορές.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε χθες
στη δημοσιότητα ερωτήσεις και απαντήσεις
σημειώνοντας ότι ανάλογο ρυθμιστικό πλαί-

Εισαγγελική παρέμβαση

σιο εφαρμόζεται σε πολλές προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες.
Τι υπαγορεύει αυτό τον επαναπροσδιορισμό της φιλοσοφίας του νομοθέτη και
ποιο είναι το κεντρικό κριτήριο με το
οποίο επιχειρούνται αυτές οι αλλαγές;
Από το παρωχημένο και επιζήμιο για το
συμφέρον του τέκνου στερεότυπο του ενός
γονέα στο σπίτι με τα παιδιά και του έτερου
γονέα εργαζόμενου-απόντα, η κοινωνία μας
έχει μεταβεί στο υγιές πρότυπο οι δύο γονείς
να συμμετέχουν ισότιμα στην επαγγελματική
και κοινωνική ζωή και ταυτόχρονα να είναι
πλέον ενσυνείδητα παρόντες στη ζωή και την
ανατροφή των τέκνων τους ως ισότιμοι γονεϊκοί πυλώνες.
Γιατί εισάγεται το μαχητό τεκμήριο του
1/3 επικοινωνίας και σε τι εξυπηρετεί;

Με την καθιέρωση του μαχητού τεκμηρίου
εξασφαλίζεται η αυξημένη και ισόρροπη
επικοινωνία των παιδιών και με τους δύο γονείς. Με τον τρόπο αυτόν αμφότεροι οι γονείς
μπορούν να έχουν ποιοτικό χρόνο επικοινωνίας με τα παιδιά τους, συμβάλλοντας ουσιωδώς με την παρουσία τους στην ομαλή ψυχοπνευματική τους ανάπτυξη. Παράλληλα,
όμως, δημιουργείται μια ουσιαστική βάση
διαλόγου μεταξύ των γονέων, ώστε να αποφεύγονται οι έριδες και οι φιλονικίες μεταξύ
τους που πληγώνουν τον συναισθηματικό
κόσμο των παιδιών και παρακωλύουν την
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
Ποια είναι τα οφέλη από το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εισάγεται και με ποιον
τρόπο επιλύονται οι οικογενειακές διαφορές;

Στο μεταξύ, χθες τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε η προϊσταμένη της
Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, με αφορμή την
ανακοίνωση-καταγγελία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για στοχοποίηση δικαστών μέσω Διαδικτύου με αποκλειστικό
σκοπό να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο δικαστικούς λειτουργούς που κρίνουν υποθέσεις οικογενειακής φύσης, ιδίως σε θέματα
επιμέλειας ανήλικων τέκνων.

Η κατάρτιση του νέου νομοσχεδίου
για τη συνεπιμέλεια, που
κατατέθηκε χθες στη Βουλή,
εδράζεται στην αρχή της
μη διάκρισης μεταξύ των γονέων

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΪΟΥ 2021

23

POLITICAL
Ποιοι είναι
οι επτά Έλληνες
Ευρωπαίοι
Εισαγγελείς

Επτά Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς επιλέχθηκαν από το 11μελές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης
( Άρειος Πάγος) και θα αποτελούν, πλέον, αναπόσπαστο τμήμα
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα
εγκατασταθούν στο Εφετείο
Αθηνών, προκειμένου να ασκούν
τα αυξημένα καθήκοντά τους,
σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου 4786/2021 για τη σύσταση
της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Οι επτά Έλληνες Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς, που θα
λειτουργούν υπό τη μορφή ειδικού κλιμακίου, το οποίο θα είναι
αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θα έχει
έδρα την Εισαγγελία Εφετών
Αθηνών, είναι οι εξής: Από τη Εισαγγελία του Αρείου Πάγο η αντεισαγγελέας Μαρία Μαλλούχου,
από την Εισαγγελία Εφετών ο
Οδυσσέας Τσορμπατζόγλου και η
Αμαλία Μπακαλώνη και από την
Εισαγγελία Πρωτοδικών ο Νικόλαος Ορνεράκης, η Πόπη Παπανδρέου, η Χαρίκλεια Θάνου και ο
Διονύσιος Μουζάκης.
Οι Έλληνες Ευρωπαίοι Εντεταλμένοι Εισαγγελείς ενεργούν για
λογαριασμό και εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και
έχουν τις ίδιες, κατά περίπτωση,
εξουσίες με τους εθνικούς Εισαγγελείς, όταν ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

EΛΛΑΔΑ

Ενέδρα θανάτου
σε επιχειρηματία
στη Ζάκυνθο

Πέντε οι καταγγελίες
που «καίνε» τον 22χρονο
της Νέας Σμύρνης

Η

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη δράση
του 22χρονου επιδειξία, καθώς, όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Σμύρνης, το περιστατικό με την
25χρονη σοπράνο δεν ήταν μεμονωμένο.
Από την προανάκριση προέκυψε η εμπλοκή
του (σ.σ.: με αναγνώριση από τα θύματα) σε
ακόμη τέσσερα περιστατικά σεξουαλικής
παρενόχλησης. Ο 22χρονος οδηγήθηκε χθες
στο Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο με την κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή.
Ο νεαρός κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα προκειμένου να προετοιμαστεί για τη δίκη του και, στο μεταξύ,
κρατείται. Η μητέρα του, που είναι κοινωνική
λειτουργός, είπε ότι ο γιος της είναι εξαιρετικό
παιδί αλλά σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση,
κάνοντας έκκληση να αφεθεί ελεύθερος.
Η δράση του 22χρονου φαίνεται να ξεκινάει στις 25 Μαρτίου 2020, όταν στην περιοχή
της Καλλιθέας προχώρησε σε επίδειξη των
γεννητικών του οργάνων σε μια 27χρονη κοπέλα από την Κύπρο, η οποία βρισκόταν στην
περιοχή για επαγγελματικούς λόγους. Ένα
δεύτερο περιστατικό συνέβη στις 6 Αυγούστου 2020 στην Ακρόπολη, με θύμα μια
21χρονη κοπέλα, η οποία έφυγε έντρομη στη
θέα του νεαρού επιδειξία. Τρίτη περίπτωση,
στις 13 Αυγούστου στο Παλαιό Φάληρο, όταν
ο 22χρονος προέβη σε ασελγείς πράξεις
μπροστά σε μια 23χρονη Κινέζα, η οποία
προχώρησε και αυτή σε καταγγελία. Τέταρτο
περιστατικό στις 18 Σεπτεμβρίου στη Νέα
Σμύρνη, με μια 27χρονη κοπέλα να έρχεται
τετ α τετ με τον νεαρό επιδειξία, ο οποίος φέρεται έναν μήνα αργότερα να επιχείρησε νέα
«προσέγγιση» στο θύμα.
Αξίζει να σημειώσουμε πως η έρευνα της
Ασφάλειας δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς οι
Αρχές εκτιμούν ότι είναι πιθανό να έχει παρενοχλήσει κι άλλες κοπέλες. Σύμφωνα με
πληροφορίες, άλλωστε, η εντολή του διοικητή της Ασφάλειας Αττικής, υποστράτηγου
Πέτρου Τζεφέρη, είναι πάγια: «Θέματα που
αφορούν σε έμφυλη βία αποτελούν για εμάς
προτεραιότητα». Τέλος, στο μικροσκόπιο των
Αρχών έχει μπει το υλικό από το κινητό τηλέφωνο και το laptop του 22χρονου επιδειξία.
Κώστας Παπαδόπουλος

περίπτωση του Ντίμη Κορφιάτη, του 54χρονου επιχειρηματία που λίγο μετά
τις 11.30 το πρωί της Παρασκευής έπεσε νεκρός από τις σφαίρες
άγνωστων εκτελεστών, δεν είναι ένα
ακόμη «συμβόλαιο θανάτου» με… άρωμα νύχτας. Δεν είναι καν ένα «ξεκαθάρισμα λογαριασμών» με το παρελθόν, καθώς το θύμα δεν είχε κρύψει ότι για σχεδόν δύο δεκαετίες βάδιζε στα δρομάκια
της παρανομίας.
Γόνος εύπορης οικογένειας από το
Μοσχάτο, ο Ντίμης Κορφιάτης δεν θέλησε να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του (σ.σ.: επιτυχημένος μαιευτήρας), αλλά μπήκε γρήγορα στην παρανομία. Παλιοί αστυνομικοί της Ασφάλειας
τον χαρακτηρίζουν ως άτομο ιδιαίτερα
ευφυές, που κατάφερε να βγάλει μεγάλα χρηματικά ποσά χωρίς -στις περισσότερες περιπτώσεις- να προκύπτουν
επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του.
Πριν από κάποια χρόνια, όμως, διέβη
τον δικό του... Ρουβίκωνα. Άφησε πίσω
το αμαρτωλό παρελθόν, ασχολήθηκε
αποκλειστικά με νόμιμες επιχειρήσεις
και μάλιστα άρχισε να συνεργάζεται με
τις αστυνομικές και τις δικαστικές Αρχές. Όπως ο ίδιος είχε αναφέρει, στόχος
του ήταν να «καθαρίσει» το νησί της Ζακύνθου από το οργανωμένο έγκλημα,
ενώ προχώρησε σε καταγγελίες και για
επίορκους αστυνομικούς.
Μάλιστα, ενώπιον του δικαστηρίου είχε δώσει λεπτομέρειες και για την αρπαγή τσάντας που περιείχε 550.000 ευρώ από τον επιχειρηματία και σημερινό
δήμαρχο του νησιού Νικήτα Αρετάκη. Η
ληστεία είχε γίνει το 2016, όταν ο κ. Αρε-

τάκης πήγαινε πεζός για να καταθέσει τα
χρήματα σε τράπεζα στο κέντρο της Ζακύνθου. Ως μάρτυρας κατηγορίας κατά
την εκδίκαση της υπόθεσης στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Πατρών, έπαιξε κομβικό ρόλο στο να κριθεί
ένοχος για ηθική αυτουργία ένας αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετούσε στη
Ζάκυνθο και για φυσική αυτουργία ένας
άντρας αλβανικής καταγωγής.
Όσον αφορά στα της δολοφονίας, στο
νησί βρίσκεται ήδη κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής για να συντονίσει τις έρευνες. Η
μαφιόζικη εκτέλεση έγινε με πολεμικό
τυφέκιο Καλάσνικοφ.
Ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον
20 φορές εναντίον του, ενώ το όχημα και
το όπλο βρέθηκαν λίγη ώρα αργότερα,
τυλιγμένα στις φλόγες, στην περιοχή
«Αμπελόκηποι». Η έρευνα εστιάζει κυρίως στους ηθικούς αυτουργούς, καθώς
οι Αρχές εκτιμούν ότι οι δράστες διέφυγαν με κλεμμένο σκάφος από το νότιο
τμήμα της Ζακύνθου.
Τέλος, πρέπει να θυμίσουμε ότι τον
Ιούνιο του 2020 άγνωστοι είχαν πυροβολήσει ξανά εναντίον του Ντίμη Κορφιάτη, τραυματίζοντας θανάσιμα την 37χρονη σύζυγό του, με τον ίδιο να γλιτώνει, αν
και δέχτηκε τρεις σφαίρες.

Ο 54χρονος Ντίμης
Κορφιάτης είχε αποφασίσει
να αφήσει πίσω του
το αμαρτωλό παρελθόν και
να «καθαρίσει» το νησί από
το οργανωμένο έγκλημα…

P
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Ω

ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Ηχηρή παρέμβαση
από Τζιτζικώστα
Παρουσία του πρωθυπουργού της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα και υπό την προεδρία του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών και περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα ξεκίνησε προχθές 6 Μαΐου η Σύνοδος της Ολομέλειας της Επιτροπής. Ο κ. Κόστα παρουσίασε τις προτεραιότητες
της πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας έμφαση στον ρόλο των περιφερειών και των δήμων της Ευρώπης στην πορεία της, ενώ ο κ. Τζιτζικώστας ζήτησε από τον Πορτογάλο πρωθυπουργό να υποστηρίξει την κοινωνικά
δίκαιη ανάκαμψη της Ε.Ε. με την ενεργό συμμετοχή των περιφερειών και των δήμων στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης από την πανδημία του κορονοϊού. «Μόνο η ισότιμη συμμετοχή των περιφερειών και των δήμων της Ευρώπης στο Σχέδιο Ανάκαμψης από την πανδημία του κορονοϊού εγγυάται την επιτυχία του», επισήμανε ο
Απόστολος Τζιτζικώστας στον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Aντόνιο Κόστα.

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚHΣ ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ

Στη νέα ενεργειακή εποχή το Άγιον Όρος

!

ΣΠΑΥ

Ο Υμηττός αγκαλιάζει
όλη την Αθήνα

Το Άγιον Όρος μπαίνει και επίσημα στη νέα ενεργειακή
εποχή. Οι ανάγκες σε ενέργεια των Ιερών Μονών θα καλύπτονται από νέα φωτοβολταϊκά συστήματα. Προς τούτο, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε απόφαση για την εγκατάσταση 21 αυτόνομων
φωτοβολταϊκών σταθμών σε ισάριθμα μοναστήρια, καθίσματα
και κελιά. Η εκτιμώμενη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας μετά την έναρξη λειτουργίας των φωτοβολταϊκών είναι 4 εκατ. κιλοβατώρες κατ’ έτος. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης είναι 13 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ενεργειακή αναβάθμιση
του Νοσοκομείου Αιγίου
Με 2.735.000 ευρώ χρηματοδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Αιγίου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εντάσσοντάς τη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδας 2014 - 2020». Στόχος του προγράμματος είναι η
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η μείωση
του ενεργειακού κόστους. Στο πλαίσιο του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής
Αχαΐας - Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προβλέπεται δραστική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Α,
Γ, Δ του Νοσοκομείου Αιγίου.

Η πορεία της επένδυσης του Ελληνικού, το
Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί και η συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με τον ΣΠΑΥ
ήταν τα θέματα που συζήτησε σε πρόσφατη
συνάντηση ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας Υμηττού (ΣΠΑΥ) και δήμαρχο Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννη
Κωνσταντάτο και τον δήμαρχο Ζωγράφου
Βασίλη Θώδα.
Ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ Γιάννης Κωνσταντάτος δήλωσε σχετικά: «O ΣΠΑΥ εγκαινιάζει
μια νέα εποχή εξωστρέφειας και συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων. Ο Υμηττός δεν
αφορά μόνο στους έντεκα δήμους του συνδέσμου, αλλά σε όλη την Αθήνα. Με τον συνάδελφό μου και καλό φίλο Κώστα Μπακογιάννη ξεκινάμε μια συνεργασία προς όφελος όλων των κατοίκων της Αττικής. Σύντομα θα ανακοινώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες».

ΔHΜΟΣ ΑΘΗΝΑIΩΝ

Αναβάθμιση των δημοτικών
ιατρείων σε Πολυδύναμα

Τρία Πολυδύναμα Ιατρεία λειτουργούν ήδη στον δήμο
της πρωτεύουσας, ενώ ένα τέταρτο πρόκειται σύντομα
να τεθεί σε λειτουργία στα Πετράλωνα. Τα εν λόγω Πολυδύναμα λειτουργούν με συνεχές ωράριο από τις 8 το
πρωί έως τις 8 το βράδυ. Τα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία εξετάζουν δωρεάν, επιτελώντας την κεντρική αποστολή τους σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Παρέχουν τη δυνατότητα για άμεσα προσβάσιμη ιατρική φροντίδα χωρίς να χρειαστεί να απευθυνθούν σε
κάποια -ήδη σημαντικά επιβαρυμένη αυτή την περίοδομεγαλύτερη δομή.

ΔΥΤΙΚH ΜΑΚΕΔΟΝIΑ

Ένα εκατ. ευρώ για στήριξη
της Π.Ε. Καστοριάς
Το πρόγραμμα «Υποδομές για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς» δρομολογεί η οικεία
περιφέρεια μετά την υπογραφή σχετικής «Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΔΜ - Π.Ε. Καστοριάς και των
Δήμων Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου». Ο
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1
εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Στηρίζουν άπαντες μια νέα θητεία Παχατουρίδη
Σε ποιον δήμο της Ανατολικής
Αττικής το πολιτικό κλίμα τον
τελευταίο καιρό μοιάζει πολύ
με προεκλογική περίοδο στην
κορύφωσή της; Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον νυν δήμαρχο και τον πρώην δήμαρχο του «καλλικρατικού» δήμου έχει λάβει επικίνδυνες
διαστάσεις. Μάλιστα, έχει
πέσει σε χαμηλό επίπεδο με
αρκετές προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς, τόσο ώστε να δημιουργεί ανησυχίες για το πώς θα εξελιχθεί όταν θα πλησιάζει πράγματι η ώρα της κάλπης.

Έργα και
μεταρρυθμίσεις

Παρότι βρισκόμαστε στη μέση της θητείας και κανένας δεν φανταζόταν ότι
μπαίνει τέτοιο ερώτημα, στο Περιστέρι η
ιστοσελίδα peristerinews σε ηλεκτρονική δημοσκόπηση έθεσε το ερώτημα αν
θα είναι εκ νέου υποψήφιος ο Ανδρέας
Παχατουρίδης, για να λάβει την απάντηση… Με κοινή ανακοίνωσή τους όλοι οι
αντιδήμαρχοι και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκφράζουν τη στήριξή
τους στην υποψηφιότητα του δημάρχου
Ανδρέα Παχατουρίδη και τη βεβαιότητά
τους ότι θα είναι και πάλι ο δήμαρχος της
πόλης. «Όλοι μαζί παραμένουμε πιστοί και αταλάντευτοι στο όραμα του δημάρχου μας και στον
σχεδιασμό που εξελίσσεται, ώστε να κάνουμε την πόλη μας ακόμα πιο όμορφη, ακόμα πιο ανθρώπινη, ακόμα πιο έξυπνη και ακόμα πιο λειτουργική», υποστηρίζουν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου και οι αντιδήμαρχοι Περιστερίου Λώλος Βασίλης, Τσίωτα - Μάρκου
Μαίρη, Λύκος Παναγιώτης, Μπέτσης Βασίλης, Θεοδωράκος Αναστάσιος, Σταυρούλιας Αλέξιος,
Τσαλίκης Γεώργιος, Ποθητός Κωνσταντίνος, Μπεκιάρης Γεώργιος και Τσίνας Γεώργιος.

