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ΤΑ ΣΤΡIΒΕΙ ΠAΛΙ
ΚΑΙ ΒΡIΖΕΙ ΗΠΑ
ΚΑΙ ΜΠAΪΝΤΕΝ!

ΠΡΟΒΟΚAΤΣΙΑ
ΑΠO ΓAΛΛΟ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤH ΣΕ
ΒAΡΟΣ ΤΗΣ ΘΡAΚΗΣ!
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Νέο ΕΣΥ
με κέντρο
τον πολίτη
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Η... ΑΣΠΙΔΑ
για τα ευάλωτα νοικοκυριά
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Γράφουν

ΞΕΝ. ΚΑΡΑΒIΔΑΣ

Το σύστημα Υγείας
πριν και μετά…

Πώς
η δεύτερη
ευκαιρία
σώζει,
με 240-420
δόσεις, τους
μη έχοντες
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Η ΤΕΧΝΗΤΗ
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ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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ΣΕΛ. 25

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΔΕΚΑ
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ΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
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ΣΥΡΙΖΑ σε... απόγνωση με τις δημοσκοπήσεις

Τ

ελικά στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού είδαν κι απόειδαν, αποφάσισαν να βρουν τι τους φταίει
και δεν… τραβάνε. Και μη βιαστείτε να
πείτε ότι κάνει λάθη ο μεγάλος αρχηγός
που δεν απομακρύνει τα βαρίδια από το κόμμα του
και για αυτό παραμένει «κολλημένος» ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε γιατί οι συνιστώσες θολώνουν την όποια στροφή
θα ήθελε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προς το Κέντρο.
Αφού οι σύντροφοι της Κουμουνδούρου εξαντλήθηκαν στα επιχειρήματα περί… πετσωμένων
ΜΜΕ, είπαν να ασχοληθούν με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Όχι αυτών που έλεγαν πριν από δυο
χρόνια στον Αλέξη Τσίπρα ότι «το γυρίζουμε το
ματς και είμαστε σε απόσταση ανάσας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη» (τα αποτελέσματα τα γνωρίζετε), αλλά εκείνων που γίνονται σήμερα. Βέβαια, οι
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Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που κατέθεσαν το αίτημα
στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, λησμονούν ότι ακόμη και οι δημοσκοπήσεις των φιλικών
προς το κόμμα τους μέσων ενημέρωσης δεν έχουν
αποκλίσεις απ’ όσες δημοσιεύονται. Το ερώτημα
που έχουμε είναι πολύ απλό. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ
έχει στα συρτάρια του δημοσκοπήσεις που τον
φέρνουν πρώτο; Και αν τις έχει, γιατί δεν τις δημοσιοποιεί για να κλείσει στόματα;
Αν δεν το πράξει, τότε πρόκειται για ένα ακόμη
παιχνίδι αποπροσανατολισμού. Το μόνο, βέβαια,
που επιτυγχάνει με αυτό τον τρόπο είναι να επιβεβαιώνει τη ρήση του λαού ότι «ο πνιγμένος από τα
μαλλιά του πιάνεται». Αλλά με αυτό το σκεπτικό ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζει τη μοίρα του ούτε αντιστρέφει
την αίσθηση που υπάρχει στην πλειονότητα των πο-

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
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λιτών ότι θα χάσει τις επόμενες εκλογές όποτε και
αν γίνουν.
Αντί, λοιπόν, να επιχειρεί να ερμηνεύσει τις δημοσκοπήσεις και να αναζητά… φαντάσματα που κρύβονται πίσω από αυτές, να προσπαθήσει να αλλάξει
πορεία. Και τότε ίσως δει να αλλάζουν τα ποσοστά
του. Όσο κλείνει τα μάτια και αναζητά «ενόχους» τόσο θα βουλιάζει δημοσκοπικά. Βλέπετε, και εδώ
κρίνει τα γκάλοπ με βάση τα αποτελέσματά τους.
Όταν στο παρελθόν τα ποσοστά ήταν αντίστροφα,
στην Κουμουνδούρου δεν ζητούσαν να αλλάξει κάτι.
Όταν χρησιμοποιούσαν εταιρείες δημοσκοπήσεων και ύστερα τους έκαναν συνεργάτες τους, ήταν
όλα καλά και όλα ωραία. Τώρα απλώς θέλουν να
σκοτώσουν τον… αγγελιαφόρο. Μόνο που με αυτόν
τον τρόπο δεν θα αλλάξουν τα αποτελέσματα.
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«Πράσινη» προβοκάτσια στη Θράκη
Γάλλος ευρωβουλευτής διοργάνωσε εκδήλωση με τη λεγόμενη «Ομοσπονδία Τούρκων της Δυτικής Θράκης»

Λ

ίγες μέρες μετά τις προκλήσεις
Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια
της παραμονής του στην Κομοτηνή και τα περί τουρκικής μειονότητας, ήρθε ένας Γάλλος ευρωβουλευτής των Πρασίνων να προχωρήσει σε μια
εκδήλωση-προβοκάτσια κατά της ελληνικής Θράκης.
Το θέμα αποκάλυψε ο ευρωβουλευτής
της Ν.Δ. Μανώλης Κεφαλογιάννης με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία
διαμαρτύρεται έντονα για τη διαδικτυακή
εκδήλωση που συνδιοργανώνει ο Γάλλος
ευρωβουλευτής των Πρασίνων Francois
Alfonsi με τη λεγόμενη «Ομοσπονδία Τούρκων της Δυτικής Θράκης». Θέμα της εκδήλωσης είναι το δήθεν μακροχρόνιο πρόβλημα της μη εκτέλεσης των αποφάσεων
από πλευράς της Ελλάδας του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ένα άκρως δυσφημιστικό και ανακριβές για
την Ελλάδα θέμα σε μια εκδήλωση που
συνδιοργανώνεται από ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μία ένωση, η
οποία περιφρονεί τις Διεθνείς Συνθήκες
και προσπαθεί να υπονομεύσει και να αμφισβητήσει την εδαφική ακεραιότητα ενός
κράτους-μέλους.
Δεν είναι τυχαίο ότι το έμβλημα της συγκεκριμένης ένωσης είναι δύο νομοί της
Θράκης σε πράσινο χρώμα. Επίσης, συνεχείς είναι οι προσπάθειες αμφισβήτησης
της Διεθνούς Συνθήκης της Λωζάννης, που
υπογράφηκε το 1923 και σαφώς ορίζει ότι η
μειονότητα στη Θράκη είναι μουσουλμανική, σε αντίθεση με τη μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, που ορίζεται ως ελληνική
εθνική μειονότητα.
Δεν προκαλεί ασφαλώς εντύπωση η παρουσία στο πάνελ των ομιλητών τού Παναγιώτη Δημητρά του ανύπαρκτου πλέον Ελληνικού Παρατηρητήριου των Συμφωνιών
του Ελσίνκι, ο οποίος πριν από λίγους μήνες
δεν δίστασε να μηνύσει την Ελληνική Ακτοφυλακή γιατί φυλάει τα ελληνικά σύνορα!
Εντύπωση, όμως, προκαλεί η παρουσία στο
ίδιο πάνελ της Μαρίας Γιαννακάκη, τέως
βουλευτού της ΔΗΜ.ΑΡ. και πρώην γενικής
γραμματέως Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων την περίοδο 2016-2019.
Αναλυτικά, η επιστολή διαμαρτυρίας που
απέστειλε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης στον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ντέιβιντ Σασόλι:
«Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, Βρυξέλλες 1η