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Χρηματοδότηση € 16,9 εκατ. σε
326 δήμους για πυροπροστασία

Νέο πυροφυλάκιο
από τον ΣΠΑΠ
Νέο πυροφυλάκιο τοποθετήθηκε στο Πάτημα Βριλησσίων από
τον ΣΠΑΠ έπειτα από συνεννόηση
του δημάρχου Ξένου Μανιατογιάννη, του προέδρου του Συνδέσμου
Βλάση Σιώμου, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας
Βριλησσίων, όπως ενημερώνει ο
δήμος. Η θέση του, επί της οδού
Παπαφλέσσα, προσφέρει ευρεία
ορατότητα και διασφαλίζει την καλύτερη εποπτεία της ευρύτερης
περιοχής κατά την αντιπυρική περίοδο. «Οι προσπάθειές μας θα
συνεχιστούν από κοινού, ώστε να
διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή πρόληψη και προστασία για
το περιβάλλον, και ταυτόχρονα να
συμβάλουμε ουσιαστικά στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
των πολιτών», δήλωσε σχετικά ο
δήμαρχος Ξένος Μανιατογιάννης.

Μ

Τα μεγάλα έργα υπερτοπικής χρήσης
που αφορούν στην πόλη του Αμαρουσίου, καθώς και εκείνα που πρόκειται
να ενταχθούν στα προγράμματα «Αντώνης Τρίτσης» και «Φιλόδημος» ήταν
από τα βασικά θέματα της συνάντησης
που είχε ο δήμαρχος Θεόδωρος Αμπατζόγλου με τον αναπληρωτή υπουργό
Εσωτερικών και αρμόδιο για θέματα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Στέλιο Πέτσα.
Αναφορά έγινε και για τη σύσταση του
Αναπτυξιακού Οργανισμού, που υπερψηφίστηκε πρόσφατα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Αμαρουσίου, ως μια
απαραίτητη συνθήκη για την εξέλιξη
και αντιμετώπιση των σύγχρονων
αναγκών. Ακόμη, ο κ. Αμπατζόγλου,
και με την ιδιότητα του αντιπροέδρου
του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συζήτησε και θέματα αναγκαίων
μεταρρυθμίσεων προκειμένου να
ασκείται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα η διοίκηση στους ΟΤΑ Α’ βαθμού και τη δυνατότητα για συνεργασία
με το ΙΤΑ για τον σκοπό αυτόν.

ε ποσό ύψους
16,9 εκατ. ευρώ
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(ΚΑΠ) χρηματοδοτεί το
υπουργείο Εσωτερικών
326 δήμους της χώρας για
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας εν όψει της
καλοκαιρινής περιόδου. Η
κατανομή των χρημάτων
πραγματοποιείται βάσει
συγκεκριμένων κριτηρίων
που συνδέονται με τον κίνδυνο πυρκαγιών, το ποσοστό δασοκάλυψης, δημογραφικά στοιχεία,
καθώς και με περιοχές που εντάσσονται στο
δίκτυο Natura 2000.
Τα χρήματα αυτά προβλέπονται προκειμένου
οι δήμοι να προχωρήσουν σε εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της
βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές ιδιαίτερης
προστασίας αρμοδιότητάς τους και να φροντίσουν για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και
οικοπεδικές εκτάσεις. Ακόμη, οφείλουν να
προχωρήσουν στην εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, καθ’ υπόδειξη και σε συνεργασία με
τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρε-

Στόχος, η ασφάλεια

σίες, στη ζώνη μίξης δασών - πόλεων και οικισμών, για λόγους αντιπυρικής προστασίας
των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων και
στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού
οδικού δικτύου σε συνεργασία με τις κατά
τόπους Δασικές Υπηρεσίες. Τέλος, τα χρήματα μπορούν να διατεθούν για υλοποίηση προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία χώρων
ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων,
την ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού, τεχνολογικό εξοπλισμό
(βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κ.ο.κ.),
λειτουργικά έξοδα (καύσιμα, υπερωρίες
προσωπικού κ.ο.κ.) και την κάλυψη δαπανών
μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς
ενίσχυση του έργου της καταστολή ή της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.

Βοήθεια για την αντιμετώπιση των
φαινομένων παραβατικότητας στο
Χαϊδάρι ζήτησε ο δήμαρχος της
πόλης Βαγγέλης Ντηνιακός στη
συνάντηση που είχε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη. Ο δήμαρχος ανέπτυξε στον υπουργό όλες τις πλευρές
του σοβαρού αυτού θέματος: τη
μεγάλη έκταση του δήμου, την επιβάρυνση του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος λόγω της λειτουργίας του hotspot αλλά και των
αναγκών συνοδείας κρατουμένων
στα νοσοκομεία της πόλης και την
υπερτοπική εγκληματικότητα που
εκδηλώνεται γύρω από τον άξονα
της Λεωφόρου Αθηνών. Στην κατάληξη της συζήτησης οι δύο
πλευρές συμφώνησαν στη λήψη
μέτρων με στόχο την εμπέδωση
του αισθήματος ασφαλείας στην
καθημερινότητα των πολιτών.

P
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Πιέστε για τη λύση
Με την επιστολή-παράκληση να ασκηθεί κάθε μέσο
από πλευράς υπουργών και βουλευτών της Περιφέρειας για την οριστική επίλυση του προβλήματος, που ταλανίζει το Χαλάνδρι από τη δεκαετία του 1970, υλοποίησε ο δήμαρχος Σίμος Ρούσσος την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ενεργοποίηση κάθε τρόπου για να δοθεί λύση για το θέμα του καταυλισμού των
Ρομά στο Νομισματοκοπείο.
Από τους πρώτους που έλαβαν την επιστολή ήταν ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, καθώς κρίνεται
ότι ίσως έχουν τα περισσότερα μέσα για να βοηθήσουν,
αλλά, όπως τονίζει ο δήμαρχος, «κανείς δεν μπορεί
πλέον να ισχυριστεί ότι δεν γνωρίζει όλες τις παραμέτρους του θέματος αλλά και τις ενδεδειγμένες λύσεις
στη βάση του σχεδίου μετεγκατάστασης που υλοποιεί ο
δήμος με ίδιους πόρους από το 2018».

Ω
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ

Πανηγυρίζει για το Παλαί
Με πανηγύρια για τη δική του προσπάθεια και ευχαριστήρια για
τους κυβερνητικούς παράγοντες που βοήθησαν, υποδέχθηκε την
απόφαση για παραχώρηση του κλειστού Ολυμπιακού γυμναστηρίου στον δήμο του ο δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος. Άλλωστε αποτελούσε προεκλογική δέσμευση για τον δήμαρχο ότι θα κατάφερνε να πετύχει την παραχώρηση ολόκληρης της
Ολυμπιακής εγκατάστασης στους κατοίκους της πόλης (την παραχώρηση ενός μέρους την είχε πετύχει από την προηγούμενη θητεία) και αισθάνεται δικαιωμένος που για τα επόμενα 10 χρόνια
(5+5) ο Δήμος Γαλατσίου κέρδισε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί
και να αξιοποιεί όπως νομίζει το σύνολο των εγκαταστάσεων του
Παλαί. Ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία είναι ότι μία από τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις θα δοθεί σε χρήση και δεν θα έχει την τραγική
μοίρα εγκατάλειψης, που έχουν πολλές από αυτές.

Αλλάζει ο πολιτιστικός χάρτης της Αθήνας

Ο

Δήμος Αθηναίων ενώνει δυνάμεις
με τους δύο φορείς πολιτισμού της
πόλης που έχουν στο δυναμικό τους
ανθρώπους με πολυετή εμπειρία και σημαντική τεχνογνωσία, τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ)
και την «Τεχνόπολη», με στόχο την υλοποίηση ενός τριετούς σχεδίου για τον πολιτισμό. Στο σχέδιο του δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη είναι πρωτίστως η ενίσχυση των
καλλιτεχνών και των εργαζόμενων στον
χώρο του πολιτισμού, οι οποίοι έχουν πλη-

γεί σημαντικά λόγω της υγειονομική κρίσης, η αξιοποίηση και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών, αλλά και η πραγματοποίηση ενός ενιαίου προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για όλους.
Αρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι και
η Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ. Επίσης, συμπράττει με το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και την Περιφέρεια Αττικής, ενώ
συνεχίζει τις δημιουργικές συνέργειες με
τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης μέσω
του Athens Culture Net.

Ποιος πρώην δήμαρχος της Αττικής πρόσφατα έγινε και… συμπαρουσιαστής σε διαδικτυακή τηλεοπτική εκπομπή με θέματα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Να σημειώσουμε ότι ο πρώην δήμαρχος δεν έχει αποσυρθεί από τη δράση του στην Αυτοδιοίκηση,
καθώς παραμένει ενεργό μέλος της αντιπολίτευσης στον δήμο του. Αλλά και ο συμπαρουσιαστής του ασχολείται με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση σε γειτονικό δήμο, κι αυτός στην αντιπολίτευση, ενώ δραστηριοποιείται ενεργά και στον τοπικό Τύπο..

Πολλαπλασιάζονται
τα «πάρκα τσέπης»
Τα Pocket Parks ή «πάρκα τσέπης» «αποτελούν
μία επιτυχημένη διεθνή πρακτική που υιοθέτησε
η Αθήνα, ως λύση και εργαλείο για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μέσα στις γειτονιές», τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Σ’ αυτό το πνεύμα, εκεί όπου ήταν εγκαταλελειμμένα οικόπεδα που καλύπτονταν από σκουπίδια και μπάζα, ξεφυτρώνουν τα «πάρκα τσέπης» σαν όαση δροσιάς και καλαισθησίας ανάμεσα στις πολυώροφες πολυκατοικίες. Τρία από
αυτά τα μικρά πάρκα βρίσκονται στην Άνω Κυψέλη, τον Κολωνό και το Παγκράτι, ενώ, σύμφωνα
με τον προγραμματισμό του Δήμου Αθηναίων, θα
δημιουργηθούν άλλα δύο μέχρι τον Ιούνιο και
δέκα μέχρι το τέλος του χρόνου.

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος
Ποιος δήμαρχος της
Αττικής, από αυτούς που κάνουν την πρώτη θητεία τους,
κατάφερε να
«προσεταιριστεί»
εργαζόμενο-συνδικαλιστή, να
τον κάνει διευθυντή και να «διυλίσει» το μέτωπο των εργαζομένων; Να σημειώσουμε ότι ο διευθυντής πολιτικά δεν έχει καμία σχέση με τον δήμαρχο, παρ’
όλα αυτά υπερασπίζεται με θέρμη τις θέσεις του απέναντι
στους εργαζομένους και εισπράττει μεγάλο μέρος των επιθέσεων για την πολιτική του…

Ενίσχυση για
τη μεταφορά
απορριμμάτων
Εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ χρηματοδότηση ενέκρινε, με απόφασή του,
ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ύψους 900.000
ευρώ, ανταποκρινόμενος σε αίτημα
από την περιφερειάρχη και πρόεδρο
του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, Ρόδη
Κράτσα-Τσαγκαροπούλου. Η χρηματοδότηση αφορά τη μεταφορά δεματοποιημένων απορριμμάτων 8.000
τόνων, στα οποία προκλήθηκαν σοβαρές φθορές από ακραία καιρικά
φαινόμενα τον Νοέμβριο του 2019,
από τον χώρο υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων της Λευκίμμης Κέρκυρας. Όπως επισήμανε ο κ. Πέτσας,
«λύνουμε χρόνια προβλήματα, βελτιώνουμε τη ζωή των πολιτών».

Μήνυση για το ρέμα Τραχώνων

Στήριξη τους σεισμόπληκτους

Μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για το τεράστιο περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται στο ρέμα Τραχώνων κατέθεσε ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης. Όπως καταγγέλλει ο δήμαρχος, και όχι μόνο, «το ρέμα έχει μετατραπεί, με τρόπο
παράνομο και εγκληματικό, σε οχετό ακάθαρτων και
μολυσμένων υδάτων, που δηλητηριάζουν το περιβάλλον, τον υδροφόρο ορίζοντα, τη θάλασσα, τη χλωρίδα
και την πανίδα». Με την κίνησή του αυτή, ο δήμαρχος
επιδιώκει να διαταχθεί έρευνα, να εντοπιστούν οι
υπεύθυνοι και να ασκηθεί ποινική δίωξη, όπως προβλέπεται από τον νόμο. Όπως επισημαίνει: «Απαιτείται
μία εκτεταμένη αυτοψία στο ρέμα, ώστε να εντοπιστούν
οι παράνομες συνδέσεις σε αυτό και, μόλις βρεθούν, να
οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

Με 1,66 εκατ. ευρώ και 0,8 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα,
χρηματοδοτούνται οι Δήμοι Ελασσόνας και Φαρκαδόνας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες
ανάγκες, που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 3ης
Μαρτίου 2021. Η ενίσχυση 2,46 εκατ. ευρώ προστίθεται στην επιχορήγηση των πληγέντων από τον σεισμό
δήμων της περιοχής, με ποσό ύψους 1.556.000 ευρώ
για την καταβολή των επιδομάτων κοινωνικής προστασίας στους πολίτες, καθώς και στη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας με ποσό ύψους 5
εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέας οδογέφυρας
Βλαχογιαννίου ΔΕ Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας
και για την αποκατάσταση της οδού Μεσοχώρι-Βλαχογιάννι, Βάρκου.
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ΝΙΚΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ
Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

Ήρθε η ώρα
για πράσινη
επανάσταση
Σ

το μείζον ζήτημα της διαχείρισης
των απορριμμάτων αλλά και της
λειτουργίας της ανακύκλωσης στη
χώρα μας αναφέρθηκε, μιλώντας
στην «Ρ», ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) Νίκος Χιωτάκης. Ο κ. Χιωτάκης ανέλυσε τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, καθώς και τις κινήσεις του ΕΟΑΝ αλλά και της κυβέρνησης.
Επίσης τόνισε ότι «δεν υπάρχουν κατάλληλες και ακατάλληλες χρονικές συγκυρίες,
αλλά η αδήριτη ανάγκη να εφαρμοστεί επιτέλους και στη χώρα μας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας».

Προσφάτως, σε άρθρο σας κάνατε λόγο για «πράσινη» επανάσταση και
βιώσιμη ανάπτυξη που περνά μέσα
από την ανακύκλωση. Πώς μπορεί να
επιτευχθεί αυτός ο στόχος;
Tα βήματα που πρέπει να κάνουμε είναι
συγκεκριμένα. Πρώτο βήμα, ένα νέο Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που
αναδεικνύει σε προτεραιότητα την ενίσχυση της ανακύκλωσης και την υιοθέτηση των
αρχών της κυκλικής οικονομίας.
Δεύτερο βήμα, η δημιουργία ενός νέου
θεσμικού πλαισίου για την ανακύκλωση, το
οποίο περιέχει σημαντικές τομές που αλλάζουν την έως τώρα διαχείριση των αποβλήτων. Αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος των
δήμων στην υιοθέτηση και την εφαρμογή
σύγχρονων και φιλικών προς το περιβάλλον
μοντέλων διαχείρισης των απορριμμάτων
και προώθησης της ανακύκλωσης. Καθίσταται υποχρεωτική η χωριστή συλλογή των
απόβλητων συσκευασιών σε τέσσερα ρεύματα (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί). Εισάγεται η ευρωπαϊκή αρχή «πληρώνω όσο
πετάω». Δίνεται, πλέον, η δυνατότητα στους
δήμους να χρεώνουν χαμηλότερα δημοτικά
τέλη για όσους παράγουν λιγότερα απόβλητα και ανακυκλώνουν περισσότερο. Επιβάλλονται υψηλότερα τέλη στους δήμους
που οδηγούν τα απόβλητά τους στην ταφή.
Θεσπίζεται ότι όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει
υποχρεωτικά να διαθέτουν χώρο συλλογής
αποβλήτων για τέσσερα χωριστά ρεύματα.
Και το τρίτο βήμα, η εκπαίδευση, η ευαι-

στον
Γιώργο Λαιμό

giorgos.laimos@gmail.com

σθητοποίηση και η ενεργοποίηση των πολιτών, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει «πράσινη
επανάσταση», χωρίς τους πολίτες.
Θεωρείτε πως είναι κατάλληλη η χρονική συγκυρία, με τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουμε λόγω της πανδημίας
του κορονοϊού;
Δεν υπάρχουν κατάλληλες και ακατάλληλες χρονικές συγκυρίες, αλλά η αδήριτη
ανάγκη να εφαρμοστεί επιτέλους και στη
χώρα μας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Η πρόκληση της αντιμετώπισης της
κλιματικής αλλαγής και η υποχρέωσή μας
να παραδώσουμε στα παιδιά μας έναν ανθρώπινο και βιώσιμο πλανήτη δεν δικαιολογούν, πλέον, καμία καθυστέρηση.
Η πανδημία του κορονοϊού, μάλιστα, καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την παγκόσμια
κινητοποίησή μας, αφού όλοι οι επιστήμονες επισημαίνουν πως για την εμφάνιση και
την εξάπλωση των πανδημιών σημαντικό
ρόλο παίζει η καταστροφική παρέμβαση
των ανθρώπων στο φυσικό μας περιβάλλον.
Πώς λειτουργεί η ανακύκλωση σήμερα; Ποια βήματα έχουν γίνει και τι
πρέπει να αλλάξει στο μέλλον, ώστε να
αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο;
Τα προηγούμενα χρόνια επιδείξαμε χαρακτηριστική αδράνεια, όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων στη λειτουργία της αγοράς
της ανακύκλωσης. Η έλλειψη ενός σύγχρονου και ρεαλιστικού ρυθμιστικού πλαισίου,
η μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας,
οι στρεβλώσεις εξαιτίας της απουσίας ουσιαστικού ελέγχου, σε συνδυασμό με την
πτώση των τιμών των ανακυκλώσιμων υλικών στην παγκόσμια αγορά, έχουν δημιουργήσει μια αδιέξοδη κατάσταση.
Η σημερινή κυβέρνηση αποφάσισε να
αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα, με

πρώτο βήμα να δημιουργήσει ένα σύγχρονο
θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση στην
Ελλάδα. Πλέον μπαίνουν καθαροί κανόνες,
όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα
και τη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας και
επίτευξης των στόχων των συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΟΑΝ μπαίνει μπροστά. Δεν στεκόμαστε στα λάθη του χθες, αλλά στις ανάγκες
του μέλλοντος. Ξεκινάμε από μηδενική βάση, διασφαλίζοντας ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας, διαφάνεια, ισονομία, καθαρούς
όρους, σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση,
που αποτελεί βασικό πυλώνα του όλου εγχειρήματος.
Ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης στην Κηφισιά, αλλά και έμπειρος αυτοδιοικητικός και πρώην δήμαρχος, τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει στην πόλη;
Ο Δήμος Κηφισιάς είναι ένας ξεχωριστός
δήμος, με πρότυπα προάστια και πολίτες,
δικαιολογημένα, ιδιαίτερων απαιτήσεων.
Για να ανταποκριθεί η εκάστοτε Δημοτική
Αρχή στις ανάγκες ενός τόσο ξεχωριστού
δήμου, χρειάζονται τρία πράγματα.
Όραμα, σχέδιο που να ανταποκρίνεται
στις σημερινές αλλά και στις μελλοντικές
ανάγκες και, το κυριότερο, ικανότητα διαχείρισης της απαιτητικής καθημερινότητας.
Τα τρία αυτά στοιχεία σήμερα δυστυχώς
λείπουν, αφού η δημοτική αρχή έχει αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί την
καθημερινότητα, αλλά ούτε και τις έκτακτες
καταστάσεις που προκύπτουν.
Δεν έχει σχέδιο, αφού στην πόλη μας τίποτε δεν κινείται σε επίπεδο εκτέλεσης έργων, αλλά ούτε και υπάρχει σχεδιασμός
αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων
από τα χρηματοδοτικά εργαλεία («Αντ. Τρίτσης», ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης). Ενώ είναι σε όλους γνωστό ότι δεν υπάρχει κανένα
όραμα για τα προάστιά μας. Έχουμε μια Διοίκηση που αρκείται στα λίγα, για έναν δήμο
που αξίζει πολλά.
Ο νέος εκλογικός νόμος, που καταργεί
την απλή αναλογική, θεωρείτε πως εί-

ναι σε θετική κατεύθυνση; Ποια είναι
η άποψή σας για το ποσοστό 43% πλαφόν εισόδου στα Δημοτικά Συμβούλια, αλλά και για τη μείωση των δημοτικών συμβούλων;
Ο νέος εκλογικός νόμος διασφαλίζει την
κυβερνησιμότητα των δήμων, χωρίς να
υποβαθμίζει τη δυνατότητα εκπροσώπησης, στα Δημοτικά Συμβούλια, των πολιτικών και κοινωνικών ομάδων που εκφράζουν τις τοπικές μας κοινωνίες. Είναι ένας
νόμος που διασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότητα και κατοχυρώνει ταυτόχρονα τη
δυνατότητα της παράταξης που θα λάβει
τουλάχιστον 43% –που είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό αποδοχής– να εφαρμόσει το
πρόγραμμά της, για το οποίο άλλωστε ψηφίστηκε. Όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των δημοτικών συμβούλων, με βρίσκει
επί της αρχής αντίθετο αλλά πιστεύω ότι
έως την τελική ψήφιση του νόμου θα υπάρξουν αλλαγές.
Τα χρηματοδοτικά εργαλεία «Αντώνης
Τρίτσης», ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης πιστεύετε ότι βοηθήσουν στην
ανάκαμψη της Αυτοδιοίκησης στη μετα-Covid εποχή;
Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ μπορούν
πραγματικά να συμβάλουν στην ανάπτυξη
των τοπικών κοινωνιών. Όμως απαιτούνται
σωστές κινήσεις από τους δήμους και το
κεντρικό κράτος. Για να μη χαθεί ούτε ένα
ευρώ, προϋπόθεση είναι: α) να γίνει προσεκτικός σχεδιασμός των έργων που θα χρηματοδοτηθούν, β) να υπάρξει σωστός καταμερισμός τους, έτσι ώστε να μην υπάρξουν
αλληλοεπικαλύψεις από πρόγραμμα σε
πρόγραμμα, γ) να συμμετάσχουν ενεργά οι
δήμοι, τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην
υλοποίηση των προγραμμάτων, κυρίως του
ΕΣΠΑ, δ) να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων
των δήμων στους πόρους του «Αντ. Τρίτσης», ε) το Ταμείο Ανάκαμψης να είναι
ανοικτό στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και να μη μετατραπεί σε ένα «κλειστό»
πρόγραμμα, που θα αφορά λίγους και όχι
τους πολλούς.
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ΤΖΟΡΤΖ ΓΙΟΥΝΓΚ

Ο βίος και η πολιτεία
του «El Americano»
Πέθανε ο άνθρωπος που τη δεκαετία του ’70 εισήγαγε
λαθραία το 90% της κοκαΐνης στις ΗΠΑ και η δράση του
έγινε χολιγουντιανή ταινία με τον Τζόνι Ντεπ

«Γ

εια σου, είμαι ο Τζορτζ», λέει ο Τζόνι Ντεπ στην εκθαμβωτική Πενέλοπε Κρουζ, στην πασίγνωστη ταινία
«Blow». Και εκείνη του απαντά:
«Ξέρω ποιος είσαι. Είσαι ο “El Americano”». Όσοι
έχουν δει την ταινία γνωρίζουν ότι βασίζεται σε
αληθινά γεγονότα. Για την ακρίβεια, είναι η ζωή του
Τζορτζ Γιουνγκ, γνωστού με το παρατσούκλι «El
Americano», που άφησε την τελευταία του πνοή
μετά το Πάσχα, σε ηλικία 78 ετών.
Ο Τζορτζ Γιουνγκ ήταν γιος μιας μικροαστικής οικογένειας της Βοστόνης, γεννημένος στις 6 Αυγούστου 1942, ο οποίος από τα 25 του χρόνια, το 1968,
άρχισε να πουλά μαριχουάνα στην ανατολική πλευρά της Καλιφόρνιας, όπου αρχικά έγινε γνωστός ως
«Boston Geoge». Δέκα χρόνια αργότερα, στα τέλη

εισήγαγε λαθραία περίπου το 90% της κοκαΐνης στις
ΗΠΑ. Ειδικότητά του ήταν οι «εισαγωγές» από την
Κολομβία.
Μια γρήγορη άνοδος, όμως, σε αυτές τις δραστηριότητες σπάνια ξεφεύγει από την τσιμπίδα του Νόμου. Ο Γιουνγκ συνελήφθη, δικάστηκε και το 1994
καταδικάστηκε για εμπόριο ναρκωτικών σε 20 χρόνια φυλακή. Όπως είπε σε μία του συνέντευξη, «ευτυχώς που φυλακίστηκα. Αν δεν ήμουν εκεί προστατευμένος, προφανώς δεν θα είχα φτάσει έως
εδώ», υπονοώντας καθαρά ότι θα του είχε συμβεί
κάποιο… δυστύχημα.
Πίσω από τα σίδερα, ο Γιουνγκ έγραψε το βιβλίο
που αποτέλεσε το έναυσμα για την ταινία με τον
Τζόνι Ντεπ. Το πόνημα του μεγαλέμπορου είχε τίτλο: «Kόκα (Blow): Πώς ένα παιδί από μια μικρή πόλη έβγαλε 100 εκατ. δολάρια με το καρτέλ κοκαΐνης
Μεντεγίν και τα έχασε όλα».
Το βιβλίο του Τζορτζ Γιουνγκ κυκλοφόρησε με
επιτυχία και με κάποιον τρόπο έμαθε γι’ αυτό ο Τζόνι Ντεπ. Με δική του πρωτοβουλία, ο διάσημος
ηθοποιός επισκέφθηκε τον Γιουνγκ στις φυλακές
για να τον γνωρίσει. Αργότερα, σε μια επιστολή του,
ο Ντεπ έγραφε ότι «είναι σπάνιο στη ζωή να ανοίξει
κανείς απεριόριστα την καρδιά και την ψυχή του σε
σένα και να μάθεις τις πιο βαθιές του σκέψεις, τα
όνειρά του, τους φόβους του, το πόσο μετάνιωσε,
τις αμαρτίες του… Χρωστάω τεράστια ευγνωμοσύνη στον Τζορτζ». Το κινηματογραφικό έργο είχε ήδη
γεννηθεί στο μυαλό του πρωταγωνιστή…

Η κόρη του δεν τον συγχώρεσε ποτέ

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

της δεκαετίας ’80 και στις αρχές ’90, ο Γιουνγκ ήταν
το κεντρικό πρόσωπο στη διακίνηση κοκαΐνης σχεδόν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των ΗΠΑ. Κάπως
έτσι ο «Boston George» έγινε ο «El Americano».
Υπήρξε βασικό στέλεχος του καρτέλ Μεντεγίν, που

Ο Γιουνγκ απελευθερώθηκε το 2014, για να συλληφθεί και πάλι δύο χρόνια αργότερα. Πολλές φορές προσπάθησε να αποκαταστήσει τις σχέσεις του
με την κόρη του, Κριστίνα, αλλά εκείνη δεν τον συγχώρεσε ποτέ. Η κόρη της και εγγονή του Γιουνγκ,
Αθηνά, σκοτώθηκε σε τροχαίο τον Ιανουάριο 2021.
Ο Τζορτζ Γιουνγκ υπέφερε από νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια έως τον θάνατό του, στις 5 Μαΐου.
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Ρίο: 25 νεκροί σε
φαβέλα έπειτα από
αστυνομική έφοδο!
Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Π

τώματα που κείτονταν στους δρόμους,
άλλα τα οποία φορτώνονταν σε όχημα της
αστυνομίας, πυροβολισμοί παντού! Ένα
σκηνικό κόλασης ήταν αυτό που στήθηκε
στη μεγάλη φαβέλα Ζακαρεζίνο, σε μία από τις πιο
φτωχές συνοικίες του Ρίο ντε Τζανέιρο. Ο ΟΗΕ έκανε έκκληση για διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας
σχετικά με μια αστυνομική επιχείρηση που εξετράπη στη χρήση «δυσανάλογης και άσκοπης» βίας,
όπως είπε ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ρούπερτ Κόλβιλ.
Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατο «24
υπόπτων» για διακίνηση ναρκωτικών και ενός
αστυνομικού. Ωστόσο οι περιγραφές των κατοίκων
είναι σοκαριστικές: «Ένας νεαρός μπήκε τραυματισμένος στο σπίτι μου. Μόλις πρόλαβα να τραβήξω
το παιδί μου παράμερα, όταν μπήκαν οι αστυνομικοί
και τον σκότωσαν σε άλλο δωμάτιο», λέει μια νεαρή
μητέρα.
Η αστυνομία υποστηρίζει ότι η επιχείρηση έγινε
για να συλληφθούν έμποροι ναρκωτικών που στρα-

Οι Συντηρητικοί του Τζόνσον
κέρδισαν προπύργιο των Εργατικών
Μια απρόσμενη ενίσχυση των προσπαθειών του βρήκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στις εκλογές που διεξήχθησαν για την πλήρωση
της έδρας του Χάρτλπουλ, προπυργίου
των Εργατικών, καθώς ο τοπικός βουλευτής είχε παραιτηθεί λόγω κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση.
Εκεί οι Συντηρητικοί κέρδισαν καθαρά
την έδρα ύστερα από μισό αιώνα κυριαρχίας των Εργατικών, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στους ηττημένους και τα βέλη να στραφούν εντονότερα από
ποτέ στον ηγέτη τους, Κιρ Στάρμερ.
Χθες, όμως, διεξήχθησαν οι τοπικές εκλογές στη Βρετανία που είχαν αναβληθεί λόγω
κορονοϊού και θεωρούνται τεστ τόσο για τον
Τζόνσον όσο και για τον Στάρμερ. Το πολιτικό

ενδιαφέρον έγκειται στις επιδόσεις των Σκοτσέζων υπέρμαχων της ανεξαρτησίας, καθώς
μια ευρεία νίκη τους θα επαναφέρει πιεστικά
το αίτημα για νέο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας
της Σκοτίας, η οποία θέλει να παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα θα ολοκληρωθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

τολογούσαν ανηλίκους στη φαβέλα, η οποία θεωρείται βάση μίας από τις μεγαλύτερες συμμορίες
διακίνησης στο Ρίο, των «Κόκκινων Κομάντο».
«Όλοι οι νεκροί είναι μαύροι. Αρκεί να είσαι μαύρος και να ζεις σε φαβέλα, για να είσαι αυτομάτως
ύποπτος», λέει η Σίλβια Ράμος, συντονίστρια της μη
κυβερνητικής οργάνωσης Δίκτυο Παρατηρητών
Δημόσιας Ασφάλειας, η οποία μίλησε για «κακοσχεδιασμένη επιχείρηση, η οποία, μετά τον θάνατο
του αστυνομικού, μετατράπηκε σε επιχείρηση εκδίκησης».
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε
κατά παράβαση της απόφασης του βραζιλιάνικου
Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο έχει απαγορεύσει
στην αστυνομία να εξαπολύει επιδρομές στις φαβέλες όσο διαρκεί η πανδημία, εκτός από εντελώς ιδιαίτερες περιστάσεις.
Από την πλευρά του, το Ινστιτούτο Igapare, που
ασχολείται με θέματα ασφάλειας και ανάπτυξης,
έκρινε «απαράδεκτο το γεγονός ότι η αστυνομία έχει
τον θάνατο ως βασική της στρατηγική, κυρίως στις
πιο ευάλωτες περιοχές». Σύμφωνα με το ινστιτούτο,
η αστυνομία του Ρίο «ευθύνεται για τον θάνατο 453
ανθρώπων από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο φέτος». Η ηγεσία, πάντως, της αστυνομίας υποστηρίζει
ότι τήρησε όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Εξετάζονται περιστατικά σεξουαλικής
βίας στα Παιδικά Χωριά SOS
Περιπτώσεις σεξουαλικής βίας και οικονομικής απάτης ανακοίνωσε ότι εξετάζει
η διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση
Παιδικά Χωριά SOS, που διαπράχθηκαν
σε 20 δομές της κατά τη δεκαετία του ’90.
Η ανακοίνωση της οργάνωσης με έδρα τη
Βιέννη κάνει λόγο για κρούσματα «σοβαρής παραβίασης της προστασίας των παιδιών και κακοδιαχείρισης σε ορισμένες
χώρες της Αφρικής και της Ασίας», ενώ η
γενική διευθύντρια των Παιδικών Χωριών SOS, Ελίζαμπετ Χάουζερ, δήλωσε
«συγκλονισμένη». Η έρευνα της οργάνωσης για τα περιστατικά αυτά ξεκίνησε πριν από περίπου τρία χρόνια, αλλά τον Νοέμβριο του 2020 ήταν φανερό
ότι τα στοιχεία απαιτούσαν περαιτέρω διερεύνηση και έτσι δόθηκε περιθώριο έως το τέλος του 2022 για να φτάσει η έρευνα στο τέλος της. Τα Παιδικά
Χωριά SOS δρουν σε 137 χώρες, διαχειρίζονται περίπου 550 φιλανθρωπικές
δομές, απασχολούν 40.000 εργαζομένους και φροντίζουν 1,2 εκατ. ορφανά ή
παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη.

P
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Από Δευτέρα οι πληρωμές επιδομάτων ανεργίας που έληξαν τον Απρίλιο
 Η παράταση των επιδομάτων που έληξαν μετά τις

Τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 θα ξεκινήσει η καταβολή της μηνιαίας παράτασης των επιδομάτων που
έληξαν κατά το διάστημα 1-10 Απριλίου. Η μηνιαία
παράταση αντιστοιχεί στα εξής ποσά:
 Τακτική επιδότηση ανεργίας - έως 399,25 ευρώ
μηνιαίως, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε
προστατευόμενο μέλος.
 Βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων 399,25 ευρώ μηνιαίως.
 Επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας - 200 ευρώ μηνιαίως.

10 Απριλίου θα καταβληθεί σταδιακά μέχρι το τέλος του Μαΐου.
Δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι
κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η παράταση και
δεν έχουν επωφεληθεί από παρατάσεις της ίδιας
επιδότησης. Επιδοτούμενοι άνεργοι που ξεκίνησαν να εργάζονται στο διάστημα της παράτασης θα
λάβουν ποσό αναλογικό, με βάση τις ημέρες ανεργίας τους.

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΜΑΪΟΥ

Τζίρος και
4ωρη εργασία,
τα κριτήρια

Π

εριορισμένη είναι η λίστα
των επιχειρήσεων που
έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τους εργαζομένους
τους σε αναστολή σύμβασης για τον
μήνα Μάιο, με πάνω από 400 ΚΑΔ να
μην μπορούν να κάνουν χρήση του
μέτρου. Επίσης, «εκτός» μένουν όσοι
εργαζόμενοι δουλεύουν λιγότερο από
16 ώρες εβδομαδιαίως στις ανοιχτές
πληττόμενες επιχειρήσεις για τις
οποίες ισχύει και το κριτήριο του τζίρου, ενώ οι δύο «κόφτες» δεν αφορούν στις κλειστές επιχειρήσεις.
Για την υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας για τον
Μάιο το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο
από την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 και έως
την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021. Oι δηλώσεις μπορεί να αφορούν είτε σε όλον
τον μήνα είτε σε μέρος αυτού. Σε κάθε
περίπτωση, κατά το ανωτέρω διάστημα δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν στο διάστημα από 1/5/2021 έως
και 12/5/2021.

Πότε υποβάλλονται οι δηλώσεις
Αναλυτικά, για το χρονικό διάστημα
6-12 Μαΐου 2021 θα υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας που μπορεί να αφορούν είτε σε
όλον τον Μάιο είτε σε μέρος αυτού. Σε

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

κάθε περίπτωση, κατά το ανωτέρω
διάστημα δηλώνονται οι αναστολές
που αφορούν στο διάστημα από 1 έως
12 Μαΐου 2021.
Από την Πέμπτη 13/5/2021 οι επιχειρήσεις - εργοδότες θα μπορούν να
προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, μη
έχοντας τη δυνατότητα μεταβολής των
δηλώσεων για την περίοδο 1-12 Μαΐου.
Ειδικά για τον μήνα Μάιο 2021 οι
επιχειρήσεις που λειτουργούν ή/και
έχουν επιτρεπόμενες δραστηριότητες
μπορούν να θέτουν σε αναστολή μόνο
συμβάσεις εργασίας εργαζομένων
τους των οποίων το ωράριο εργασίας
εβδομαδιαίως είναι τουλάχιστον 16
ώρες.
Επιπλέον, επιχειρήσεις οι οποίες
έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2018, ήταν
υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως
και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και δεν
άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η

Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες,
πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη
την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και
να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από
1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου
2020, σε σχέση με την περίοδο από 1η
Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου
2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία
των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που
έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ έως και
4/3/2021.
Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που
υπάγονται σε επιλέξιμο ΚΑΔ: Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για τον
μήνα Μάιο 2021. Οι εργαζόμενοι αυτοί
θα πρέπει να έχουν προσληφθεί έως
και τις 31/1/2021. Για τις επιχειρήσεις
αυτές ισχύουν και τα δύο κριτήρια
επιλεξιμότητας.