Ιουνίου 2021. Σας στέλνω αυτή την επιστολή
για να εκφράσω τις ανησυχίες μου και να
διαμαρτυρηθώ έντονα, με την ευκαιρία μιας
εκδήλωσης που διοργανώνεται από τον ευρωβουλευτή Francois Alfonsi (Πράσινοι /
EFA) με τη λεγόμενη “Ομοσπονδία Τούρκων της Δυτικής Θράκης”.
Tο θέμα της εκδήλωσης είναι εντελώς
δυσφημιστικό και ανακριβές για την Ελλάδα, ενώ σηματοδοτεί ένα στρεβλωτικό μήνυμα σχετικά με τη στάση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Από τη μία πλευρά αναφέρεται σε ένα
φερόμενο μακροχρόνιο πρόβλημα μη

εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ από
τη χώρα μου, ενώ η Ελλάδα με απόλυτη επιμέλεια τιμά όλες τις σχετικές δεσμεύσεις
της.
Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει μια εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώνεται από
μια ένωση, η οποία υπονομεύει και αμφισβητεί την εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους-μέλους και περιφρονεί τις Διεθνείς
Συνθήκες.
Δεν είναι τυχαίο ότι η λεγόμενη “Ομοσπονδία Τούρκων της Δυτικής Θράκης”
έχει ως έμβλημα δύο νομούς της Θράκης

που είναι χρωματισμένοι με πράσινο, ως
προφανή αξίωση κατά της ελληνικής κυριαρχίας.
Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάννης, η
οποία συνήφθη το 1923, δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα στη Θράκη αλλά μουσουλμανική.
Η τουρκική προπαγάνδα αμφισβητεί συστηματικά τις διατάξεις της Συνθήκης και
χρησιμοποιεί κάθε μέσο προκειμένου να
αποσταθεροποιήσει τη Θράκη και να αυξήσει την ένταση στις διμερείς μας σχέσεις.
Είμαι πεπεισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει τέτοιες
πρακτικές εναντίον των μελών του και
απορρίπτει κάθε απόπειρα υπονόμευσης της ειρήνης και της σταθερότητας
στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, βασίζομαι στις εύλογες αντιδράσεις σας
και ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτό το
γεγονός δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Με εκτίμηση,
Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης».

Έντονη διαμαρτυρία
Κεφαλογιάννη και
για την παρουσία, στο
ίδιο πάνελ, της Μαρίας
Γιαννακάκη, τέως βουλευτού
της ΔΗΜ.ΑΡ.

Είχαν στείλει εξώδικο στον Ευριπίδη Στυλιανίδη
Η μόνιμη αποστολή της Ελλάδας στο Γραφείο των Ηνωμένων
Εθνών απάντησε στην απαράδεκτη από κάθε άποψη εκδήλωση μιας
ΜΚΟ, με την «ταμπέλα» της να αναφέρει ότι είναι η «Ομοσπονδία
Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην Ευρώπη». Είναι η ΜΚΟ που έχει
στείλει εξώδικο στον βουλευτή Ροδόπης Ευριπίδη Στυλιανίδη και στο
Militaire.gr, που μετέδωσε συνέντευξή του.
Στο τέλος της απάντησης που είχε δημοσιευτεί Militaire.gr
(21/04/2021) γίνονταν μερικές χρήσιμες υπενθυμίσεις προς την
«ομοσπονδία»…
Ανέφερε, μεταξύ άλλων, η ελληνική απάντηση:
«Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη ορίζεται σαφώς και βασίζεται σταθερά στις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης Ειρήνης της
Λωζάννης του 1923. Τα μέλη της είναι Έλληνες πολίτες που απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων μειονοτήτων, εκτός από τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που είναι εγγυημένα σε όλους τους Έλληνες πολίτες, χωρίς διάκριση από το Σύνταγμα και την εθνική νομοθεσία.

Πέραν των ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο, συστηματικά και με συνέπεια, έχει υιοθετήσει αρκετά μέτρα “θετικών διακρίσεων” προς όφελος
των Ελλήνων πολιτών, που είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας
στη Θράκη, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της υποχρεωτικής ποσόστωσης 0,05% για την εγγραφή φοιτητών μειονοτήτων στα ελληνικά
πανεπιστήμια και το ποσοστό των 5‰ υπέρ των μειονοτικών μελών για
πρόσληψη στην Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία. Άτομα που ανήκουν στη
μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης συμμετέχουν ενεργά σε όλες
τις πτυχές της καθημερινής δημόσιας, αστικής και πολιτικής ζωής σε
περιφερειακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για τα μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη είναι, επίσης, πλήρως σύμφωνα με τους σύγχρονους κανόνες και τα πρότυπα
προστασίας των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων. Δυστυχώς,
φαίνεται ότι το ABTTF, που λειτουργεί και πάλι ως GONGO, αποσυνδέεται κατάφωρα από τις πραγματικές συνθήκες και δεν είναι σε θέση να
μιλήσει εκ μέρους των Ελλήνων πολιτών που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη».
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ΟΛΙΤΙΚΗ

«Ασπίδα» προστασίας για τους
μη έχοντες δεύτερη ευκαιρία

Τ

ην ευεργετική πρόνοια του «κουρέματος» χρέους για
πρώτη φορά στα χρονικά με την παράλληλη πλήρη
προστασία των οικονομικά ευάλωτων, καθώς και τη
θωράκιση της πρώτης κατοικίας υπογραμμίζει η κυβέρνηση μέσω της ενεργοποίησης του νέου νόμου «Ρυθμίσεις
οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας» εξωδικαστικού συμβιβασμού. Αρμόδια κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι μέσω του πρώτου τρόπου διευθέτησης των οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ήτοι του εξωδικαστικού συμβιβασμού, διασφαλίζεται ότι αναστέλλονται οι διαδικασίες
αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή πλειστηριασμοί και κατασχέσεις, αποπληρώνονται οι οφειλές προς το Δημόσιο
και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε έως και 240 δόσεις, ήτοι σε χρονικό διάστημα έως 20 ετών, καθώς και των
μη εξυπηρετούμενων δανείων σε έως 420 δόσεις. Τα ίδια
πρόσωπα τονίζουν ότι στις περιπτώσεις των ευάλωτων νοικοκυριών παρέχεται κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου της α’ κατοικίας για πέντε έτη, ενώ διαγράφεται μέρος της οφειλής υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που
καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Ο δεύτερος τρόπος διευθέτησης των οφειλών είναι μέσω της διαδικασίας διαγραφής όλων των οφειλών, υποβάλλοντας αίτηση στο δικαστήριο, με σκοπό να εξασφαλισθεί η δεύτερη ευκαιρία, αφού θα έχει προηγηθεί, με συγκεκριμένους τρόπους που προβλέπονται στον νόμο, η
απαλλαγή τους από όλα τα χρέη.