Όσες επιχειρήσεις-εργοδότες υπάγονται σε ΚΑΔ του Λιανεμπορίου που
είτε λειτουργούν χωρίς περιορισμούς
είτε βρίσκονται σε περιοχές που επιτρέπεται να λειτουργήσουν με ραντεβού (click inside) θεωρούνται πληττόμενες και μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και τις 31/1/2021. Για τις
επιχειρήσεις αυτές ισχύουν και τα
δύο κριτήρια επιλεξιμότητας.

Εκτός οι «part time», δηλαδή
όσοι εργαζόμενοι δουλεύουν
λιγότερο από 16 ώρες
εβδομαδιαίως στις ανοιχτές
πληττόμενες επιχειρήσεις Ανοικτή έως 12 Μαΐου
η πλατφόρμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΪΟΥ 2021

31

POLITICAL

XΡΗΜΑ

Τέλος... εποχής για click
away και click inside
στις 14 Μαΐου
Την επιστροφή του εμπορίου στην κανονικότητα χωρίς... αστερίσκους, επί του
παρόντος, σηματοδοτεί το τέλος... εποχής για τις πωλήσεις μέσω click away και
click inside από την επόμενη Παρασκευή. Την επιστροφή του εμπορίου σε...
μερική κανονικότητα από το Σάββατο 15
Μαΐου προανήγγειλε μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού Θέμα 104,6 ο γενικός
γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης.
Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οι περιορισμοί
ως προς τον αριθμό των πελατών «θα μας
συνοδεύουν για πολύ καιρό ακόμη», θα
επανεξεταστεί το θέμα της αποστολής
SMS, καθώς και το τρίωρο που επιτρέπονται οι αγορές από τους καταναλωτές.
Εξάλλου, ανοικτά θα είναι αύριο τα εμπορικά καταστήματα, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου, η οποία ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη και ολοκληρώνεται το επόμενο Σάββατο. Τα καταστήματα αναμένεται να προχωρήσουν
σε μεγάλες προσφορές έτσι ώστε να δελεάσουν τους καταναλωτές και να τονώσουν τον τζίρο και το ταμείο τους. Σημειώνεται ότι λειτουργία των καταστημάτων
τροφίμων και του λιανεμπορίου θα είναι
προαιρετική, ενώ το ίδιο ισχύει για κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής.

Απόβαση της Εφορίας σε
νησιά «υψηλού κινδύνου»

Τ
Τρίμηνη παράταση
στο Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα
Παρατείνεται αυτόματα για τρεις μήνες
ακόμα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος παροχής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος που
λαμβάνουν χιλιάδες ευάλωτοι πολίτες.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του
υπουργείου Εργασίας, η ρύθμιση αφορά
στις περιπτώσεις για τις οποίες εκδόθηκαν πράξεις για πρώτη φορά τον περσινό
Αύγουστο και τον περασμένο Νοέμβριο
έλαβαν την πρώτη παράταση. Σύμφωνα με
το υπουργείο, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται για την επανένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα η υποβολή εκ
μέρους τους νέας αίτησης μέσα στον τρέχοντα μήνα.

ο άνοιγμα του τουρισμού το
επόμενο Σάββατο, σε συνδυασμό με την επαναλειτουργία της εστίασης, οδηγεί σε
έκτακτο επιχειρησιακό πλάνο την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η
οποία στοχεύει με τουλάχιστον 50.000
ελέγχους να βάλει... φρένο στη φοροδιαφυγή κατά τους θερινούς μήνες
στις περιοχές «υψηλού κινδύνου».
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Political», ήδη έχει εκδοθεί σχεδόν το σύνολο των (εθελοντικών) μεταθέσεων
εκατοντάδων εφοριακών, οι οποίοι με
τα... φύλλα πορείας θα ενισχύσουν
τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε
«δύσκολες» νησιωτικές και τουριστικές περιοχές έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, μέσα στο καλοκαίρι και
ανάλογα με την κίνηση σε διάφορες
περιοχές της επικράτειας θα ενεργοποιηθεί συμπληρωματικό σχέδιο με...
επιστράτευση περισσότερων υπαλλήλων. Οι περιοχές στις οποίες αναμένεται... επέλαση της Εφορίας είναι οι
Κρήτη (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο,
Άγιος Νικόλαος), Ρόδος, Κέρκυρα,
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Μύκονος, Σαντορίνης, Πάρος, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά, Κως, Σάμος, Σύρος,
Νάξος, Χαλκιδική, Κεφαλονιά, Σποράδες, καθώς και περιοχές της Πελοποννήσου και της Βόρειας Ελλάδας, οι
οποίες θα αποτελέσουν τους πρώτους
προορισμούς των ξένων τουριστών.

Έλεγχοι
Το βάρος των ελέγχων θα εστιάσει
στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και
τα καταλύματα, ενώ στο μικροσκόπιο
μπαίνουν οι επιχειρήσεις εστίασης.
Σύμφωνα με το πλάνο των ελέγχων,
εκτός από την έκδοση των αποδείξεων,
σε πρώτο πλάνο τίθενται τα «πειραγμένα» λογισμικά των ταμειακών μηχανών
μέσω των οποίων αυτές... εξαφανίζονται. Το υπουργείο Οικονομικών έχει
θέσει ως στόχο την αισθητή αύξηση

των φορολογικών εσόδων κατά το κρίσιμο πεντάμηνο Μαΐου - Σεπτεμβρίου,
καθώς θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο
βαθμό η επίτευξη των στόχων του φετινού προϋπολογισμού.
Σημειώνεται ότι ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων που διαπιστώνονται, η ΑΑΔΕ επιβάλλει τσουχτερά πρόστιμα αλλά και κλείσιμο των καταστημάτων από 48 ώρες έως και 30
μέρες. Επιπλέον, με βάση τη νομοθεσία και την προστασία των ελεγκτών,
προβλέπονται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις σε όσους εμποδίσουν τον
έλεγχο ή βιαιοπραγήσουν κατά υπαλλήλων.

Έκτακτο σχέδιο δράσης της ΑΑΔΕ
με μεταθέσεις εφοριακών και
εκατοντάδες κλιμάκια ελέγχου
λόγω έναρξης της τουριστικής
περιόδου...
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USINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

ΔΕΗ: 1.000 σημεία φόρτισης
ηλεκτρικών αυτοκινήτων έως το 2023

Η

ΔΕΗ, εκτός από τον επανασχεδιασμό των χώρων όπου
υποδέχεται τους καταναλωτές, την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πληρωμών των λογαριασμών του
ρεύματος και την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας από τις
7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, έχει ήδη προχωρήσει και σε
κινήσεις που διευκολύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Ήδη έχουν εγκατασταθεί 160 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στα σουπερμάρκετ της
ΑΒ Βασιλόπουλος, με την οποία συνεργάζεται από τον Ιούνιο
του 2020, ενώ προχωρά με ανάλογες κινήσεις και με τους δήμους της χώρας. Ήδη έβαλε σε λειτουργία για πρώτη φορά τον
μεγαλύτερο μέχρι τώρα σταθμό δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών στη χώρα μας. Ο συγκεκριμένος σταθμός βρίσκεται στο πάρκινγκ του ΑΒ Ελληνικού
και αποτελείται από 12 φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων.
Όπως έχει προαναγγείλει, στόχος είναι η ανάπτυξη και η εύρυθμη λειτουργία 1.000 συνολικά σημείων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, μέχρι το τέλος του 2023.

ΕΛΒΕ: Ισχυρή άνοδος κερδών το 2020
Σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα -σε επίπεδο
Ομίλου και εταιρείας- εμφάνισε το 2020 η ΕΛΒΕ, σημειώνοντας πως οι δραστηριότητες σε επίπεδο εταιρείας δεν επηρεάζονται άμεσα από την εξέλιξη της
πανδημίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, ο Όμιλος ΕΛΒΕ για την οικονομική χρήση που
ολοκληρώθηκε 31 Δεκεμβρίου 2020 παρουσίασε: Αύξηση σε πωλήσεις κατά 22,13% που ανήλθαν σε 33,95
εκατ. ευρώ, σημαντική αύξηση EBITDA (71,95% στα 5,3
εκατ. ευρώ) και προ φόρων κερδών (164,84% στα 2,71
εκατ. ευρώ) και ισχυρή άνοδο κατά 330,66% των μετά
φόρων κερδών, στα 1,88 εκατ. ευρώ. Η ΕΛΒΕ για την οικονομική χρήση που ολοκληρώθηκε 31 Δεκεμβρίου
2020 παρουσίασε: Αύξηση σε πωλήσεις κατά 146,70% που ανήλθαν σε 15,35 εκατ. ευρώ, σημαντική αύξηση EBITDA (103,90% στα 3,61 εκατ. ευρώ) και προ φόρων κερδών (78,77% στα 2,88 εκατ. ευρώ) και ισχυρή άνοδο κατά
94,40% των μετά φόρων κερδών στα 2,08 εκατ. ευρώ.

Public: Smartphones με 20% «€πιστροφή» με κάρτες Eurobank
Έξυπνα κινητά τηλέφωνα με όφελος 20% στην κάρτα
τους μπορούν να αποκτήσουν τις επόμενες ημέρες οι
κάτοχοι καρτών Eurobank από τα καταστήματα Public.
Η προσφορά ισχύει για αγορά smartphone αξίας 199
έως και 14/5/2021. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να
χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές χρεωστική ή πιστωτική κάρτα Eurobank που συμμετέχει στο πρόγραμμα
επιβράβευσης «€πιστροφή».

SABO: Τέσσερις δεκαετίες
πρωτοπορίας!
Η SABO παραμένει σήμερα
μία από τις δυναμικότερες
εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις, με παρουσία και δραστηριότητα σε
περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως και
εξαγωγές που αγγίζουν το 90% του ετήσιου κύκλου εργασιών, όπως αναφέρει η εταιρεία - με
πέντε αυτόνομα τμήματα, τα οποία καλύπτουν
τις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών
παγκοσμίως, τόσο στην Κεραμοποιία όσο και
σε παντός τύπου Βιομηχανικές Εφαρμογές,
στη Βαριά Βιομηχανία, στη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων, στους Ηλεκτρολογικούς Πίνακες
και Βιομηχανικούς Αυτοματισμούς.

ΕΕΑ: Δωρεάν rapid tests
για τα μέλη του
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, δίνει
τη δυνατότητα στα Σωματεία και τις Επιτροπές να ενημερώσουν τα μέλη τους ότι μπορούν να επισκεφθούν ένα από τα διαγνωστικά κέντρα στα οποία θα γίνει η σχετική διαδικασία, προκειμένου να υποβληθούν σε rapid
tests, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Η συγκεκριμένη δράση έχει στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό θετικών κρουσμάτων, κάτι το
οποίο μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό
της εξάπλωσης της πανδημίας, σε μία στιγμή
που μόλις ξεκίνησε η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας και είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια επιβίωσης εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων.

Softweb: Αύξηση πωλήσεων
και θέσεων εργασίας
Η εταιρεία, παρά το ιδιαίτερα δυσχερές οικονομικό και υγειονομικό περιβάλλον, εφάρμοσε
το επενδυτικό πλάνο σε επίπεδο ανθρώπινου
δυναμικού και διοικητικής δομής, με το αποτέλεσμα να είναι αύξηση κατά 17% των θέσεων εργασίας και η ενδυνάμωση του στελεχικού της
δυναμικού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με δύο
προσθήκες με μεγάλη εμπειρία στον χώρο της
τεχνολογίας και των πωλήσεων: Ο κ. Δημήτρης
Χατζηγεωργίου ανέλαβε εμπορικός διευθυντής
και ο κ. Κωνσταντίνος Χατούπης γενικός διευθυντής του υποκαταστήματος Αθηνών. Ειδικά
όσον αφορά στην Αθήνα, ενισχύει την παρουσία
της και ισχυροποιεί περαιτέρω τη θέση της στην
ελληνική αγορά, ως κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης επιχειρηματικού λογισμικού νέων τεχνολογιών (Web & Mobile).
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Πετρόπουλος: Αύξηση 34,2%
στα κέρδη α’ τριμήνου

Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Υποχώρησε ο κύκλος
εργασιών της
από το lockdown

Σ

τα 109,3 εκατ. ευρώ, από 158,5 εκατ. ευρώ το 2019
υποχώρησε ο κύκλος εργασιών της Ολυμπιακής
Ζυθοποιίας το 2020. Παράλληλα, οι καθαρές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 71,5 εκατ. ευρώ, από 104,7
εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Επίσης, η εταιρεία έγραψε καθαρές ζημίες μετά από φόρους 9,4 εκατ. ευρώ, από κέρδη
μετά από φόρους 1,683 εκατ. ευρώ το 2019. Είναι προφανές ότι το «απαγορευτικό» στην οικονομία και κυρίως
η κατάρρευση της βιομηχανίας του ελεύθερου, με τον
κλάδο HORECA να έχει ουσιαστικά «μηδενίσει» τη δραστηριότητά του εδώ και μήνες, έχει επηρεάσει καταλυτικά την εικόνα της ΟΖ. Πάντως, με βάση όσα αναφέρονται
στις οικονομικές καταστάσεις, δεδομένου ότι η βιομηχανία ποτών είναι ανθεκτική και οι όγκοι έχουν μεταφερθεί σε κάποιον βαθμό από το χονδρεμπόριο στο κανάλι του λιανεμπορίου, αναμένεται ότι θα μεταφερθούν
πίσω στο χονδρεμπόριο και τα κέρδη θα επιστρέψουν
στο επίπεδο πριν από την πανδημία.

ΑΒΑΞ: Απόσχιση του τομέα
παραχωρήσεων
Στην άμεση απόσχιση του τομέα παραχωρήσεων
και των έργων ΣΔΙΤ, με τη δημιουργία ξεχωριστής
νομικής οντότητας μέσα στον Μάιο, προχωρά, σύμφωνα με πληροφορίες, ο όμιλος ΑΒΑΞ. Όπως ήδη
είχε προαναγγείλει από τον Μάρτιο του 2021 η διοίκηση του Ομίλου, προχωρά στην εν λόγω κίνηση
προκειμένου ο τομέας των παραχωρήσεων να αποτελέσει διακριτό βραχίονα, για λόγους διαφανέστερης οικονομικής και επιχειρησιακής απεικόνισης. Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοίκησης
της εταιρείας, η αποτίμηση του τομέα παραχωρήσεων, οι συμμετοχές του Ομίλου σε Αττική Οδό, Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, Μαρίνα Λεμεσού και λοιπούς αυτοκινητοδρόμους, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ανήλθε στο τέλος της χρήσης στα 319,2
εκατ. ευρώ, ενώ, αντιθέτως, με την αναγνώριση της
εύλογης αξίας των assets η αποτίμηση διαμορφώνεται στα 204,7 εκατ. ευρώ.

Wind: Εννέα στους δέκα
κάνουν χρήση Ίντερνετ
από το κινητό
Έρευνα για το 5G υλοποίησε η MRB Hellas για
λογαριασμό της Wind, με σκοπό να καταγράψει
το επίπεδο γνώσης, τον βαθμό αποδοχής και τις
προσδοκίες που έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα
στους καταναλωτές. Το 5G μπήκε στη ζωή των
Ελλήνων μέσα σε ένα πανδημικό περιβάλλον. Η
χρήση του Ίντερνετ από το κινητό είναι καθολική.
Σύμφωνα με την έρευνα, η χρήση από το κινητό
είναι καθημερινή σχεδόν καθολικά, από 9 στους
10 κατοίκους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, για διάφορες χρήσεις social media, εργασία, σερφάρισμα κ.λπ. Ο καταναλωτής έχει εξοικειωθεί με τον
όρο 5G, τον αντιλαμβάνεται ως το «hot news» του
κλάδου των τηλεπικοινωνιών, και το 62% τον συνδέει σε αυθόρμητη αναφορά με την ταχύτητα.

H Masdar επενδύει στην
ανάπτυξη φωτοβολταϊκού
πάρκου στην Ελλάδα
Η Masdar, από τις κορυφαίες εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας παγκοσμίως, και η
Taaleri Energia, εταιρεία ανάπτυξης αιολικών
έργων και ηλιακών πάρκων, συμφώνησαν στην
ανάπτυξη ηλιακού φωτοβολταϊκού έργου 65
MW στην Ελλάδα. Το έργο θα υλοποιηθεί από την
κοινοπραξία των δύο εταιρειών Masdar - Taaleri Generation (MTG). Η από κοινού ανάπτυξη
του έργου ανακοινώθηκε στην ψηφιακή τελετή
υπογραφών, στην οποία παρευρέθηκε η Α.Ε., ο
πρέσβης της Ελλάδος στα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα Διονύσιος Ζώης, καθώς και ο πρέσβης
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα, Sulaiman Hamed Salem Al Mazroui. Πρόκειται για την πρώτη επένδυση της Masdar στην
ελληνική αγορά, η οποία θα υλοποιηθεί από τη
MTG με συνεταίρους την οικογένεια Κωνσταντακόπουλου και την Autohellas-ΟΤΟΕΛ.

Αυξημένα κέρδη μετά φόρων και πωλήσεις εμφάνισε ο όμιλος της Πετρόπουλος το πρώτο τρίμηνο
του 2021, με τον τραπεζικό δανεισμό να μειώνεται
κατά 27,3%. Ειδικότερα, οι συνολικές πωλήσεις του
Ομίλου κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 34,2% και ανήλθαν σε 29 εκατ.
ευρώ, από 21,6 εκατ. ευρώ στις 31/3/2020. Το EBIDTA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 233,4% και ανήλθε σε
2,8 εκατ. ευρώ, από 0,8 εκατ. ευρώ στις 31/3/2020.

Daikin: Νέο κατάστημα Blue Dealer
Plus στα Ιωάννινα

Η Daikin Hellas επεκτείνει το δίκτυό της και ενισχύεται με ένα νέο κατάστημα Blue Dealer Plus,
στα Ιωάννινα. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Χριστίνα Αντωνίου, «η
Daikin Hellas συνεχίζει εξίσου δυναμικά, προσθέτοντας ένα νέο κατάστημα στο δίκτυό της στην
περιφέρεια και πιο συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα Ιωάννινα. Στο πλαίσιο
του στρατηγικού μας πλάνου Fusion 2025, ενισχύουμε το δίκτυό μας στην ελληνική αγορά, με
σταθερό προσανατολισμό την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

ΑΔΜΗΕ: Η Mytilineos ανέλαβε
την ανακατασκευή
του ΚΥΤ Κουμουνδούρου
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και η εταιρεία Mytilineos ανακοινώνουν τη συμβασιοποίηση του έργου ανακατασκευής του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Κουμουνδούρου, συνολικού τιμήματος 46 εκατ. ευρώ.
Το έργο έχει διάρκεια εκτέλεσης 30 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2023.
Πρόκειται για ένα έργο «με το κλειδί στο χέρι», το
οποίο περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλου του
διακοπτικού εξοπλισμού 150 kV και 400 kV με σύγχρονο εξοπλισμό τύπου GIS, την προσθήκη δύο αυτομετασχηματιστών και πέντε αυτεπαγωγών αντιστάθμισης, την εγκατάσταση σύγχρονου ψηφιακού
συστήματος προστασίας και ελέγχου καθώς και την
αντικατάσταση των βοηθητικών παροχών του ΚΥΤ.
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Επιμέλεια: Γιώργος Κ. Ανδρής

Jeep Renegade 1.3Τ PHEV 4xe με 240 ίππους!

POLITICAL AUTO

Π

οιος είπε ότι η σύγχρονη τεχνολογία των
plug in υβριδικών αυτοκινήτων δεν μπορεί
να συνυπάρξει σε off road μοντέλα; Την
απάντηση δίνει η Jeep με ένα πραγματικά
κορυφαίο μοντέλο που φέρει τον λογότυπο PHEV 4xe
Trailhawk, το οποίο πραγματικά εντυπωσιάζει και τον
πλέον απαιτητικό χρήστη, είτε πρόκειται για ιδιώτη καταναλωτή είτε για εταιρικό χρήστη, καθώς το συγκεκριμένο μοντέλο κυριολεκτικά θα τους μεταφέρει ακόμη και όταν ο δρόμος τελειώνει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, με ιδιαίτερη άνεση, με χαμηλό κόστος
κίνησης και, βέβαια, χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις.
Το Renegade με την ονομασία 4xe είναι διαθέσιμο
σε τρεις εκδόσεις (Limited, S και Trailhawk) με τιμές
που ξεκινούν από τις 41.000 ευρώ, με την FCA να τα
πριμοδοτεί με το Eco Bonus πρόγραμμα, το οποίο ορίζει έκπτωση έως 1.400 ευρώ, δωρεάν μεταλλικό χρώμα, δωρεάν σύστημα οικιακής φόρτισης μέσω wallbox,
τέσσερα χρόνια εργοστασιακή εγγύηση (οκτώ για την
μπαταρία του υβριδικού συστήματος) και τέσσερα χρόνια δωρεάν παροχή οδικής βοήθειας. Σε κάθε περίπτωση, οι λιανικές τιμές προ φόρων του Renegade 4xe
σε όλες τις εκδόσεις του είναι κάτω από τις 40.000 ευρώ και οι εκπομπές ρύπων C02 κάτω από τα 50
γρ./χλμ., με αποτέλεσμα να επωφελούνται και από μηδενικό φόρο για εταιρική χρήση.
Εμείς δοκιμάσαμε την κορυφαία έκδοση Trailhawk,
η οποία κοστίζει από 44.700 ευρώ και περιλαμβάνει το
Eco Bonus των 900 ευρώ που δίνει η FCA Greece.

Μοναδική εμφάνιση
Το Jeep Renegade είναι ένα από τα πιο εμβληματικά
μοντέλα και ξεχωρίζει για τον τετραγωνισμένο αισθητικό χαρακτήρα του, ενώ κύρια χαρακτηριστικά της εμφάνισής του αποτελούν η κλασική εμπρός μάσκα με τις

επτά κάθετες γρίλιες και τα στρογγυλά φωτιστικά σώματα που διαθέτει, διαμορφώνοντας ένα μοτίβο που
συναντάμε και σε διάφορα μέρη στο εσωτερικό του. Η
έκδοση Trailhawk εκφράζει ένα πιο off road αισθητικό
προφίλ, το οποίο συνοδεύεται και από αντίστοιχες ικανότητες και στην πράξη.

Hightech εσωτερικό
Στο εσωτερικό του το Jeep Renegade 4xe δεν διαφέρει σημαντικά από τις συμβατικές του εκδόσεις,
διατηρώντας την ξεχωριστή και πληθωρική εικόνα του,
με τα τετράγωνα μοτίβα και τις όμορφες λεπτομέρειες
που του προσθέτει η έκδοση Trailhawk. Ο διάκοσμος
είναι σύγχρονος και ξεχωρίζει σε αυτή την έκδοση από
τη μεγάλη οθόνη στον πίνακα οργάνων που παρέχουν
πληροφορίες για το υβριδικό του σύστημα, όπως και το
δεξί όργανο για την κατάσταση της φόρτισης, ενώ αριστερά έχει τοποθετηθεί στο στροφόμετρο.
Στο κέντρο του ταμπλό έχει τοποθετηθεί η οθόνη
αφής του συστήματος infotainment UConnect, που
προσφέρει διευρυμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας
και πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το υβριδικό σύστημα κίνησης, την μπαταρία κ.λπ.
Το Jeep Renegade της δοκιμής μας κινούνταν από
τον κορυφαίο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα
1,3 λίτρου με απόδοση 180 ίππους και έναν ηλεκτροκινητήρα που λειτουργεί ως γεννήτρια και μεταφέρει την
ισχύ του στον δρόμο μέσω ενός εξατάχυτου αυτόματου
κιβωτίου απόδοσης 60 ίππων, ο οποίος βρίσκεται στον
πίσω άξονα και διαθέτει ενσωματωμένο διαφορικό «eaxle», μεταφέροντας την κίνηση και σε αυτούς τους
τροχούς. Παράλληλα, ρυθμίζει αντίστοιχα και τη λειτουργία του συστήματος τετρακίνησης ανάλογα με την
επιλογή του οδηγού από τους διακόπτες του SELECTERRAIN και τα προγράμματα παραμετροποίησης.
Η συνολική ισχύς του Jeep Renegade 4xe ανέρχεται

στους 240 ίππους, ενώ η μπαταρία του συστήματος που
βρίσκεται κάτω από το πίσω κάθισμα έχει χωρητικότητα 11,4 kWh, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως
50 χλμ. Για τη φόρτισή της χρειάζεται λιγότερο από δύο
ώρες μέσω του wallbox που προσφέρει δωρεάν η
Jeep.
Επίσης, ο οδηγός, εκτός της λειτουργίας Hybrid,
μπορεί να επιλέξει ακόμη δύο προγράμματα κίνησης
που αφορούν στο Electric, το οποίο προσφέρει αμιγώς
ηλεκτρική κίνηση, αλλά και στο E-Save, το οποίο υποστηρίζει δύο δευτερεύουσες λειτουργίες που ονομάζονται Passive E-SAVE και Active E-SAVE.

Για κάθε χρήση και έδαφος!
Το Jeep Renegade PHEV 4xe Traihawk πραγματικά
αποτελεί ένα μοντέλο που θα καλύψει ακόμη και τους
πλέον απαιτητικούς οδηγούς, καθώς μπορεί να κινηθεί
με μοναδική άνεση είτε βρίσκεται στην πόλη είτε σε
λασπωμένα μονοπάτια βουνού!
Άλλωστε, για αυτό τον λόγο ο οδηγός έχει να επιλέξει μεταξύ των προγραμμάτων οδήγησης του συστήματος SELEC-TERRAIN, που προσαρμόζει το οδηγικό
προφίλ ανάλογα με τις οδικές συνθήκες. Έτσι, έχει
προστεθεί και η επιλογή «Rock» στην έκδοση Trailhawk και μαζί με τις υπόλοιπες (Auto, Snow, Sand και
Mud), η οποία αναλαμβάνει να ρυθμίσει την πρόσφυση
ανάλογα με το έδαφος. Ο οδηγός έχει επιπλέον και
τρεις επιλογές για το σύστημα τετρακίνησης, που είναι
το κλείδωμα της τετρακίνησης σε ποσοστό 50-50, κοντές σχέσεις και το σύστημα ελέγχου σε κατάβαση.
Μέσα στην πόλη το Jeep Renegade 4xe Traihawk
απέδειξε ότι είναι ευέλικτο και άνετο, ενώ η λειτουργία
του ηλεκτροκινητήρα μειώνει στο ελάχιστο την κατανάλωση καυσίμου. Η ύπαρξη δε της κάμερας οπισθοπορίας κάνει τη διαδικασία παρκαρίσματος παιχνιδάκι
ακόμη και για έναν άπειρο οδηγό.

Προσοχή! Τεράστια κομπίνα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Μια καλοστημένη κομπίνα με θύματα εμπόρους αυτοκινήτων αλλά και εταιρείες ενοικιάσεων έχει στήσει ένας επιτήδειος και «μαϊμού» εισαγωγέας ηλεκτρικών ιταλικών αυτοκινήτων αλλά και δικύκλων, καθώς τους υπόσχεται πολλά κέρδη, αλλά στην ουσία δεν
υπάρχει ούτε… ρόδα!
Το θέμα ήδη έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ωστόσο τα πλαστά έγγραφα από
ελβετική τράπεζα, οι αποδείξεις καταθέσεων σε ελληνικές τράπεζες χωρίς αντίκρισμα
αλλά και τα ηλεκτρικά ιταλικά αυτοκίνητα και δίκυκλα που καθυστερούν να εισαχθούν

λόγω κορονοϊού και θεμάτων… υγείας είναι αρκετά, ώστε οι Αρχές να αναζητούν σε λίγο
τον επιτήδειο εισαγωγέα άφαντων ηλεκτρικών προϊόντων, ο οποίος έχει εισπράξει πολλές χιλιάδες ευρώ από ανυποψίαστα θύματα.
Ο επιτήδειος εισαγωγέας ηλεκτρικών οχημάτων με έδρα στα βόρεια προάστια απλώς
εξαφανίζεται όταν κάποιος τον πιέζει για την επιστροφή των χρημάτων του, ενώ δεν διστάζει να απειλεί και τα θύματά του όταν εκείνα τον ανακαλύπτουν στο τηλέφωνο, καθώς
καλούν και από άγνωστα νούμερα για να τον ανακαλύψουν…
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Νέες διαφημίσεις στο Δημόσιο

Η Eurovision

Επιδότηση για το ΑΠΕ

Τρία ακόμη διαφημιστικά προγράμματα φορέων του Δημοσίου για το 2021 εγκρίθηκαν από τη
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με κόστος άνω του 1 εκατ. ευρώ. Το πρώτο
πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ανέρχεται στο
ποσό των 552.460 ευρώ. Ο Δήμος Χερσονήσου
πήρε έγκριση για το επικοινωνιακό του πρόγραμμα ύψους 297.700 ευρώ. Τέλος, μόνο μία Κοινωφελής Επιχείρηση, αυτή του Δήμου Αμαρουσίου,
έλαβε έγκριση για επικοινωνιακό πρόγραμμα
ύψους 197.938 ευρώ.

Στις 340.658 ευρώ ανέρχεται το κόστος κάλυψης της φετινής
Eurovision για την ΕΡΤ. Το Δ.Σ. της εταιρείας ενέκρινε τη δαπάνη, δίνοντας, επίσης, συνέχεια στη συνεργασία της κρατικής τηλεόρασης με την εταιρεία Κ2ID Productions Limited, η οποία
εκπροσωπεί τη Στεφανία Λυμπερακάκη, την τραγουδίστρια που
θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 65ο διαγωνισμό της Eurovision. Θυμίζουμε ότι ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στις 25 Μαΐου στο Ρότερνταμ.

Για την κάλυψη κυρίως της δαπάνης μισθοδοσίας του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων
υπογράφηκε η έγκριση επιχορήγησης της β’ δόσης για το 2021 ύψους 1.700.000 ευρώ..

Αλλαγές
Ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών σταθμών από την
επαρχία έκαναν αίτηση στο ΕΣΡ για να κάνουν
χρήση της ενεργητικής διάταξης του ν.
4779/2021, το άρθρο 39 του οποίου επιτρέπει την
αλλαγή φυσιογνωμίας έως και την οριστική αδειοδότηση. Ένας μουσικός σταθμός μπορεί να γίνει
ενημερωτικός και το αντίστροφο.

Ολοκλήρωσε τον κύκλο του το
«Στην υγειά μας, ρε παιδιά» με
τον Σπύρο Παπαδόπουλο.

Οκτώ από τα δέκα ευρώ που ξοδεύονται για τη
διαφήμιση πηγαίνουν στο εξωτερικό. Οι πλατφόρμες εξακολουθούν να λειτουργούν κατά το
δοκούν, αφού δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο
στον συγκεκριμένο τομέα. Οι απώλειες για τον
κλάδο των ΜΜΕ διευρύνονται, καθώς τα ψηφιακά
Μέσα κερδίζουν έδαφος, αναγνώστες και έσοδα,
χωρίς, όμως, αυτά να φορολογούνται στην Ελλάδα και να αποδίδονται φόροι και εισφορές.

Νέο μοντέλο

Έμεινε από περιεχόμενο το Netflix

Τέλος

Ασαφές πλαίσιο

Παραμένει ισχυρό το Netflix στην παγκόσμια αγορά, αλλά
χρειάζεται επειγόντως ελκυστικό περιεχόμενο, καθώς ο κορονοϊός εξάντλησε την ταινιοθήκη του. Οι νέοι του συνδρομητές ανήλθαν σε περίπου 3,98 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο έναντι
της πρόβλεψης για 6,2 εκατ. πελάτες. Το 2020 το Netflix είχε
προσθέσει 15,8 εκατ. νέους συνδρομητές εξαιτίας της πανδημίας, οι οποίοι, όμως, μένοντας στο σπίτι κατανάλωσαν σχεδόν
όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας, ενώ σε συνδυασμό με
την αύξηση της τιμής μειώθηκε και το ενδιαφέρον.

Ένα νέο μοντέλο δημοσιογραφικής εργασίας
αναδύεται στον χώρο του Διαδικτύου, χωρίς,
ωστόσο, όρους και κανόνες προστασίας των
εργαζομένων. Εταιρείες παροχής ιντερνετικών και ψηφιακών εμπορικών υπηρεσιών
προσλαμβάνουν δημοσιογράφους για την παραγωγή ειδησεογραφικού περιεχομένου, το
οποίο διοχετεύεται και δημοσιοποιείται σε
δεκάδες ιστοσελίδες, κεντρικές και περιφερειακές.

Ανανέωση συνδρομής της
ΕΡΤ με Associated Press
Μέχρι το 2025 ανανέωσε τη συνδρομή της στο
διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated
Press η ΕΡΤ. Το συνολικό κόστος για την πενταετία ανέρχεται στις 484.080 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Στο Mega ο Ρώμας
Η συνεργασία του Χάρη Ρώμα με τον ΑΝΤ1 φτάνει στο τέλος της με την ολοκλήρωση της προβολής
της σειράς «Το καφέ της Χαράς». Ο δημοφιλής
ηθοποιός έχει υπογράψει ήδη συμβόλαιο συνεργασίας με την εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη. Το νέο σίριαλ του Χάρη Ρώμα διεκδικούσαν
ο Alpha και το Mega, με το κανάλι του Βαγγέλη Μαρινάκη να είναι αυτό που κέρδισε τελικά τη μάχη.

Φήμες για συνεργασία
Open - Ακρίτα

Τέλος ο Κατσούλης
Μια αναπάντεχη ανακοίνωση έκανε ο Κρατερός
Κατσούλης, ο οποίος αποχωρεί από τη «Φωλιά
των Κου Κου» στο Star. Η αποχώρησή του θα είναι
άμεση, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Πρόστιμο
Πρόστιμο 90.000 ευρώ επέβαλε το ΕΣΡ στην
ιδιοκτήτρια εταιρεία του Alpha για το ριάλιτι πρόγραμμα «Bachelor».

Η κούρσα της τηλεθέασης
Τα σημαντικά στοιχεία στον πίνακα τηλεθέασης της Nielsen αποτυπώνουν την εξέλιξη του ανταγωνισμού. Σταθερά πρώτος και τη Μεγάλη
Εβδομάδα ο ΣΚΑΪ με ποσοστό 15,9%. Δεύτερος ο ΑΝΤ1 με 12% και τρίτο
το Star με 11,1%. Κάτω από το όριο του 10% ο Alpha με 9%, το Open με
7,3%, το Mega με 7% και η ΕΡΤ1 με 6,6%. Με άνοδο η ΕΡΤ2 με 3,8%, το
Μακεδονία TV με 2% και η ΕΡΤ3 με 1,5%. Στα αξιοσημείωτα να προσθέσουμε τις «Παρεμβάσεις» του Blue Sky, που την περασμένη εβδομάδα
άγγιξαν ποσοστά και 8%!

Εν όψει της πιθανής επιστροφής στον τηλεοπτικό σταθμό Open του σεναριογράφου
Γιώργου Κυρίτση για το λανσάρισμα ενός καθημερινού σίριαλ που θα δίνει lead in στο
κεντρικό δελτίο ειδήσεων, φουντώνουν οι
φήμες που θέλουν τον διευθυντή Ειδήσεων
και Ενημέρωσης του σταθμού να έχει βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις της συζύγου του,
Έλενας Ακρίτα, προκειμένου να πάρει θέση
σχολιάστριας σε κάποιο δελτίο ή εκπομπή
του σταθμού.
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NEΡΓΕΙΑ

Να μπουν και μικροί
παραγωγοί στα αιολικά
του
Φίλη Καϊτατζή
filisk24@gmail.com

Ο

Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος,
MSc Environment Μanagement, τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κόμματος
των Οικολόγων Πράσινων (μέλους του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος) θεωρεί
αλλού δικαιολογημένες και αλλού αδικαιολόγητες τις αντιδράσεις των τοπικών
κοινωνιών για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, οι οποίες παράγουν περισσότερη
ωφέλιμη ενέργεια από άλλες τεχνολογίες
ΑΠΕ, που όμως είναι και αυτές σε μεγάλο
βαθμό εισαγόμενες και στα χέρια των μεγάλων παικτών.