στασία της πρώτης’ κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών
που έχουν ισχυρή ή πλήρη οικονομική αδυναμία προβλέπεται η ίδρυση ενός φορέα, ο οποίος θα αγοράζει την α’ κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών, και στη συνέχεια υποχρεούται να τους τη μισθώνει. «Με τον τρόπο αυτό στηρίζονται έμπρακτα οι αδύναμοι πολίτες, καθώς τους παρέχεται επίδομα ενοικίου, όπως ήδη παρέχεται σε όσους δεν
έχουν ιδιόκτητη κατοικία, στο ύψος που ορίστηκε το επίδομα στέγασης σύμφωνα με τον νόμο 4472/2017», σημειώνουν οι ίδιες πηγές και επισημαίνουν ότι ο νέος νόμος
για τη δεύτερη ευκαιρία προστατεύει την α’ κατοικία και
την επαγγελματική στέγη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κάτι που, όπως λέγεται, δεν γινόταν ούτε
μέχρι σήμερα ούτε και στον νόμο Κατσέλη.
Τέλος, το Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνει ότι
κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης η

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Η απάντηση του Μαξίμου
«Από την αρχή της θητείας της η κυβέρνηση έχει
θεσπίσει το κατάλληλο πλέγμα μέτρων, προκειμένου
να προστατεύσει την α’ κατοικία ευάλωτων νοικοκυριών, καθώς και αυτών που αποδεδειγμένα παρουσιάζουν αδυναμία πληρωμής. Παράλληλα, ενισχύει την
κουλτούρα πληρωμών και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας», επισημαίνουν
κυβερνητικές πηγές. Τα ίδια πρόσωπα υπενθυμίζουν με
νόημα ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
τώρα προκαλεί θόρυβο κατηγορώντας την κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας ότι δεν προστατεύει επαρκώς τους αδύναμους, είχε καταργήσει τον νόμο Κατσέλη, δημιουργώντας ένα προσωρινό εργαλείο προστασίας εξάμηνης διάρκειας, το οποίο, μάλιστα, αφορούσε σε περιορισμένη ομάδα δανειοληπτών και το οποίο δεν μπορούσε καν να λειτουργήσει στην πράξη, χωρίς εν τέλει να προσφέρει συνολική και βιώσιμη λύση στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους.
Επιχειρώντας να υπερκαλύψει τα κενά της προηγούμενης κυβέρνησης, η παρούσα της Νέας Δημοκρατίας παρέτεινε για ακόμη επτά μήνες την ισχύ του νόμου 4605/2019
μέχρι την 31η Ιουλίου 2020. Κάλεσε, μάλιστα, τις τράπεζες
και τα funds να παρέχουν βιώσιμες ρυθμίσεις προς τους
οφειλέτες, με σκοπό να αποφύγουν τους πλειστηριασμούς
και να προστατευτεί η α’ κατοικία τους.
Κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι ειδικά για την προ-

σημερινή κυβέρνηση
προστάτευσε πλήρως την α’ κατοικία
όσων επλήγησαν από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού έως προχθές, 31 Μαΐου, με το προστατευτικό πέπλο να μην αφορά μόνον στους πλειστηριασμούς αλλά και σε κάθε άλλο μέτρο.

Τι κερδίζουν όσοι μπουν στον
νέο εξωδικαστικό συμβιβασμό και πώς
προστατεύονται τα ευάλωτα νοικοκυριά
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παράθυρο για μείωση του ΦΠΑ
Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης
από την Αστυπάλαια
g_evgenidis@yahoo.gr

Τ

α αποκαλυπτήρια ενός εκ των πιο φιλόδοξων projects που έχει αναλάβει
η κυβέρνηση έκαναν χθες στην
Αστυπάλαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και ο διευθύνων σύμβουλος της VW Χέρμπερτ Ντις, καθώς εντός των επόμενων ετών
αναμένεται να τρέξει ο πλήρης εξηλεκτρισμός
του στόλου των οχημάτων που κινούνται στο
νησί αλλά και να δρομολογηθεί η αλλαγή του
ενεργειακού μοντέλου.
Το σχέδιο εξηλεκτρισμού δεν αφορά μόνο
τα Δ.Χ. οχήματα, καθώς ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας
υπό τον τίτλο «e-astypalea», η οποία αναμένεται να επιτρέπει στους κατοίκους να κάνουν
αίτηση για να λάβουν γενναία επιδότηση, προκειμένου να αποκτήσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας. Εντός των επόμενων
τριών ετών προβλέπεται να αντικατασταθούν
τα περίπου 1.500 οχήματα πάσης φύσεως που
βρίσκονται στο νησί από 982 ηλεκτρικά, τόσο
δημόσιας όσο και ιδιωτικής χρήσης. Πρόκειται για αυτοκίνητα, ελαφρά επαγγελματικά
φορτηγά, σκούτερ αλλά και οχήματα ειδικών
εφαρμογών. Ήδη, μάλιστα, χθες παραδόθηκαν τα πρώτα οχήματα στο Λιμενικό και στην
ΕΛ.ΑΣ., ως δωρεά της VW, ενώ στο νησί έχουν
ήδη εγκατασταθεί οι πρώτοι 12 σταθμοί φόρτισης του ΔΕΔΔΗΕ.

Αλλαγή μοντέλου
Η αλλαγή θα περιλάβει και τα οχήματα των
εταιρειών ενοικίασης, τον στόλο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο νησί και, βεβαίως, τα αυτοκίνητα του Δημοσίου. Παράλληλα, στο νησί θα εισαχθούν και νέες υπηρεσίες, όπως σταθμευμένα μοιραζόμενα αυτοκίνητα σε τρεις σταθμούς των 50 οχημάτων,
σταθμευμένα μοιραζόμενα μέσα μικρο-κινητικότητας, όπως μοτοσυκλέτες και ποδήλατα,
αλλά και ηλεκτρικά μίνι βαν κατά παραγγελία.
Εκτός από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δε, οι πε-

τρελαιογεννήτριες βαίνουν προς απόσυρση,
με επιστράτευση κυρίως της ηλιακής και της
αιολικής ενέργειας.
Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη, βεβαίως,
συνοδεύτηκε και με την απαραίτητη μεσημεριανή βόλτα στα σοκάκια της Αστυπάλαιας.
Πρώτος σταθμός, ο παραδοσιακός φούρνος
«Ηλιάνα» της Αστυπάλαιας, που έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο εργαστήριο παραδοσιακών προϊόντων, τα οποία εξάγει στην Ευρώπη
και την Αμερική.
«Είναι πολύ σπουδαίο και είναι η καλύτερη
απόδειξη ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε
καινούργιες δουλειές και στους δικούς μας
τόπους, αρκεί να επενδύσουμε στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα», ανέφερε ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον ιδιοκτήτη του
εργαστηρίου, Δημήτρη Πετρίδενα. «Μας έχετε δώσει πάρα πολλά εργαλεία, να ξέρετε.
Μας έχετε βοηθήσει σε αυτήν τη δύσκολη και
κρίσιμη στιγμή που περνά η χώρα», σημείωσε, από την πλευρά του, ο κ. Πετρίδενας.
Ακόμα, ο κ. Μητσοτάκης φωτογράφισε και
μείωση του ΦΠΑ στα νησιά το επόμενο διάστημα, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και

ισορροπήσουν τα δημόσια οικονομικά. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης, σταματώντας στο Πολυδύναμο Ιατρείο του νησιού, ευχαρίστησε το
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για τους εμβολιασμούς, ενώ ανέφερε ότι συνάντησε και δύο
τουρίστες οι οποίοι του επεσήμαναν ότι άκουσαν πως τα νησιά είναι εμβολιαστικά καλυμμένα, εξ ου και ήρθαν.
Για ένα «κατώφλι σε έναν νέο, πιο βιώσιμο
και πιο πράσινο κόσμο» έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας το «Astypalea Project», ενώ αναφέρθηκε στις δράσεις
της ελληνικής κυβέρνησης για το περιβάλλον,
στο πλαίσιο του σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης. «Η Αστυπάλαια θα είναι το πειραματικό πεδίο για την πράσινη μετάβαση», είπε.
Και υπογράμμισε ότι άμεσα θα χρησιμοποιηθούν τα δημόσια ηλεκτρικά οχήματα, ενώ θα
προχωρήσει και ο ενεργειακός μετασχηματισμός του νησιού. «Λανσάραμε την πλατφόρμα
για να βοηθήσουμε τους νησιώτες να αλλάξουν τα αυτοκίνητά τους με ηλεκτρικά. Και οι
επιδοτήσεις είναι πολύ πιο γενναιόδωρες σε
σχέση με την ενδοχώρα», είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.

«Η Αστυπάλαια είναι το μελλοντικό εργαστήρι της Ευρώπης για την απολιγνιτοποίηση», υπογράμμισε κατά την παρουσίαση της
επένδυσης ο κ. Ντις. «Η Ελλάδα καθίσταται
αξιόπιστος επενδυτικός προορισμός, ενώ
αναδεικνύονται οι δυνατότητες σύμπραξης
του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με τον
καλύτερο τρόπο», υπογράμμισε με τη σειρά
του ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας
Φραγκογιάννης, που επιβλέπει το project.

Τα αποκαλυπτήρια ενός
εκ των πιο φιλόδοξων project
που έχει αναλάβει η κυβέρνηση
έκαναν χθες, στην Αστυπάλαια,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο
διευθύνων σύμβουλος της VW
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Μην περιμένετε αλλαγές
στο υπουργείο Προστασίας
Έψαξα και έμαθα. Δεν πάει πουθενά,
προς το παρόν, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Δεν πρόκειται να γίνει κάποια παρέμβαση του K.Μ. στο υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, για πολλούς και διαφόρους
λόγους. Ο ένας είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει την αδιαμφισβήτητη εμπειρία του Μιχάλη. Ο δεύτερος
λόγος είναι ότι ο Μητσοτάκης θεωρεί ότι
για την ωμή βία και την εγκληματικότητα
δεν ευθύνεται μόνο η ηγεσία του υπουργείου. Είναι πολυπαραγοντικό και πολύπλοκο το θέμα. Ψυχραιμία, λοιπόν…

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Τα ευτράπελα της
απλής αναλογικής

OLITICANTIS

Η Σπάρτα Πράγας
θα μπει στη ΔΕΠΑ;

Ο

Διονύσης Χατζηδάκης είναι ένας έμπειρος, παλαιός αυτοδιοικητικός. Μιλώντας από το βήμα της Βουλής, ο πρώην
δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου και νυν βουλευτής
και υπεύθυνος Αυτοδιοίκησης της Ν.Δ. Διονύσης Χατζηδάκης προχώρησε στην αποκάλυψη
ότι γράφει βιβλίο για τα ευτράπελα που προκάλεσε η απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο
κ. Χατζηδάκης, ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω,
παρότι έχει αναλάβει το πρόβλημα, δεν έχει καταφέρει να «σβήσει» τις «γαλάζιες φωτιές»
στην ΕΕΤΑΑ, αποκάλυψε επίσης ότι θα αφιερώσει το βιβλίο στον «πατέρα» τού «Κλεισθένη»
και της απλής αναλογικής στην Αυτοδιοίκηση,
πρώην υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη.

«Ποντικοί» στην πολυκατοικία
του Τσακαλώτου
Θρασύτατοι διαρρήκτες έκαναν γης Mαδιάμ
εννέα γραφεία πολυκατοικίας στην οδό
Μαυροκορδάτου 9, στο κέντρο της Αθήνας.
Το καταστροφικό τους έργο προκάλεσε την
έκπληξη τόσο των εργαζομένων όσο και των
αστυνομικών, που δεν πίστευαν στα μάτια
τους με το θέαμα που αντίκρισαν, καθώς οι
διαρρήκτες είχαν σκάψει ακόμα και γύρω
από τις κάσες για να αχρηστέψουν τις πόρτες ασφαλείας και να μπορέσουν να μπουν
μέσα.
Οι δράστες μπορεί να μην ασχολήθηκαν με το
γραφείο του Τσακαλώτου, όπως έκανα πριν
από έναν μήνα, αλλά στα άλλα άνοιξαν ντουλάπια, συρτάρια και σήκωσαν υπολογιστές
και λάπτοπ. Κατόπιν εξαφανίστηκαν δίχως
να γίνουν αντιληπτοί.

P

Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της Σπάρτα Πράγας που
θέλει να μπει στη ΔΕΠΑ υποδομών; Για όσους δεν
γνωρίζουν, πρόκειται για τον κ. Ντανιέλ Κρετίνσκι, που είναι δικηγόρος στο επάγγελμα και
ισχυρός άνδρας του τσεχικού ομίλου EPH (Energeticky a pruyslovy holding). Πληροφοριακά σημειώνω ότι ο 46χρονος δικηγόρος έχει προσωπική περιουσία που υπολογίζεται από το «Forbes»
στα 4,2 δισ. δολάρια και είναι ο τρίτος πλουσιότερος Τσέχος. Ο Κρετίνσκι έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, διότι απέκτησε
συμμετοχές στη γαλλική εφημερίδα «Le
Monde», στη γερμανική αλυσίδα λιανεμπορίου
Metro AG, στα αγγλικά ταχυδρομεία Royal Mail
αλλά και στην αμερικανική αλυσίδα Macy’s.
Αφήστε που τον αγαπούν ιδιαίτερα το Κρεμλίνο
και η Gazprom.

«Ξαναχτύπησε»
ο Μουτζούρης

Πωλείται ενημερωτικό
ραδιόφωνο…
Υπάρχουν σκέψεις και συζητήσεις για αγοραπωλησία ενημερωτικού ραδιοφώνου; Βλέπεις οι
περιφερόμενοι «διευθυντάδες» του, αντί να το
απογειώσουν, το πήγαν στον βούρκο το μαγαζί και η ιδιοκτησία ψάχνει τρόπους να το ξεφορτωθεί… Για τα ονόματα που ακούγονται ότι έχουν
καταθέσει πρόταση εξαγοράς μην πιστεύετε τίποτα. Δεν ισχύουν.