Ποια είναι η γνώμη σας α) για τις αντιδράσεις που εγείρονται από τοπικές
κοινωνίες, οι οποίες δέχονται ή πρόκειται να δεχθούν αιολικά στις περιοχές τους –νησιωτικές και ηπειρωτικές– και β) ποια είναι τα συν και τα
πλην από την εγκατάσταση αιολικών
στη χώρα μας;
α) Οι αντιδράσεις που εγείρονται κατά των
αιολικών πάρκων από τις τοπικές κοινωνίες
κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: Στην

πρώτη, είναι οι δικαιολογημένες αντιδράσεις συλλόγων και πρωτοβουλιών πολιτών
κατά μεγάλων αιολικών που εγκαθίστανται
σε προστατευόμενες περιοχές ή σε περιοχές που ενδημούν σπάνια και προστατευόμενα είδη πανίδας. Αυτό εκτιμάται ότι είναι
ιδιαίτερα αρνητικό για μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου, σε αντίθεση με τις χώρες της
Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης, έχει
διατηρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τη φυσική χλωρίδα και πανίδα – σ’ αυτό βεβαίως
έχει βοηθήσει το ανάγλυφο της χώρας με τις
συνεχείς και υψηλές οροσειρές.
Στη δεύτερη, κατατάσσονται οι αδικαιολόγητες και πολλές φορές ακραίες αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών, με πολύ κακή
πληροφόρηση, ενδεχομένως και με παραπληροφόρηση, κατά μικρών αιολικών πάρκων που εγκαθίστανται σε περιοχές ήσσονος φυσικής σημασίας και κοντά σε υπάρχοντα ηλεκτρικά και οδικά δίκτυα. Στις περιπτώσεις αυτές διαδίδονται ανήκουστες
και εντελώς αβάσιμες κατηγορίες κατά της
αιολικής ενέργειας γενικά. Αυτές οι αντιδράσεις ωφελούν τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, λιγνίτη, άνθρακα, ορυκτό αέριο
κ.ά.) και συνήθως έχουν βάση τον ψυχολογικό συντηρητισμό, ο οποίος αντιστρατεύεται οτιδήποτε καινούργιο.
Επομένως, κάθε περίπτωση εγκατάστασης ανεμογεννήτριας ή αιολικού πάρκου
πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά.

Όσο οι τοπικές κοινωνίες ενημερώνονται
σωστά, τόσο θα γνωρίζουν τα θετικά και τα
αρνητικά από την εγκατάσταση αιολικών
και θα αντιδρούν ορθολογικά και προς
όφελος του τοπικού και ευρύτερου περιβάλλοντος. Βεβαίως, η ενημέρωση αυτή,
που συνήθως γίνεται κατά τη διάρκεια της
περιόδου διαβούλευσης, είναι συνήθως
ελλιπής και μεροληπτική, προς τη μία ή την
άλλη πλευρά, ή δεν έχει γίνει καθόλου με
τρόπο που να μπορεί να είναι προσβάσιμη
σε όλους (π.χ. σε απομακρυσμένα χωριά).
β) Από άποψη ασυμβατότητας προς την
προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής, έπονται τα πολυπληθή
αιολικά πάρκα που αποτελούνται από γιγάντιες ανεμογεννήτριες και εγκαθίστανται
σε προστατευόμενες περιοχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, που δεν είναι σπάνιες,
τέτοια αιολικά πάρκα μετατρέπουν παρθένες φυσικές περιοχές σε βιομηχανικές με
αναμενόμενες σοβαρές και μη αντιστρεπτές επιπτώσεις στο περιβάλλον (περίπου

3.523 ανεμογεννήτριες, δηλαδή το 1/3 των
συνολικά εγκεκριμένων ανεμογεννητριών
από τη ΡΑΕ), ενώ δεν θα πρέπει να θεωρείται αμελητέα η διάσπαση του φυσικού χώρου από τα συνοδά έργα οδοποιίας και μεταφοράς της ενέργειας.
Το θετικό τους στοιχείο είναι ότι, με μικρότερο αρχικό κόστος εγκατάστασης από
άλλες μεταβλητές ΑΠΕ (όπως π.χ. τα φωτοβολταϊκά), παράγουν περισσότερη ωφέλιμη ενέργεια.
Στα αρνητικά τους είναι ότι σε μεγάλο
βαθμό είναι εισαγόμενες, αφού κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό
και δεν δημιουργούν σημαντική απασχόληση στον τοπικό ή τον ευρύτερο πληθυσμό. Επίσης, στα δευτερεύοντα αρνητικά
οικονομικά χαρακτηριστικά τους συγκαταλέγεται η μεταβλητότητα της παραγωγής,
που αναγκάζει τον διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου να διατηρεί σε εφεδρεία
άλλες μονάδες συμβατικής παραγωγής
ρεύματος (ορυκτού αερίου στην ηπειρωτι-

Όπως συμβαίνει σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης,
π.χ. στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Δανία,
όπου η πλειονότητα των εγκαταστάσεων ΑΠΕ ανήκει
σε μικροϊδιοκτήτες και συνεταιρισμούς
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Εκσυγχρονισμός
δικτύου

κή χώρα και πετρελαίου στα νησιά), αλλά
αυτό το κόστος δεν ξεπερνάει το 5% της
αξίας του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος.
Σε τελική ανάλυση, η αιολική είναι
μια ακριβή ή μια φθηνή ενέργεια;
Τα τελευταία χρόνια, το κόστος των ΑΠΕ
μειώνεται διαρκώς (σύμφωνα με στοιχεία
της Διεθνούς Υπηρεσίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΙRΕΝΑ). Μέσω του Ειδικού
Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) στους λογαριασμούς της
ΔΕΗ, ο καταναλωτής έχει ήδη «επιδοτήσει»
τις ΑΠΕ με 11,3 δισ. ευρώ τα τελευταία 10
χρόνια. Αν και οι επιδοτήσεις για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια, υπάρχουν ακόμη
άδειες προς υλοποίηση που προέρχονται
από την εποχή των επιδοτήσεων. Η παραγόμενη ενέργεια από τους Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) μπορεί να ανταγωνιστεί την ηλεκτρική ενέργεια
από μονάδες φυσικού αερίου, πετρελαίου
αλλά και λιγνίτη / άνθρακα. Επιπλέον, οι
ΑΣΠΗΕ έχουν σχεδόν μηδενικό εξωτερικό
κόστος, ενώ οι συμβατικές μορφές παραγωγής έχουν τεράστιο εξωτερικό κόστος,
που πολλές φορές λησμονούμε, όταν κάνουμε την οικονομική σύγκριση μεταξύ
διάφορων μορφών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. Ας μην ξεχνάμε και την απόσβεση των οικονομικών επιπτώσεων, που
μας επιφυλάσσει το ζοφερό μέλλον της
κλιματικής αλλαγής.
Θεωρείτε προτιμότερο να αναπτύσσονται με όριο την κάλυψη των τοπικών ενεργειακών αναγκών;
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε, εάν αναφερόμαστε γενικά στις ενεργειακές ανάγκες της χώρας (που περιλαμβάνουν και τις
θερμικές, χημικές, ειδικές βιομηχανικές) ή
μόνο στην ηλεκτρική ενέργεια. Ο κτιριακός
τομέας της χώρας απορροφά περίπου το
40% της συνολικής ενέργειας και εκεί
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης στη θερμική ενέργεια (για θέρμανση ή
για δροσισμό), με τη χρήση κυρίως παθητικών ηλιακών συστημάτων, ανανεώσιμης
βιομάζας που απορρίπτεται, αβαθούς γεωθερμίας και βιοαερίου από αστικά και γεωργικά απόβλητα. Η ενεργειακή αυτονομία
από ΑΠΕ, με όσο το δυνατόν πιο σταθερά
χαρακτηριστικά προσφοράς, ειδικά για τα
νησιά, είναι η καλύτερη λύση. Ριζική αλλαγή στην αντιμετώπιση των καθημερινών
αναγκών και την προσαρμογή τους στον

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Η αιολική ενέργεια μπορεί να είναι στοχαστική, όπως άλλωστε και η ηλιακή
ενέργεια, αλλά το μεγάλο και διανεμημένο πλήθος αιολικών πάρκων, συνδεμένων
πάνω στο εθνικό δίκτυο, παράγει τελικά
μια αρκετά σταθερή ηλεκτρική ενέργεια», υποστηρίζει ο Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος, τομεάρχης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας των Οικολόγων Πράσινων. «Τα
4-5 κύρια αιολικά ρεύματα στην Ελλάδα
είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει σχεδόν πάντα ενέργεια
που παράγεται από τον άνεμο και να τροφοδοτεί το διασυνδεμένο δίκτυο της
ηπειρωτικής χώρας. Φυσικά, υπάρχουν
και περιπτώσεις που επικρατεί άπνοια σε
ολόκληρη τη χώρα, αλλά γι’ αυτό υπάρχει
η εφεδρεία από άλλες μορφές ΑΠΕ ή/και
συμβατικές πηγές ενέργειας. Επιπλέον,
απαιτείται, όπως και για την περαιτέρω
ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών σταθμών,
εκσυγχρονισμός του δικτύου μεταφοράς
και διανομής ρεύματος».

ρυθμό, που παρέχονται από φυσικές και
ήπιες μορφές ενέργειας. Η ενεργειακή
εξοικονόμηση είναι η αρχή του νήματος για
την αλλαγή του σημερινού ενεργοβόρου
μοντέλου. Απαιτείται τοπικός σχεδιασμός
και προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες
κάθε περιοχής, με γνώμονα την ελάχιστη
πρόκληση βλάβης και με την κατάλληλη
επιλογή από το πλήθος των επιλογών ΑΠΕ.
Πόσο σημαντική είναι η συμβολή της
στην ηλεκτροδότηση της χώρας ;
Το 2020, η εγκατεστημένη αιολική ισχύς
στην Ελλάδα έφτασε τα 4.114 MW. Την ίδια
χρονιά (2020) όλες οι ΑΠΕ παρήγαγαν πάνω από το 18%, στην τελική κατανάλωση
ενέργειας, επιτυγχάνοντας τον στόχο της
ΕΕ. Αν γίνουν πράξη όλα τα σχέδια ΑΣΠΗΕ
(υπολογίζονται 11.006 ανεμογεννήτριες)
που έχουν πάρει την έγκριση της ΡΑΕ, τότε
αυτές θα παρέχουν 8.300 MW. Δηλαδή,
χωρίς τη συμβολή άλλων ΑΠΕ, μόνο οι αιολικοί σταθμοί θα υπερκαλύψουν τον στόχο για διείσδυση των ΑΠΕ κατά 35% έως το
2030. Με μια διαφορετική πολιτική, π.χ. με
την προώθηση εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σε στέγες, έχουμε τη
δυνατότητα να παράγουμε 17.090 GWh ετησίως μόνο από Φ/Β στις στέγες, ποσότητα
που αντιστοιχεί στο 32% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή στο ρεύμα που αντιστοιχεί στους 5 λιγνιτικούς
σταθμούς της Πτολεμαΐδας.

Σε σχέση με άλλες ΑΠΕ, πού θα κατατάσσατε την αιολική στο ενεργειακό
μείγμα της χώρας ;
Ένα Σύγχρονο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις
διαφορετικές μορφές ΑΠΕ σε ένα λογικό
ισοζύγιο κατανομής και με μελλοντικές
προοπτικές που ήδη διαγράφονται. Είναι
πολύ χρήσιμη σε μικρές εφαρμογές τοπικής και οικιακής χρήσης, σε συνδυασμό με
φωτοβολταϊκά και άλλες.
Λέγεται ότι είναι προνόμιο των λίγων
μεγάλων. Ποια είναι η άποψή σας;
Ναι, όπως είναι διαμορφωμένο το καθεστώς αδειοδότησης και χρηματοδότησης
στην Ελλάδα, προωθούνται αποκλειστικά
μεγάλοι παίκτες στον χώρο της ηλεκτρικής
ενέργειας. Αυτό είναι λάθος, θα έπρεπε να
παρέχονται κίνητρα και στον μικρό παραγωγό, όχι μόνο για ΑΣΠΗΕ αλλά και για άλλες μορφές ΑΠΕ. Ας αναλογιστούμε ότι σε
χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η
Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Δανία, η
πλειοψηφία των εγκαταστάσεων ΑΠΕ ανήκει σε μικροϊδιοκτήτες και συνεταιρισμούς.
Συμμερίζεστε την άποψη ότι (ιδιαίτερα) οι ανεμογεννήτριες απαιτούν
σπάνιες γαίες, γεγονός που αυξάνει
το κόστος τους;
Οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ δεν χρησιμοποιούν πόρους που είναι σπάνιοι στη φύση,

αλλά αυτό είναι και ένα κριτήριο για την
αξιολόγησή τους. Σπάνιες γαίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή διάφορων
προϊόντων, με πιο σημαντικά τους ειδικούς
μόνιμους μαγνήτες μεγάλης απόδοσης και
χαμηλού βάρους, που χρησιμοποιούνται
κυρίως στις μηχανές με τεχνολογία άμεσης
κίνησης, την οποία εγκαταλείπουν τα τελευταία χρόνια οι κατασκευαστές χερσαίων ανεμογεννητριών. Αξίζει να σημειωθεί
ότι οι ανεμογεννήτριες αποτελούνται σε
μεγάλο ποσοστό από ανακυκλώσιμα υλικά
και μετά το πέρας ζωής τους μπορούν σχετικά εύκολα να αποξηλωθούν και να αποσταλούν προς ανακύκλωση. Το δυσκολότερο κομμάτι τους σε θέμα ανακύκλωσης
είναι τα πτερύγιά τους από ανθρακονήματα,
αλλά αντιμετωπίζονται όπως όλα τα συνθετικά υλικά της καθημερινότητας. Κατά τα
άλλα αποτελούνται κυρίως από χάλυβα,
χαλκό, αλουμίνιο και συνθετικά λιπαντικά,
όλα ανακυκλώσιμα στα υπάρχοντα ρεύματα ανακύκλωσης. Εδώ, κυρίως, θα έπρεπε
να πείσουμε την Πολιτεία να κάνει υποχρεωτική την αποξήλωση των ανεμογεννητριών από τους εγκαταστάτες τους μετά το
πέρας ζωής τους.

*Στις θέσεις και στο υλικό
της συνέντευξης συνέβαλε και
η Θεματική Ομάδα Ενέργειας
των Οικολόγων Πράσινων.
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Ντέρμπι με φόντο
την Ευρώπη
ε ματς «να ζει κανείς ή να
μη ζει», ο Παναθηναϊκός
αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη
Λεωφόρο την Κυριακή και μόνο με
νίκη θα μπορεί να ελπίζει ότι μπορεί να ξανανοίξει την πόρτα της
Ευρώπης, την οποία βρίσκει…
κλειστή τα τρία τελευταία χρόνια.
Απέχει τρεις βαθμούς από την
ΑΕΚ, η οποία παραπαίει και αυτή.
Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός,
«πιάνει» την ΑΕΚ και υπερτερεί
έναντι της Ένωσης στην τελική
βαθμολογία. Αν το ματς λήξει ισόπαλο, η ΑΕΚ θα συνεχίσει να έχει
το πλεονέκτημα. Τις δύο τελευταίες αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός θα
πάει να παίξει με τον Άρη στη Θεσ-

S

σαλονίκη και θα τελειώσει τους
αγώνες με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Η Ένωση μετά το ντέρμπι
θα πάει στην Τρίπολη να παίξει με
τον Αστέρα και στο τελευταίο παιχνίδι θα υποδεχτεί τον Άρη.
Σαφώς πιο δύσκολο είναι το έργο
των «πρασίνων». Από τις υπόλοιπες ομάδες που διεκδικούν έξοδο
στο νεοσύστατο Conference League, ο ΠΑΟΚ, που έχει εξασφαλίσει τη 2η θέση, υποδέχεται τον
Άρη στο «κλάσικο» της συμπρωτεύουσας. Μόνο οι «κίτρινοι» θέλουν βαθμό ή βαθμούς για να φτάσουν πιο κοντά στην Ευρώπη. Ο
Ολυμπιακός πάει στην Τρίπολη για
το διαδικαστικό ματς με τον Αστέ-

ρα. Τρεις ομάδες προκρίνονται στο
Conference League.
Στα πλέι άουτ, δύο αγωνιστικές πριν
από το τέλος, ο θεσσαλικός κάμπος
φλέγεται. Βόλος εναντίον ΑΕΛ στο
Πανθεσσαλικό ή Μπέος εναντίον
Κούγια. Μόνο νίκη θέλει η Λάρισα,
αδιάφορος ο Βόλος. Μόνο νίκη θέλει
και ο Παναιτωλικός, ο οποίος υποδέχεται τον Ατρόμητο. Τουλάχιστον να
μη χάσει είναι ο στόχος του ΟΦΗ με
την αδιάφορη Λαμία - σώζεται, αν νικήσει. Μια ομάδα πέφτει κατευθείαν
στη Super League 1 και η 2η από το
τέλος παίζει διπλούς αγώνες μπαράζ
με τη 2η της Super League 2. Όλα τα
ματς των πλέι άουτ γίνονται σήμερα
με κοινή ώρα έναρξης τις 19.30.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (33 αγ.)
Ολυμπιακός ..................................83
ΠΑΟΚ ............................................61
Άρης ..............................................59
ΑΕΚ ...............................................55
Παναθηναϊκός ..............................52
Αστέρας Τρ. ..................................46

Πλέι οφ
34η αγ. (Κυριακή)
ΠΑΟΚ - Άρης ....................... (15.00)
Αστέρας Τρ. - Ολυμπιακός .. (17.15)
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ ..........(19.30)
35η αγ. (12 Μαΐου)
Άρης - Παναθηναϊκός
Αστέρας Τρ. - ΑΕΚ
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
36η αγ. (16 Μαΐου)
ΑΕΚ - Άρης
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρ.
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Αλλάζει έδρα ο τελικός του Champions League;

Λ

όγω της εκρηκτικής διάστασης που
παίρνουν τα θύματα από τον κορονοϊό παρά το σκληρό lockdown
στην Τουρκία, η UEFA είναι έτοιμη
να πάρει τον τελικό του Champions League
από την Κωνσταντινούπολη και να τον μεταφέρει στο Μπέρμιγχαμ, σύμφωνα με το βρετανικό
Sky Sports. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 29 του μήνα στο «Κεμάλ Ατατούρκ»
της Πόλης και αντίπαλοι είναι η Μάντσεστερ Σίτι και η Τσέλσι, δύο αγγλικές ομάδες. Η UEFA
ζήτησε να καθίσουν τουλάχιστον 25.000 θεατές
στην κερκίδα, 10.000 από κάθε φιναλίστ. Οι
Τούρκοι φυσικά το δέχτηκαν, διότι δεν υπολογίζουν τίποτα μπροστά στην επικοινωνία, αλλά τελικά, όπως αναφέρει το Sky Sports, θα είναι μια υγειονομική βόμβα
για τους 20.000 οπαδούς των δύο ομάδων που θα ήθελαν να ταξιδέψουν στην Πόλη. Τόσο η Τσέλσι όσο και η Μάντσεστερ Σίτι άσκησαν πιέσεις στην UEFA για τη μετάθεση της έδρας από την Πόλη στο «Βίλα Παρκ», έδρα της Άστον Βίλα.
Και πέρυσι επρόκειτο να γίνει στην Πόλη ο τελικός, αλλά η UEFA άλλαξε την έδρα του και έγινε ένα final 8 με μονά
παιχνίδια στην Πορτογαλία - η Μπάγερν νίκησε στον τελικό 1-0 την Παρί Σεν Ζερμέν.