Καιρό είχαμε να τον ακούσουμε. Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, με
επιστολή του στον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, την οποία κοινοποιεί παράλληλα προς τους υπουργούς Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Ασύλου Νότη Μηταράκη και Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εκφράζει τους φόβους του ότι το νησί της Λέσβου θα γεμίσει κορονοϊό από τους μετανάστες. Ο περιφερειάρχης επισημαίνει πως η πλειονότητα των
κρουσμάτων ανήκει στον μεταναστευτικό πληθυσμό και ζητά την παρέμβαση του υπουργού Νίκου
Χαρδαλιά, προκειμένου να αποφευχθεί η εξέλιξη αυτή και παράλληλα να ληφθούν τα αναγκαία
μέτρα για τη μετακίνηση των αιτούντων άσυλο,
«που σήμερα γίνεται χωρίς περιορισμούς».
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Συνέδριο από το 2022 και… βλέπουμε

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Η Ελλάδα τρέχει
με ταχύτητες
του μέλλοντος
Ανεβάζει ταχύτητες η δημοπράτηση νέων
ψηφιακών έργων, δημιουργώντας κινητικότητα στον κλάδο της Πληροφορικής. Η
επίδραση στην πραγματική οικονομία
έχει θετικό πρόσημο, καθώς οι εταιρείες
τεχνολογίας, αν μη τι άλλο, κάνουν προσλήψεις. Ένα από τα πρώτα έργα που εντάχθηκαν στην ομπρέλα του Ταμείου
Ανάκαμψης αφορά στη μεταρρύθμιση
του Δημοσιονομικού́ Συστήματος στην
Κεντρική́ Διοίκηση και τη λοιπή́ Γενική́
Κυβέρνηση, έχοντας προϋπολογισμό 51,2
εκατ. ευρώ. Ένα, δηλαδή, ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα δημοσιονομικής
διαχείρισης (ΟΠΣΥΔΔ), που είναι απόλυτα
συμβατό με το νέο λογιστικό πλαίσιο για
τη Γενική Κυβέρνηση (ΛΠΓΚ), επιτρέποντας τη συγκέντρωση όλων των αναγκαίων
στοιχείων για τη σύνταξη ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και
λοιπών χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών αναφορών Γενικής Κυβέρνησης. Όλα αυτά τα projects μέχρι πριν από
λίγα χρόνια θα ήταν σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Τώρα παίρνουν σάρκα και
οστά με τη σκληρή δουλειά του Κυριάκου
Πιερρακάκη και την εποπτεία του Γρηγόρη Δημητριάδη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο…

POLITICANTIS

Ξεχάστε το Συνέδριο εντός του 2021. Με αγάπη το λέω σε όσους διαβάζουν τη στήλη και είναι συμπαθούντες τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος Αλέξης δεν έχει όρεξη για κόντρες και μπλεξίματα. Η επίσημη δικαιολογία από την Κουμουνδούρου είναι ότι, λόγω της πανδημίας, δεν μπορούν να μαζέψουν χιλιάδες ανθρώπους σε ένα στάδιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι, κατά πάσα πιθανότητα, ο Αλέξης Τσίπρας στην
πανελλαδική συνδιάσκεψη του Ιουνίου θα ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα των συνεδριακών διαδικασιών και πως το Συνέδριο θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2022. Το Συνέδριο κατά το παρελθόν ήταν για
τον ΣΥΡΙΖΑ μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία. Ωστόσο, φαίνεται πως τώρα αντιμετωπίζεται από
τον κ. Τσίπρα ως κάτι που θα του επιφέρει περαιτέρω εσωκομματικά ζητήματα. Τώρα ο πρόεδρος πιστεύει ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Μην τον ενοχλείτε με άλλα ζητήματα!

Η αλήθεια περί… σεισάχθειας
Επειδή ρωτούν αρκετοί φίλοι
για τη νέα ρύθμιση χρεών που
προωθεί η κυβέρνηση, μην περιμένετε σεισάχθεια. Όσοι σας λένε κάτι τέτοιο ψεύδονται. Οι τράπεζες, το Δημόσιο και τα Ταμεία
δεν πρόκειται να κάνουν διαγραφές οφειλών. Η πλήρης διαγραφή
οφειλών θα συνοδεύεται μόνο
από την πλήρη πτώχευση, δηλαδή την απώλεια ολόκληρης της
περιουσίας. Ο νόμος έχει τις εξής
βασικές διαδικασίες που μπορεί να ακολουθήσει κανείς: Ρύθμιση του χρέους μέσα από
ένα πρόγραμμα μακροχρόνιων δόσεων που φτάνουν και τις 240 προς το Δημόσιο και τις
420 προς τις τράπεζες και υπό προϋποθέσεις μερική διαγραφή οφειλών - δηλαδή, ένα
κούρεμα χρέους μόνο επί των επιτοκίων και των προσαυξήσεων. Τίποτα περισσότερο.

Δημοτικός σύμβουλοςκαουμπόης
Γελάει το σύμπαν με ορισμένους αυτοδιοικητικούς. Θα πέσει γέλιο στις αίθουσες των δικαστηρίων, καθώς πριν από μερικά χρόνια συνελήφθη από την Αστυνομία ένας δημοτικός σύμβουλος, δήμου
της Αττικής, ο οποίος κυκλοφορούσε με
πιστόλι φορεμένο στη ζώνη. Προφανώς
το παλικάρι έβλεπε μικρό πολλά γουέστερν. Τον τσίμπησαν, λοιπόν, τον καουμπόη και διαπίστωσαν ότι το όπλο ήταν
κρότου - λάμψης. Φαντάσου τι έχει να γίνει στην αίθουσα του δικαστηρίου με το
κρότου - λάμψης!

LOCK

ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝ.ΑΛ. καλύπτουν
τους βουλευτές τους

E

ίναι γνωστό ότι η κατάσταση στη Θράκη είναι πολύ περίεργη και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Οι Τούρκοι έχουν στρέψει για τα καλά το ενδιαφέρον τους στην
περιοχή και θέτουν ανοικτά θέμα «τουρκικής μειονότητας». Η επίσκεψη Τσαβούσογλου και η αποκάλυψη ότι παρέθεσε γεύμα σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του
ΚΙΝ.ΑΛ. προκαλούν σοβαρά προβλήματα. Ο λόγος για τον βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν
Αχμέτ του ΚΙΝ.ΑΛ. και τους βουλευτές Ξάνθης Ζεϊμπέκ Χουσεΐν και Μπουρχάν Μπαράν από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝ.ΑΛ. αντίστοιχα, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους στο «γεύμα»
του Τσαβούσογλου εγείρουν ερωτήματα. Το κακό είναι ότι οι εκπρόσωποι των κομμάτων τους τούς κάλυψαν απόλυτα. Και ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Παύλος Χρηστίδης από το ΚΙΝ.ΑΛ. Δεν βρίσκουν, λένε, κάτι κακό στη στάση των βουλευτών τους… Οκέι, καταλάβαμε.

Σε γόρδιο δεσμό εξελίσσονται οι
διαγωνισμοί για τα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά. Το υπουργείο Οικονομικών έβαλε φρένο στον
έναν διαγωνισμό, γιατί ακόμα
δεν έχει ολοκληρωθεί η νομική
επεξεργασία του άλλου διαγωνισμού που τρέχει η ΕΤΑΔ για το
ίδιο ναυπηγείο. Οι δύο διαγωνισμοί πρέπει να βγουν μαζί, για να
μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι
να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το σύνολο του συγκροτήματος.

P
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Το σύστημα Υγείας πριν και μετά…

Σ

του

Ξενοφώντα
Καραβίδα
Διευθύνων
σύμβουλος
Metropolis Clinic

το τέλος του 2019 ουδείς φανταζόταν ότι η Ελλάδα
θα αντιμετωπίσει ένα κύμα πανδημίας που τυγχάνει μία φορά κάθε 100 χρόνια και πως το σύστημα
Υγείας με τα σοβαρά λειτουργικά και οικονομικά του
προβλήματα θα αντεπεξέλθει έστω υποτυπωδώς σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση.
Πριν από τη χρεοκοπία της χώρας στους δείκτες κοινωνικής εμπιστοσύνης τα ιδιωτικά νοσοκομεία και οι
κλινικές καταλάμβαναν τη 15η θέση έναντι της πολύ χαμηλής θέσης του ΕΣΥ. Με αυτό τον τρόπο καταγραφόταν
το σύστημα και στις ευρωπαϊκές εκθέσεις που το κατέτασσαν στις τελευταίες θέσεις της Ε.Ε.
Στην Ελλάδα υπάρχει υπερπληθώρα χειρουργών, γυναικολόγων και παθολόγων αλλά και το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη σε γενικούς γιατρούς. Οι Έλληνες
γενικοί γιατροί είναι μόλις 5% του συνόλου, την ώρα που
σε άλλες χώρες τα ποσοστά είναι πολλαπλάσια: 38% στη
Γαλλία, 46% στην Πορτογαλία. Για τις ανάγκες του δικού
μας συστήματος υγείας χρειαζόμαστε τουλάχιστον διπλάσιους. Την ίδια ώρα, ένας στους τέσσερις γιατρούςμέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι άνεργοι ή
υποαπασχολούμενοι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι γνωστό ότι είναι οι μεγάλες ελλείψεις στο μη ιατρικό προσωπικό.
Όσον αφορά στην αποτίμηση των πολιτών για τις υπηρεσίες υγείας; Ένας στους πέντε δηλώνει ότι δεν έλαβαν
υπηρεσίες (μια εξέταση ή θεραπεία) κυρίως για λόγους
υψηλού κόστους. Ένας στους τρεις καρκινοπαθείς δηλώνει ότι είχε πρόβλημα στην πρόσβαση στο φάρμακο,
όπως και το 60% των διαβητικών και των υπερτασικών.
Όταν ξέσπασε η πανδημία, κανένα σύστημα Υγείας
στον κόσμο δεν ήταν έτοιμο για την αντιμετώπισή της. Η
έγκαιρη λήψη μέτρων στην πρώτη φάση της πανδημίας
επέτρεψε σαφώς να κερδηθεί χρόνος με αναγκαίες κινήσεις για να ενισχυθεί το σύστημα Υγείας σε εξοπλισμό
και προσωπικό. Οι ΜΕΘ από 557 πριν από την πανδημία
μέσα σε έναν χρόνο ξεπέρασαν τις 1.400 και η Ελλάδα
βρίσκεται πλέον στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το γεγονός

ότι όλη η χώρα οργανωτικά έγινε επί της ουσίας μια υγειονομική περιφέρεια και η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, το 75% των ΜΕΘ του οποίου χρησιμοποιήθηκε από
το ΕΣΥ, έκαναν το σύστημα πιο αποτελεσματικό. Το υψηλό επίπεδο των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, που με επαγγελματισμό και φιλότιμο έδωσε τη μάχη
στην «πρώτη γραμμή», είναι αναμφισβήτητα καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας.
Η εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στους ειδικούς συνέβαλε στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης, η οποία
δεν διερράγη ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές.
Επείγει όμως ένα νέο, αναγεννημένο και διεθνώς ανταγωνιστικό ΕΣΥ, ικανό να παρέχει υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες. Σοβαρές και ρηξικέλευθες παρεμβάσεις με:
• Νοσοκομεία λειτουργικά και οικονομικά αυτόνομα
και αυτοδιοικούμενα. Αυτό σημαίνει ότι οι διοικήσεις θα
είναι υπόλογες για τους ισολογισμούς.
• Έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, που θα πρέπει να παίξει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στον νέο σχεδιασμό της πολιτικής δημόσιας υγείας, καθώς επιβάλλεται να μετακινηθούμε από τη λογική του όγκου στη λογική της αξίας.
• Νέο σύστημα προμηθειών με διαγωνισμούς σε επίπεδο ΥΠΕ ή νοσοκομείου για να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή διαπραγμάτευση.
• Δημιουργία Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης, που θα
παρέχουν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη ιατρική
φροντίδα, ώστε να γίνονται πολύπλοκες ιατρικές πράξεις
σε πολύ χαμηλότερο κόστος και οι ακριβές ιατρικές πράξεις να διευκολύνονται από τις οικονομίες κλίμακας.
• Συστήματα θεραπειών βάσει δεδομένων (evidence
based medicine). H ιατρική πράξη αξιολογείται με βάση
την αναγκαιότητά της (cost-benefit ratio) και σαφέστατα
υλοποιείται εφόσον υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις.
Καταχώρηση αποτελεσμάτων σε μητρώα (registries)
που τροφοδοτούν το σύστημα.
• Ορθολογική κοστολόγηση ιατρικών πράξεων και νοσηλίων στον ιδιωτικό και στον κρατικό τομέα. Αυτό ση-

μαίνει σωστή τιμολόγηση έναντι και του ΕΟΠΥΥ και των
ασφαλιστικών εταιρειών, αλλά και άμεση πληρωμή των
μονάδων υγείας.
• Αντικειμενική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των ιατρικών πράξεων με ανταποδοτικότητα στους παρόχους
υγείας, βάσει μονάδων έργου και κόστους, μέσω των
DRGs (αντίστοιχο των αμερικάνικων RVUs).
• Επικαιροποίηση του υγειονομικού χάρτη και αναβάθμιση των υγειονομικών υποδομών της περιφέρειας.
Αναβάθμιση του ΕΚΑΒ και αξιοποίηση της τηλεϊατρικής.
• Χάραξη βιομηχανικής πολιτικής για τον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του φαρμάκου. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις και στην ιατροβιολογική έρευνα που διεξάγεται και στη διασύνδεση των
πανεπιστημίων.
Το σύστημα Υγείας είναι και παραμένει εξόχως νοσοκομειοκεντρικό με συνέπεια την αδήριτη ανάγκη επανασύστασης και επαναδιαμόρφωσης ενός νέου ΕΣΥ, όπου
οι διαρθρωτικές αλλαγές, η ψηφιακή τεχνολογία, η ορθολογική διαχείριση και η υψηλή εξειδίκευση θα είναι
προαπαιτούμενα.
Λύσεις ρεαλιστικές και όχι ουτοπικές. Υπάρχει θέμα
χρηματοδότησης. Προφανώς. Χωρίς κονδύλια δεν μπορεί να ανασυνταχθεί το σύστημα υγείας. Ρεαλιστικά θα
πρέπει να αναζητηθούν πόροι μέσα από συνεργασίες με
τον ιδιωτικό τομέα. Σαφέστατα δεν υπονοώ καμία «ιδιωτικοποίηση της υγείας» αλλά για διευρυμένη συμπληρωματική λειτουργία.
Αυτός είναι ο σίγουρος δρόμος ώστε οι πολίτες να
αποκτήσουν πρόσβαση στους καλύτερους ιατρούς και
στις καλύτερες θεραπείες χωρίς άλλη επιβάρυνση από
τις ασφαλιστικές τους κρατήσεις. Στην παρούσα συγκυρία το υγειονομικό σύστημα επιβάλλεται να περάσει, παρά τις δυσκολίες και την περιπλοκότητα, στην «επόμενη
ημέρα», με εστίαση στην ανάγκη ενός νέου σχεδιασμού
του ΕΣΥ, όπου η πρόληψη, οι διαρθρωτικές αλλαγές, η
ψηφιακή τεχνολογία, η ορθολογική διαχείριση και η
υψηλή εξειδίκευση επιβάλλονται ως προαπαιτούμενα.