Κίτρινα τριαντάφυλλα
στις πρωταθλήτριες

SPORTS
Πάει Τόκιο ο Πιλίδης
Ένα μεγάλο «μπράβο» στον παλαιστή μας Γιώργο Πιλίδη. Ο Έλληνας πρωταθλητής, έπειτα από
καταπληκτική εμφάνιση στο προολυμπιακό τουρνουά που έγινε στη Σόφια, νίκησε 7-6 τον Σλοβένο Ντάνιελ Χάμπατ και πήρε την πρόκριση για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Είναι ο δεύτερος αθλητής της πάλης που προκρίνεται μετά τη
Μαρία Πρεβολαράκη.

Μαρτίνς θέλει η Γουλβς

Στόχος της Γουλβς είναι ο Πορτογάλος προπονητής του Ολυμπιακού Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος έχει εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία
του να δουλέψει στην Αγγλία. Η Γουλβς είναι
πορτογαλική… παροικία, μια και έχει οκτώ
Πορτογάλους και προπονητή τον Νούνο Εσπίριτο, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα πάει στην
Τότεναμ το καλοκαίρι. Ο Μαρτίνς έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2022.

Γιουνάιτεντ - Βιγιαρεάλ
ο τελικός του Europa League

Επειδή το πόλο δεν είναι ούτε ποδόσφαιρο ούτε μπάσκετ, οι πολίστριες της ΑΕΚ,
πριν από τον αγώνα με τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, έδωσαν από ένα κίτρινο
τριαντάφυλλο στις αντιπάλους τους. Σε ένδειξη σεβασμού και αναγνώρισης
του τεράστιου επιτεύγματός τους. Στο πόλο όλοι είναι μια οικογένεια και μπράβο τους!

Στην Ατλέτικο ο Σταματάκης
Τετραετές συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης υπόγραψε ο νεαρός τερματοφύλακας ανεξάρτητης ακαδημίας στην Αθήνα Δημήτρης
Σταματάκης, 18 ετών, με τη ρήτρα αποδέσμευσής του να φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ! Τόσο η Ατλέτικο όσο και η Ρεάλ τον ήθελαν από τα 16
του, αλλά αντιδρούσε η μητέρα του. Ο Σταματάκης δεν αγωνίστηκε ποτέ σε ομάδα.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Βιγιαρεάλ θα είναι ο
τελικός του Europa League, που θα γίνει στις 26
του μήνα στο Γκντανσκ της Πολωνίας. Στους επαναληπτικούς ημιτελικούς η Μάντσεστερ έχασε
στην «αιώνια πόλη» 3-2 από τη Ρόμα, την οποία
είχε νικήσει 6-2 στο πρώτο ματς. Η Βιγιαρεάλ,
που νίκησε 2-1 την Άρσεναλ στον πρώτο ημιτελικό, έφερε 0-0 στο Λονδίνο.

«Πόρτα»
από τον ΕΣΑΚΕ
Η ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ ζήτησε το ΟΑΚΑ για να παίξει τον πρώτο
τελικό του Κυπέλλου Ευρώπης κόντρα στη σουηδική Ίσταντ στις 15 του
μήνα. Όλοι συναίνεσαν, εκτός από τον
ΕΣΑΚΕ, ο οποίος επικαλείται… αστεία δικαιολογία, ότι μπορεί να χρειαστεί και τρίτο ματς
πλέι οφ ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Λες
και δεν μπορούσε να το αναβάλει. Δικαιολογημένη η οργισμένη ανακοίνωση της Ένωσης.
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«Στην υγειά μας,
ρε παιδιά»:
Το παρασκήνιο
του οριστικού τέλους
Το ψυχροπολεμικό κλίμα που επικρατούσε ανάμεσα στη διοίκηση του
ΣΚΑΪ και την παραγωγή του «Στην υγειά
μας, ρε παιδιά» έφερε τον... ξαφνικό
θάνατο της θρυλικής εκπομπής έπειτα
από 17 χρόνια προβολής.

Ο κύβος ερρίφθη:
Ο Χάρης Ρώμας
πάει στο Mega!

Ο

δημιουργός και πρωταγωνιστής των μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών Χάρης
Ρώμας βρίσκεται εν αναμονή της υπογραφής αποκλειστικού συμβολαίου με
το Μεγάλο Κανάλι, σε μια ηχηρή μεταγραφή που θα
συνοδεύεται από αρκετά μηδενικά! Μετά την άρνηση
του ΑΝΤ1 να εντάξει τη νέα σειρά του επιτυχημένου
σεναριογράφου στο πρόγραμμα της επόμενης σεζόν, ο Χάρης Ρώμας αποδέχτηκε με άνεση την πολύ
ενδιαφέρουσα -και οικονομικά- πρόταση από τη διοίκηση του καναλιού της Συγγρού, επιστρέφοντας
στον σταθμό έπειτα από 24 χρόνια, μετά τον «Κακό
Βεζύρη». «Προσωπικά μου αρέσει η ιδέα ότι θα βρεθούμε (με το έτερο συγγραφικό του ταίρι Άννα Χατζησοφιά) σε ένα άλλο εργασιακό περιβάλλον. Αισθάνομαι ότι θα είναι αναζωογονητικό. Αν τελικά
βρεθούμε εκεί που συζητάμε για να κλείσουμε, σημειώνω ότι “Ο κακός Βεζύρης” ήταν μια εμβληματική
σειρά και απέκτησε φαν ακόμα και μετά την προβολή της από κόσμο που την ανακάλυψε μέσα από το
YouTube. Άρα το να επιστρέψω στο Mega μού μοιάζει αρκετά οικείο», ανέφερε ο Χάρης Ρώμας σε
πρόσφατες δηλώσεις του.
Η νέα σειρά του Πειραιώτη Χαράλαμπου Ρασσιά όπως είναι το πραγματικό του όνομα- λέγεται ότι θα
φέρει την υπογραφή του Νίκου Κοκλώνη στο κομ-

μάτι της παραγωγής. Πρόκειται για μια κομεντί, μια
σειρά εποχής στη δεκαετία του ’60, με στοιχεία
νουάρ. Τα δύο πρώτα ονόματα που έχουν ήδη «κλείσει» για το καστ είναι αυτό της Τζόυς Ευείδη αλλά και
του Βαγγέλη Δουκουτσέλη, ενώ -όπως σημείωσε ο
δημιουργός σε συνέντευξή του- θα ήθελε πολύ τη
Σμαράγδα Καρύδη για guest εμφάνιση σε ένα από τα
επεισόδια. «Η Ευτυχία Φαναριώτη στο βασικό καστ
δεν θα είναι, στην πορεία δεν ξέρω τι θα προκύψει.
Θα γίνουν και ακροάσεις για νέα παιδιά, γιατί πάντα
μου αρέσει να βγαίνουν δίπλα μου νέα παιδιά. Δεν
θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τους πολύ πετυχημένους και πολύ ταλαντούχους, ούτε καν την ανιψιά
μου, γιατί δε θέλω να φαίνεται ότι το κορίτσι αυτό με
το τόσο ταλέντο έχει βύσμα», αποκάλυψε.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες της «Political», ο
σεναριογράφος θα ανοίξει όλα του τα χαρτιά στην
πρωινή εκπομπή του καναλιού «Πάμε Δανάη», όπου
θα φιλοξενηθεί την επομένη ημέρα των υπογραφών,
ενώ ήδη έχει προγραμματιστεί από τώρα η ημερομηνία!
Μετά την ένταξη της Ελένης Μενεγάκη στη «μεγάλη οικογένεια» και τον ερχομό του «Περίανδρου
Πώποτα» και κατόπιν της Ελεονώρας Μελέτη, όπως
φημολογείται, το Mega ετοιμάζεται για μια τηλεοπτική επέλαση άνευ προηγουμένου!

Η «Political» αποκαλύπτει σήμερα το
δραματικό παρασκήνιο πίσω από τις
κλειστές πόρτες του φαληρικού καναλιού αλλά και το σκληρό μπρα ντε φερ
με μεγάλο χαμένο τον Σπύρο Παπαδόπουλο, ο οποίος απογοητευμένος αποχαιρέτησε δημοσίως στο Διαδίκτυο το
τηλεοπτικό κοινό. Όπως αναφέρουν οι
αποκλειστικές μας πληροφορίες, οι
φήμες που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο
και ήθελαν το σαββατιάτικο πρόγραμμα να «κόβεται» λόγω χαμηλής τηλεθέασης δεν ήταν άλλο από «διαρροές»
μέσα από τον ΣΚΑΪ, που προετοίμαζε το
έδαφος για το «στερνό αντίο» στον παρουσιαστή και την ομάδα του.
Το «ειδικό βάρος» έπεσε πάνω στην
έμπειρη κυρία της παραγωγής του
«Στην υγειά μας, ρε παιδιά» Βίκυ Λάσκαρη, η οποία για περίπου ένα τρίμηνο
είχε απανωτές συσκέψεις με τη διοίκηση. Οι χαμηλές τηλεθεάσεις ήταν το
«αγκάθι» των ατελείωτων συζητήσεων,
που τελικά κατέληξαν σε αδιέξοδο και
αφού πρόταση από άλλον σταθμό για
μεταγραφή δεν υπήρχε, το φινάλε ήταν
μονόδρομος. «Είμαι πολύ συγκινημένη
για να μπορέσω να σχολιάσω κάτι. Όλοι
ήταν εκεί! Μίκης Θεοδωράκης, Γιώργος
Νταλάρας, Μάνος Ελευθέριου, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάριος Τόκας,
Κουγιουμτζής, Περίδης, Κατσιμίχας,
Τσανακλίδου, Στόκας, Γλυκερία, Μητσιάς Μητροπάνος, Νικολόπουλος, Πίτσα, Χατζής, Κραουνάκης, Μαχαιρίτσας, Δόμνα Σαμίου, Παπακωνσταντίνου, Νέγκα, Τσαλιγοπούλου», δήλωσε
με νόημα στο αποχαιρετιστήριο ποστ
μέσω Facebook η παραγωγός.
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Πάει για
άλλες πολιτείες

Τίτλοι τέλους με… επικό φιλί!

Η οικοδέσποινα του «Έλα, χαμογέλα» στο Open Σίσσυ Χρηστίδου μετακομίζει από την περιοχή της Νέας Πεντέλης σε
νέο σπίτι και ανέλαβε να συσκευάσει μόνη της τα πράγματα
στις κούτες! «Μη με βλέπετε
ψύχραιμη, βαμμένη και αγέρωχη. Στείλτε βοήθεια! Τρία χρόνια σε αυτό το σπίτι και κάτι
μου λέει πως θα χρειαστώ ακόμα τρία για να πακετάρω»,
αποκάλυψε στο Instagram.
Με ένα επικό φιλί ανάμεσα στον Περίανδρο
Πώποτα (Χάρη Ρώμα) και την εγκυμονούσα
πρωτευουσιάνα (Ρένια Λουιζίδου) έπεσαν οι
τίτλοι τέλους στο «Καφέ της Χαράς», με το κοινό να τους χαρίζει την πρωτιά! «Τι μένει, λοιπόν, πίσω; Τα συναισθήματα που δημιούργησε η
δουλειά μας στους φίλους-θεατές! Υπάρχει περίπτωση κάποιος από εμάς, όταν πίνει το καφεδάκι του, να μη φέρει στον νου το ωραιότερο
καφέ της ζωής του; Σας αγαπώ, αδέλφια Κολοκοτρωνιτσιώτες!», έγραψε ο Χάρης Ρώμας στο
αποχαιρετιστήριο ποστ του.

Σ

οκαριστική η εικόνα της Μαρίας Τζινέρη από το νοσοκομείο
ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται. Η τραγουδίστρια, φορώντας κολάρο
στον λαιμό, σωληνάκι οξυγόνου, με μπαταρισμένο χέρι και
εμφανείς μελανιές στο πρόσωπο εμφανίστηκε σε ένα ολιγόλεπτο
διαδικτυακό βίντεο, στο οποίο περιέγραψε τις δραματικές στιγμές
που έζησε όταν ασυνείδητος οδηγός Ι.Χ. παραβίασε το stop, προκαλώντας το σοβαρό τροχαίο, που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για
την ίδια. «Από την Κυριακή νοσηλεύομαι στη μονάδα θωρακοχειρουργικής του ΚΑΤ με σπασμένο θώρακα, ένα πολύ ωραίο κάταγμα
στο δεξί μου χέρι, μετατόπιση σπονδύλου, πολλούς μώλωπες και
πολλές κακώσεις στη λεκάνη», αποκάλυψε η Μαρία Τζινέρη. Και
συνέχισε: «Ευτυχώς φορούσα ζώνη. Ένας ευσυνείδητος πολίτης,
ενώ βρισκόμουν στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας με κατεύθυνση
τη Γλυφάδα, αποφάσισε να παραβιάσει ένα stop, έτσι γιατί γούσταρε. Χωρίς φλας, χωρίς καμία ειδοποίηση, χωρίς να μπει από την
πρώτη λωρίδα στην τρίτη».

GOSSIP

Εμβολιάστηκε η Νικολέττα
Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έκανε η
Νικολέττα Καρρά. Η γνωστή ηθοποιός, με
το που άνοιξε η πλατφόρμα για τους
40ρηδες, έκλεισε άμεσα το ραντεβού της
και όταν έφτασε η στιγμή φωτογραφήθηκε επί το έργον: «Με AstraZeneca, έτσι
επειδή πάντα στηρίζω όποιον και ό,τι αδικείται και ό,τι πολεμούν όλοι. Ζούμε
ιστορικές στιγμές, φίλοι μου. Εύχομαι
καλή λευτεριά».

Η

«Ευγνώμων για όλα»!
Με ένα προσωπικό, συγκινητικό διαδικτυακό βίντεο ο Κρατερός
Κατσούλης αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές της εκπομπής «Η φωλιά
των Κου Κου» μέσα από έναν γλυκό ανθρώπινο απολογισμό: «Ένας
κύκλος ολοκληρώνεται, ένας νέος σχεδόν αρχίζει ή συνεχίζεται...
Ευγνώμων για όλα. Και πριν από όλα και πάνω από όλα για τις ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργήσαμε και συμπορευτήκαμε. Σας
ευχαριστώ έναν έναν και όλους μαζί».

εγκυμονούσα Αθηνά Οικονομάκου έκανε
την πιο ανατρεπτική φωτογράφιση! Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Έλα στη θέση μου»
πόζαρε ημίγυμνη με τη φουσκωμένη κοιλίτσα
της σε πρώτο πλάνο και εξήγησε τους λόγους:
«Λίγα 24ωρα πριν μπω στον 9ο (σ.σ.: η κοιλίτσα
μου) εξακολουθεί να μοιάζει με μια μπαλίτσα.
Χαρούμενη που πρόλαβα να το κάνω και αυτό
γιατί σε αυτήν τη δεύτερη εγκυμοσύνη αμφιβάλλω αν έχω 3-4 φωτογραφίες που να φαίνεται η
κοιλίτσα μου. Μην αφήσω παραπονεμένη τη μικρή μου πριγκίπισσα».
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POLITICAL ΥΓΕΙΑ

Γεωργία Ζιώγου,
διαιτολόγος - διατροφολόγος

Αποτοξίνωση μετά το Πάσχα

Η

φετινή χρονιά ήταν δύσκολη. Μας έφερε
αλλαγές, απομόνωση, ψυχολογική κούραση και σωματική αποδυνάμωση. Όταν
λέμε σωματική αποδυνάμωση, φυσικά
εννοούμε την ελάττωση της σωματικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα τη μείωση της δύναμής μας.
Το γεγονός ότι ελαττώθηκε η σωματική μας δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της μυϊκής
μάζας και, συνεπώς, την πτώση του μεταβολισμού
μας. Σίγουρα, αν κάποιος είχε την ψυχική θέληση
να κάνει γυμναστική στο σπίτι, θα μπορούσε. Όμως,
αυτά που έλειπαν σε όλους μας ήταν το κίνητρο και
η διάθεση. Έτσι, μετά το Πάσχα και λίγο πριν από το
καλοκαίρι, έχουμε βάλει μερικά περιττά κιλά, τα
οποία, σε συνδυασμό με τη μείωση της μυϊκής μάζας, οδηγούν σε αλλαγή της σωματικής μας διάπλασης. Δυστυχώς, έχουμε την απαίτηση από τη φύση
να χάσουμε άμεσα τα παραπάνω κιλά και αγχωνόμαστε για την απώλεια βάρους - όσο πιο γρήγορα
γίνεται. Αυτό που οι περισσότεροι δεν συνειδητοποιούν είναι ότι η παραπάνω κατάσταση ταλαιπωρεί
το σώμα μας αλλά και την ψυχολογία μας.
«Είναι βάρβαρο να απαιτούμε από το σώμα μας να
χάσει 10 κιλά μέσα σε ένα με δύο μήνες, ενώ το βάρος αυτό το έχουμε πάρει μέσα σε δέκα μήνες ή και
παραπάνω. Η φύση, όμως, είναι ευνοϊκή. Παρ’ όλα
αυτά, μπορεί κάποιος να χάσει αρκετά κιλά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αν πάρει κάποιες αποφάσεις αλλαγής συνηθειών. Η σχέση με το ψυχοσωματικό μας “είναι” δεν χτίζεται μέσα σε δύο μήνες,

γι’ αυτό και θα πρέπει να προνοούμε και να φροντίζουμε το σώμα και την υγεία μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Άλλωστε το ρητό “των φρονίμων τα
παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν” είναι πολύ σοφό», αναφέρει η διαιτολόγος - διατροφολόγος Γε-

Βάλτε εφικτούς στόχους
Επειδή όλοι βιαζόμαστε όταν θέλουμε να
χάσουμε βάρος, πρώτα θα πρέπει να θέτουμε εφικτούς στόχους. «Σχεδιάζουμε
ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα γυμναστικής, που να μπορούμε να εφαρμόσουμε.
Επιπλέον, προετοιμάζουμε τη διατροφή
της εβδομάδας από το Σαββατοκύριακο,
για να είμαστε οργανωμένοι. Σκεφτόμαστε ότι θέλουμε να βελτιώσουμε την
υγεία μας και να ενδυναμώσουμε το σώμα
μας. Πρώτα φροντίζουμε να καταναλώνουμε την κατάλληλη ποσότητα νερού και
γενικά υγρών. Περιορίζουμε την κατανάλωση τροφής. Δεν υπάρχει κανένα τρόφιμο που να μην έχει θερμίδες. Δεν υπάρχει τρόφιμο που να καίει το λίπος. Δεν
υπάρχει μαγικό τρόφιμο που να αυξάνει
τον μεταβολισμό. Δεν υπάρχει τρόφιμο
που να κάνει αποτοξίνωση», αναφέρει η
κυρία Ζιώγου.