Πομάκοι της Θράκης και άλλες μειονότητες

Μ

πορεί ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου να μην προκάλεσε κατά την επίσκεψή του στην ελληνική Θράκη (εκτός, βέβαια, από τους γνωστούς ισχυρισμούς της Τουρκίας, η οποία υπέγραψε τη Συνθήκη της
Λωζάννης και εσχάτως την… αμφισβητεί), φρόντισαν
όμως κάποιοι γνωστοί και μη εξαιρετέοι να προκαλέσουν
το κοινό αίσθημα των Ελλήνων με την απαράδεκτη εκδήλωση των λεγομένων «Τούρκων της Δυτικής Θράκης», με
τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, ενός Πράσινου ευρωβουλευτή και, δυστυχώς, ενός στελέχους της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Η ελληνική απάντηση που δίνεται στα διπλωματικά fora
και στις συναντήσεις πολιτικών, όπως έγινε με τους κ.κ.
Δένδια και Τσαβούσογλου, είναι σταθερή: «Είμαστε με το
Διεθνές Δίκαιο και τις Συνθήκες που έχουμε συνυπογράψει. Μια από αυτές, η Συνθήκη της Λωζάννης, κάνει λόγο
για μουσουλμανική και όχι για τουρκική μειονότητα στη
Δυτική Θράκη». Το επιχείρημα από διπλωματικής πλευράς
είναι άρτιο. Ωστόσο, από πολιτικής πλευράς μπορεί να γίνει
πολύ ισχυρότερο. Άλλωστε, όπως είχε πει ο Κωνσταντίνος

Καραμανλής, «στην πολιτική υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και πράγματα που λέγονται και δεν
γίνονται».
Ας δούμε, λοιπόν, πράγματα που έχουν γίνει από την
Ελλάδα και -δυστυχώς- δεν λέγονται για τους πολίτες της,
Πομάκους της Δυτικής Θράκης: Από τη δεκαετία του ’80,
όταν ολόκληρη η χώρα είχε συνέλθει από το σοκ της απριλιανής χούντας, διανοίχτηκαν δρόμοι εκατοντάδων χιλιομέτρων που ενώνουν τα πομακοχώρια και κάνουν την κυκλοφορία πολύ πιο εύκολη από πριν. Η πρωτοβάθμια
υγειονομική περίθαλψη έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά τα
τελευταία χρόνια. Η εκπαίδευση των παιδιών έχει φτάσει
σε πολύ καλύτερο επίπεδο σε σύγκριση με τις περασμένες δεκαετίες. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
έχουν μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ανεργία και
έχουν ανυψώσει το βιοτικό επίπεδο των μουσουλμάνων
της περιοχής.
Απόρροια όλων των πολιτικών βελτίωσης των συνθηκών ζωής της μειονότητας και ενσωμάτωσης στον κορμό
της ελληνικής κοινωνίας (παρά τις δημογραφικές και γεω-

γραφικές ιδιαιτερότητες των χωριών της μειονότητας) είναι η εμφανής άμβλυνση των διαμαρτυριών (σε μεγάλο
βαθμό δικαιολογημένων) του παρελθόντος. Σήμερα η
πλειονότητα των μειονοτικών διεκδικεί -και καλά κάνειακόμα περισσότερα από την ελληνική Πολιτεία και αισθάνεται μέρος του εθνικού κορμού.
Αυτά για τους μουσουλμάνους της ελληνικής Θράκης.
Να κάνουμε τώρα τις συγκρίσεις με τις μειονότητες που
ζουν στην Τουρκία, η οποία δήθεν «διαμαρτύρεται» για
τους Θρακιώτες μειονοτικούς; Η ελληνική εθνική μειονότητα αποδεκατίστηκε τον τελευταίο έναν αιώνα. Οι Κούρδοι φυλακίζονται, αν δεν σφάζονται. Άλλες μειονότητες
θρησκευτικές, όπως οι Αλεβίτες, είναι υπό διωγμό. Όσο
για τους άτυχους Κυπρίους των κατεχομένων από την
Τουρκία εδαφών, βλέπουν την ανάπτυξη και την ευημερία
στην ελεύθερη Κύπρο και αντιλαμβάνονται πολύ καλά τη
διαφορά μεταξύ ελευθερίας και επικυριαρχίας. Τα «συνέδρια»-βούτυρο στο ψωμί της Τουρκίας ας κάνουν τις συγκρίσεις και ας μας πουν τα συμπεράσματά τους.

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν
σύγχρονο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης

Η

του

Κωνσταντίνου
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

κυβέρνηση καλείται να λύσει πολλά θέματα τους επόμενους μήνες. Πανδημία,
ανεργία, οικονομία, προκλήσεις της Τουρκίας και πάρα πολλά ακόμη. Απαιτείται γρήγορος
και εύστοχος συντονισμός. Οι αντοχές των πολιτών
έχουν εξανεμιστεί και τα περισσότερα προβλήματα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παραμένουν άλυτα.
Η σημασία των ΜμΕ για την οικονομία της Ε.Ε. είναι τεράστια. Η στήριξη της ανάπτυξής τους τόσο εντός της ενιαίας αγοράς όσο και εκτός της Ε.Ε. αποτελεί συνεπώς βασικό στοιχείο της συνολικής ενωσιακής στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα. Το
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προχώρησε σε
έλεγχο για την αξιολόγηση της συνοχής της στρατηγικής της Ε.Ε. που σχετίζεται με τη διεθνοποίηση
των ΜμΕ και της αποτελεσματικότητας των μέτρων
που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής.
Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ήτοι εκείνες
που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους, θεωρούνται ευρέως η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Στην Ε.Ε. αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα της
απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και πάνω από το
ήμισυ της συνολικής οικονομικής παραγωγής. Συνεπώς κάθε μέτρο που τις βοηθά να αναπτυχθούν
και να διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές τους
μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση και την ανάπτυξη.
Εντούτοις, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι φραγμοί που εμποδίζουν τις ΜμΕ να δραστηριοποιηθούν περισσότερο διεθνώς και να επωφεληθούν από το διασυνοριακό εμπόριο. Στους εν λόγω