ωργία Ζιώγου. Και συμπληρώνει πως «η απώλεια
κιλών είναι θέμα ενεργειακού ισοζυγίου. Για να
έχουμε απώλεια κιλών, το ενεργειακό ισοζύγιο
πρέπει να είναι αρνητικό. Άρα, αυτά που τρώμε πρέπει να είναι λιγότερα από αυτά τα οποία καίμε. Με
αυτόν τον τρόπο, το θερμιδικό κενό καλύπτεται από
τα αποθέματα ενέργειας, τα οποία δεν είναι άλλα
από το λίπος. Όμως, υπάρχουν τρόφιμα που επηρεάζουν την υγεία μας και τα επίπεδα των ορμονών
μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ελέγξουμε την όρεξη μας ή την ανάγκη μας για γλυκά και
φαγητό. Να αποφεύγετε τηγανιτά, αλκοόλ, γλυκά
(μπισκότα, κέικ, πάστες κ.λπ.) και περιορίσετε σε
τέσσερις μερίδες ημερησίως την κατανάλωση υδατανθράκων (1 μερίδα υδατανθράκων = 1/2 φλ. ζυμαρικά ολικής αλέσεως = 1 φέτα ψωμί ολικής αλέσεως = 1/3 φλ. Ρύζι = 3 μικρά κομμάτια πατάτες).
Να καταναλώνετε καθημερινά φρούτα και λαχανικά
εποχής».

Η απώλεια κιλών είναι θέμα
αλλαγής συνηθειών - Τι πρέπει
να κάνουμε για να μην
«ταλαιπωρήσουμε»
το σώμα μας

P

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΜΑΪΟΥ 2021

OLITICAL

Ο

Ζ

43

ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

ι αρχαίοι Έλληνες μπορεί να ανέπτυξαν την ιατρική
επιστήμη πολύ νωρίς, ωστόσο δεν ξεχώριζαν την
ασθένεια ούτε από το ψυχικό υπόβαθρο ούτε από
την ηθική στάση και την προσέγγιση της ζωής.

Πού απέδιδαν οι αρχαίοι
Έλληνες τις επιδημίες;

(21/3-20/4)
Είναι ίσως ο μόνος τομέας που δεν
έχει τόσα σκαμπανεβάσματα τώρα,
αφού δέχεται και την ευνοϊκή
επιρροή της διέλευσης του Άρη
από το ζώδιο του Καρκίνου. Εργασθείτε για τις επιδιώξεις σας σε
αυτόν το τομέα και θα επιτύχετε.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Θα έχετε την ικανοποίηση να
δείτε αρκετές από τις επιθυμίες
σας και δη τις οικονομικές να
πραγματοποιούνται. Υπάρχουν
ακόμη μερικές δυσκολίες, αλλά
τόσο η διάθεσή σας όσο και οι
προοπτικές σας βελτιώνονται.
Η διαχείριση πρέπει να είναι
πιο συνετή.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Καλό είναι το ότι είστε ερωτικοί,
αλλά βαδίστε χωρίς την προκλητικότητα του Άρη, που μπορεί να
προκαλέσει ανταγωνισμούς ή...
σεισμούς με το ταίρι σας ή τους
ανωτέρους σας. Θαυμάσιες δημόσιες σχέσεις.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Έρχονται θετικότερες επιρροές
στον άξονα της καριέρας, που συμβάλλουν και στη βελτίωση των
εσόδων και στο καταλάγιασμα των
έκτακτων εξόδων σας. Παρ’ όλα
αυτά, έχετε και δυσκολίες λόγω
του Άρη στο ζώδιό σας. Η οικονομική σας κατάσταση είναι εύθραυστη.

Λέων

Ε

ιδικά για τις μαζικές επιδημίες,
υπάρχουν πολύ σημαντικές μαρτυρίες σε όλη την αρχαία ελληνική
γραμματεία για τις εξηγήσεις που
δόθηκαν. Οι λοιμοί αλλά και όλες οι καταστροφές θεωρούνταν αποτέλεσμα της
ύβρεως.
Η ύβρις αποτελούσε βασική αντίληψη της
κοσμοθεωρίας των αρχαίων Ελλήνων. Σύμφωνα με αυτήν, η υπερεκτίμηση του Εγώ, των
ικανοτήτων και των δυνάμεων των ανθρώπων
(σωματικής, πολιτικής, στρατιωτικής, οικονομικής κ.λπ.), η βίαιη, αλαζονική ή προσβλητική συμπεριφορά τους απέναντι στους άλλους
και κυρίως απέναντι στη φύση και στον Θεό, η
πεποίθηση ότι μπορούμε να υπερβούμε τη
θνητή φύση μας είχαν ως συνέπεια την προ-

σβολή και την οργή του θείου.
Η αλαζονεία αποτελούσε για τον αρχαίο ελληνικό κόσμο παραβίαση της ηθικής τάξης
και απόπειρα ανατροπής της κοινωνικής και
κοσμικής ισορροπίας. Μάλιστα, αν αυτή ήταν
επαναλαμβανόμενη, οδηγούσε, τελικά, στην
πτώση και την καταστροφή των υβριστών.
Ο σημερινός άνθρωπος μέχρι πρότινος θεωρούσε ότι είναι σχεδόν άτρωτος. Η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, σε
συνδυασμό με την υλική ευμάρεια, την πτώση
των αξιών και την καταστρατήγηση όλων των
ηθικών κανόνων, τον έκανε αλαζόνα, εγωπαθή, ατομιστή, άπληστο και ανόητα εφησυχασμένο.
Σημ.: Η συνέχεια στο επόμενο.

(23/7-22/8)
Ο Άρης διερχόμενος από τον Καρκίνο, θα σχηματίσει ένα τρίγωνο
με τον Ποσειδώνα και αυτό σημαίνει ότι οι άλλοι δεν θα μπορούν να
σας ξεγελάσουν ή να προσπαθήσουν να σας εκμεταλλευτούν οικονομικά.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Προσέξτε τα οικονομικά σας τώρα.
Όσοι επίσης έχετε διαπραγματεύσεις με τράπεζες, Δημόσιο ή άλλους
απρόσωπους οργανισμούς, προσπαθήστε να είστε συνεπείς. Τέλος, οι
επιχειρηματίες αποφύγετε να ξεκινήσετε κάτι καινούργιο και μη δεσμεύεστε αυτήν την εποχή με συμφωνίες.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός

(23/9-23/10)
Η Αφροδίτη στους Διδύμους και
η γωνιακή της όψη με το ζώδιό
σας σάς βοηθά αρκετά στη διαχείριση των οικονομικών σας
και στη σχετική ασφάλεια. Έχετε τη στήριξη του Κρόνου και
δεν κινδυνεύετε από κάτι σημαντικό!

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Η Αφροδίτη στους Διδύμους σημαίνει με λόγια ότι περιστάσεις
και γεγονότα θα είναι εκείνα που
θα σας φέρουν σε οικονομικές
ανόδους αρκετές φορές. Αν γίνουν σπατάλες ή λάθη, η υπαιτιότητα θα είναι δική σας.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Λάβετε υπόψη ότι ο Άρης θα πυροδοτήσει οικονομικές καθυστερήσεις και έκτακτες ανάγκες. Πρέπει
να έχετε εναλλακτικές λύσεις.
Δεύτερο ευαίσθητο σημείο είναι οι
δυσκολίες που θα πηγάσουν στον
επαγγελματικό τομέα. Εύνοια στα
ερωτικά σας.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Οπωσδήποτε θα υπάρξουν λίγοι
από εσάς που θα γευτούν δυσκολίες στις προσωπικές σχέσεις. Η
Αφροδίτη εξυπηρετεί τον τομέα
των οικονομικών και επαγγελματικών σχέσεων και απορρίπτει τις
υποχρεώσεις, τα «πρέπει», τη συμβατικότητα και τα δεσμά.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Ο Άρης που θα βρίσκεται στο ζώδιο του Καρκίνου προκαλεί
ύπουλες καταστάσεις και δημιουργεί ανισότιμες σχέσεις, με
πρωταγωνιστές αυτούς που συνεχώς υποχωρούν και συνεχώς
χρεώνουν ή μειώνονται. Ο Κρόνος σάς προσθέσει ανασφάλειες.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Ο Άρης θα προκαλέσει μικρούς
σεισμούς στο ερωτικό σας «οικοδόμημα». Αυτήν την περίοδο
γενικότερα βρίσκεστε στον πρόλογο των πιθανών προκλήσεων
που θα τύχουν στη συνέχεια στην
εργασία και την οικογένεια.
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«ΣΥΡΙΖΑ - Podemos, Venceremos»;

Α
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

ν κάποιος πριν από λίγα χρόνια έλεγε
πως θα έλθει η ώρα που οι περιφερειακές εκλογές στη Μαδρίτη θα γίνουν
θέμα συζήτησης στην Ελλάδα, θα τον
περνούσαν για ανισόρροπο. Ε, χάρη στη δήλωση
αποχώρησης από την πολιτική τού ιδρυτή και ηγέτη των Podemos, Πάμπλο Ιγκλέσιας, μετά την
εκλογική επικράτηση του Λαϊκού Κόμματος και
της Ισαμπέλ Ντίας Αγιούσο, η στιγμή αυτή ήλθε. Οι
Podemos μπορεί να μην ηττήθηκαν, αλλά ο αρχηγός τους, που αποχώρησε από την αντιπροεδρία
της κυβέρνησης για να ηγηθεί του προεκλογικού
τους αγώνα, βρήκε την αφορμή στο προσωπικό
του στραπάτσο για να πηδήξει από το τρένο. Άλλωστε, αυτοί που γνωρίζουν καλά τα μυστικά της
ισπανικής πολιτικής… κουζίνας υποστήριζαν εδώ
και καιρό ότι ο Πάμπλο Ιγκλέσιας έψαχνε ευκαιρία
να εγκαταλείψει το κόμμα του και την πολιτική.
Η σχέση του ηγέτη, έως χθες, των Podemos με
τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, οι παράλληλοι
βίοι των δύο πολιτικών σχηματισμών και κυρίως η
αντιπάθεια (όπως μαρτυρούν οι αναρτήσεις στα
κοινωνικά δίκτυα) που ένα μέρος της κοινής γνώμης εκφράζει προς τον αρχηγό της αντιπολίτευσης τροφοδότησαν αυτήν τη συζήτηση. Δεν έχει
περάσει, δα, και πολύς καιρός από τον Ιανουάριο
του 2015, όταν ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αγκαλιά με
τον Ιγκλέσιας και με σηκωμένες τις γροθιές, φώναζε: «ΣΥΡΙΖΑ - Podemos, Venceremos». Επόμενο, λοιπόν, στη μεν Κουμουνδούρου να τηρούν
για το θέμα σιγήν ιχθύος, στα δε αντίπαλα στρατόπεδα να αναζητούνται επισταμένως οι ομοιότητες
και οι διαφορές.

Υποθέτω πως η προσεκτική μελέτη των δύο περιπτώσεων θα αναδείξει πολλές. Ωστόσο, η αρχική αίσθηση είναι ότι τα δύο κόμματα διέγραψαν,
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μια θριαμβευτική πορεία μόνο όσο εξέφραζαν, πλειοδοτώντας
στον λαϊκισμό, τους αγανακτισμένους που η οικονομική κρίση, τα μέτρα αλλά και τα μαξιμαλιστικά
συνθήματα οδήγησαν στις πλατείες και τα πεζοδρόμια. Η προσγείωση στην πραγματικότητα οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση όπου θα βρίσκονταν και οι Podemos, εάν δεν σκαρφάλωναν
στην κυβέρνηση συμμαχώντας με τους Σοσιαλιστές. Αλλά τουλάχιστον αυτοί πρόσφεραν τη στήριξή τους σε όμορο πολιτικό κόμμα. Δεν πήδηξαν
από τη μία στην άλλη άκρη του πολιτικού τόξου,
όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, για να βρει τον Π.
Καμμένο… στα αριστερά της Χρυσής Αυγής. Το
ωραίο είναι ότι ο Τσίπρας, αφού πέταξε τον Βαρουφάκη από την κυβέρνηση, ψήφισε οικονομικά
μέτρα πολύ βαρύτερα από αυτά τα οποία κατήγγελλε. Το γεγονός ότι, στη συνέχεια, ηττήθηκε
εκλογικά κατ’ επανάληψη, δίχως να συντριβεί, είναι το μεγάλο επίτευγμά του. Αντιθέτως, ο Ιγκλέσιας (των περίεργων σχέσεων με τα καθεστώτα
της Βενεζουέλας και του Ιράν), αν και εγκατέλει-

Οι πολιτικές εξελίξεις
στην Ισπανία πυροδότησαν
στην Ελλάδα συζητήσεις για τις
ομοιότητες και τις διαφορές των
Αλέξη Τσίπρα και Πάμπλο Ιγκλέσιας...

ψε τις αντιευρωπαϊκές παρόλες, αποδείχθηκε τυχερός, καθώς δεν βρέθηκε αντιμέτωπος με το δίλημμα των μνημονίων.
Πού διαφέρουν αυτοί οι δύο άνθρωποι; Εξόφθαλμα, κατά την άποψή μου, στο προσωπικό και
το κοινωνικό προφίλ. Μπορεί ο Αλ. Τσίπρας να
συγκεντρώνει τη μήνι των αντιπάλων του, ουδείς
όμως μπορεί να αρνηθεί ότι ο πολιτικός βίος του,
είτε ως πρωθυπουργού είτε ως αρχηγού της αντιπολίτευσης, είναι διαφανής. Και η προσωπική και
η οικογενειακή ζωή του επίσης. Μπορεί να τον
κρέμασαν στα μανταλάκια για το «εξοχικό στο
Σούνιο», αλλά ο αρχηγός της αντιπολίτευσης ούτε
βίλα με πισίνα αγόρασε -κατά πώς έκανε ο αριστερός (όχι όμως και κομφορμιστής) Ιγκλέσιαςούτε διόρισε τη σύντροφό του υπουργό ούτε τρυφηλό βίο διάγει. Μπορεί για το πολιτικό ύφος του
πολλά να του καταμαρτυρούν, ουδέν, όμως, για το
ήθος του.
Ωστόσο, ενώ ο Ιγκλέσιας την… έκανε με πλάγια
βήματα, όταν είδε τα πράγματα να ζορίζουν, για
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τα δύσκολα έχουν αρχίσει εδώ και καιρό. Όσο συνεχίζει να καταναλώνει
χθεσινά συνθήματα και πολιτικές, όσο αδυνατεί
να κυριαρχήσει εσωκομματικών τάσεων και
άσπονδων φίλων και να απευθυνθεί πειστικά
εκτός των χαλαρών, έτσι κι αλλιώς, κομματικών
του ορίων, κοντολογίς όσο αδυνατεί να ηγηθεί
ενός πλειοψηφικού ρεύματος, θα παραμείνει για
καιρό στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Το ερώτημα, που είναι πολύ νωρίς για να τεθεί, δεν είναι
πόσο θα το αντέξει ο ίδιος, αλλά πόσο θα το αντέξει το κόμμα του.

Ούτε (μέγα) πλήθος ούτε (μέγα) πάθος

Ο

ΣΥΡΙΖΑ… είχε επενδύσει πολλά στη
συγκέντρωση της Πέμπτης. Θεωρούσε
ότι ήταν η απαρχή για μια επανεκκίνηση της σχέσης του με την κοινωνία. Γι’ αυτό και
γέμισε την Αθήνα με πανό και αφίσες, σε μια
προσπάθεια να συγκινήσει τους πολίτες, για να
κατέβουν στους δρόμους κατά του εργασιακού
νομοσχεδίου, το οποίο ακόμη, είναι αλήθεια,
δεν έχουμε δει. Ακόμη και ο πρόεδρος Αλέξης
επιστρατεύτηκε για να πείσει για να συστρατευτούν οι πολίτες για τη «μητέρα των μαχών»,
όπως την αποκαλούν ο ΣΥΡΙΖΑ και λοιπές δημοκρατικές ομάδες.
Το αποτέλεσμα της συγκέντρωσης της Πέμπτης, όσο κι αν θέλει η Κουμουνδούρου να το
κρύψει, ήταν ηχηρό χαστούκι. Ούτε μέγα πλήθος υπήρξε στις συγκεντρώσεις ούτε μέγα πάθος. Οι συγκεντρωμένοι ήταν λιγότεροι και απ’
όσους μαζεύονταν κάθε βράδυ για να υποστηρίξουν τα αιτήματα του Κουφοντίνα. Αυτό δεν
είναι, βέβαια, αποτέλεσμα για χαιρεκακίες

επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πείθει. Ούτε βέβαια για να
αρκεστούμε στο φιάσκο της κινητοποίησης
που επιχείρησε η Κουμουνδούρου. Τα προβλήματα του κομματικού μηχανισμού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι γνωστά.
Εάν δεν υπήρχε το ΠΑΜΕ, οι πλατείες θα
ήταν ερμητικά άδειες και αυτό είναι κάτι το
οποίο θα πρέπει να προβληματίσει όχι μόνο τον
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα. Οι εργαζόμενοι, αργά αλλά σταθερά, γυρίζουν την πλάτη στον συνδικαλισμό, που πλέον εκπροσωπεί όλο και λιγότερους. Αυτός είναι
και ο λόγος που τα νομοσχέδια περνούν… χαλαρά.

Το αποτέλεσμα της συγκέντρωσης
της Πέμπτης, όσο κι αν θέλει
η Κουμουνδούρου να το κρύψει,
ήταν ηχηρό χαστούκι

Οι όποιες αντιδράσεις βασίζονται σε λογικές
οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στους
χώρους δουλειάς. Με… τσιτάτα τού χθες δεν
πείθονται σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει και
οι θέσεις τού χθες εκφράζουν μόνο τους ανθρώπους τού χθες. Τα συνδικαλιστικά σωματεία πληρώνουν τις επιλογές των ανθρώπων
που τα πλαισίωναν και έχτιζαν κομματικές καριέρες ή πλούτιζαν, αξιοποιώντας τις θέσεις
όπου βρίσκονταν.
Εάν, λοιπόν, κόμματα και συνδικαλιστικοί
φορείς δεν αλλάξουν λογικές, δεν μπορέσουν
να βρουν τρόπους να πλησιάσουν τους νέους
εργαζομένους, οι πλατείες θα συνεχίζουν να
αδειάζουν.
Και όσο αυτές αδειάζουν τόσο πιο εύκολα δικαιώματα που θεωρούσαν γενιές δεδομένα θα
ανατρέπονται και θα αλλάζουν. Είτε γιατί άλλαξαν οι εποχές είτε γιατί αυτοί που θα μπορούσαν να τα υπερασπιστούν δεν πείθουν...

Γράφει

o Νίκος
Ελευθερόγλου
neleftheroglou@gmail.com