φραγμούς περιλαμβάνονται η έλλειψη γνώσεων
σχετικά με τις μη εγχώριες αγορές και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, η πολυπλοκότητα των κανονισμών, οι διοικητικοί φραγμοί, καθώς και η έλλειψη
επαρκών πόρων για την πραγματοποίηση της διεθνοποίησης.
Η παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις για την
αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των φραγμών
αποτελεί προτεραιότητα της Ε.Ε., η οποία έχει δρομολογήσει σειρά πρωτοβουλιών για την κάλυψη
των αναγκών των ΜμΕ. Σε αυτές περιλαμβάνονται,
ειδικότερα, το δίκτυο Enterprise Europe Network,
η πρωτοβουλία Startup Europe, η στήριξη από το
μέσο για τις ΜμΕ και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ (COSME).
«Οι ΜμΕ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πάνω απ’ όλα, μπορούν να
αναπτυχθούν και, ως εκ τούτου, να συμβάλουν περαιτέρω στην ανάπτυξη της Ε.Ε. μέσω της πρόσβασής τους σε νέες αγορές, εντός και εκτός των συνόρων της Ε.Ε.», δήλωσαν υψηλόβαθμα στελέχη του
Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. «Είναι επομένως εξαιρετικά σημαντικό να ενθαρρύνεται η δραστηριοποίησή τους στις διεθνείς αγορές και με τον
έλεγχό μας θα διαπιστωθεί κατά πόσον η δράση της
Ε.Ε. στον τομέα αυτόν έχει αποδώσει καρπούς».
Η Ε.Ε. έχει αναπτύξει μια στρατηγική και έχει θεσπίσει μέτρα προκειμένου να στηρίξει τις ΜμΕ και
να τις βοηθήσει να αξιοποιήσουν τα οφέλη του διασυνοριακού εμπορίου και της διασυνοριακής συ-

νεργασίας. Το 2008, με την πρωτοβουλία Small
Business Act, εγκαινιάστηκε η γενική πολιτική της
Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των ΜμΕ τόσο εντός όσο
και εκτός της ενιαίας αγοράς. Τρία χρόνια αργότερα
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της με τίτλο «Μικρή επιχείρηση, μεγάλος κόσμος», στην οποία περιγράφεται η στρατηγική της
Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των ΜμΕ. Επιδίωξη της εν
λόγω στρατηγικής ήταν η εξασφάλιση της συνοχής
των πολυάριθμων δράσεων και μέσων που, παρά τις
πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις και στόχους τους,
αποσκοπούν στη στήριξη της διεθνούς ανάπτυξης
των ευρωπαϊκών ΜμΕ. Στη στρατηγική καθορίζονται, επίσης, οι αρχές που διέπουν κάθε πρωτοβουλία σε ενωσιακό επίπεδο στον εν λόγω τομέα.
Διεθνοποίηση είναι η διαδικασία αύξησης της
δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, κυρίως μέσω εξαγωγών αλλά και
μέσω εισαγωγών και τεχνικής συνεργασίας. Οι εν
λόγω διεθνείς αγορές βρίσκονται είτε εντός της
ενιαίας αγοράς της Ε.Ε. είτε σε τρίτες χώρες.
Απουσιάζει ο αναπτυξιακός σχεδιασμός. Απαιτούνται καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και διευκόλυνση των επιχειρηματιών στις συναλλαγές
τους με το Δημόσιο.
Αλλαγή οικονομικού μοντέλου, στήριξη της παραγωγής, καινοτομία, ιδιωτικοποιήσεις και μεταρρυθμίσεις. Δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Είναι
η ώρα των αποφάσεων. Η Διάσκεψη για το Μέλλον
της Ευρώπης δίνει την ευκαιρία για μια ευρύτερη
συνεργασία των κρατών-μελών της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δέκα απλοί τρόποι για να βρείτε την ευτυχία

Ο

λοι θέλουμε να αισθανόμαστε χαρούμενοι και ο καθένας μας έχει διαφορετικούς
τρόπους να φτάσει εκεί. Εδώ είναι δέκα
βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να αυξήσετε το joie de vivre σας και να προσφέρετε περισσότερη ευτυχία στη ζωή σας:
• Να βρίσκεστε με αυτούς που σας κάνουν να χαμογελάτε. Μελέτες δείχνουν ότι είμαστε πιο ευτυχισμένοι όταν είμαστε κοντά σε εκείνους που είναι
επίσης χαρούμενοι. Παραμείνετε με εκείνους που
είναι χαρούμενοι και αφήστε να σας επηρεάσουν.
• Διατηρήστε τις αξίες σας. Αυτό που θεωρείτε
αλήθεια, αυτό που γνωρίζετε είναι δίκαιο και αυτό
που πιστεύετε είναι αξία. Με την πάροδο του χρόνου
όσο περισσότερο τις τιμάτε τόσο καλύτερα θα νιώθετε για τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε.
• Αποδεχτείτε το καλό. Κοιτάξτε τη ζωή σας και
αποτιμήστε τι λειτουργεί και μην απορρίπτετε κάτι
μόνο και μόνο επειδή δεν είναι τέλειο. Όταν συμβαίνουν καλά πράγματα, ακόμα και τα πολύ μικρά,
αφήστε τα να μπουν μέσα σας.

• Φανταστείτε το καλύτερο. Μη φοβάστε να κοιτάξετε αυτό που πραγματικά θέλετε και να δείτε
τον εαυτό σας. Πολλοί άνθρωποι αποφεύγουν αυτήν τη διαδικασία επειδή δεν θέλουν να απογοητευτούν αν τα πράγματα δεν λειτουργούν. Η αλήθεια είναι ότι η φαντασία να πάρει αυτό που θέλετε
είναι μεγάλο μέρος της επίτευξής του.
• Κάντε πράγματα που αγαπάτε. Ίσως δεν μπορείτε να κάνετε skydive κάθε μέρα ή να κάνετε
διακοπές κάθε σεζόν, αλλά αρκεί να κάνετε τα
πράγματα που αγαπάτε κάθε φορά. Θα βρείτε μεγαλύτερη ευτυχία.
• Βρείτε σκοπό. Εκείνοι που πιστεύουν ότι συμβάλλουν στην ευημερία της ανθρωπότητας τείνουν να αισθάνονται καλύτερα για τη ζωή τους. Οι
περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να συμμετέχουν
σε κάτι μεγαλύτερο από ό,τι είναι, απλώς και μόνο
επειδή είναι ικανοποιητικό.
• Ακούστε την καρδιά σας. Είστε ο μόνος που ξέρει τι σας γεμίζει. Η οικογένεια και οι φίλοι σας
μπορεί να πιστεύουν ότι θα ήσασταν υπέροχοι σε

κάτι που πραγματικά δεν επιπλέει το σκάφος σας.
Μπορεί να είναι περίπλοκο μετά την ευδαιμονία
σας. Απλώς να είστε έξυπνοι και διατηρήστε την
καθημερινή σας δουλειά προς το παρόν.
• Σπρώξτε τον εαυτό σας, όχι άλλους. Είναι εύκολο
να νιώσετε ότι κάποιος άλλος είναι υπεύθυνος για
την εκπλήρωσή σας, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι
είναι πραγματικά η δική σας χρέωση. Μόλις το καταλάβετε, έχετε τη δύναμη να φτάσετε εκεί που θέλετε
να πάτε. Σταματήστε να κατηγορείτε άλλους ή τον κόσμο και θα βρείτε τις απαντήσεις σας πολύ νωρίτερα.
• Να είστε ανοιχτοί στην αλλαγή. Ακόμα και αν
δεν αισθάνεστε καλά, η αλλαγή είναι το μόνο
πράγμα που μπορείτε να βασιστείτε. Η αλλαγή θα
συμβεί, οπότε δημιουργήστε σχέδια έκτακτης
ανάγκης και στηρίξτε την εμπειρία σας.
• Απολαύστε τις απλά πράγματα. Εκείνους που
σας αγαπούν, πολύτιμες αναμνήσεις, ανόητα
αστεία, ζεστές μέρες και έναστρες νύχτες - αυτοί είναι οι δεσμοί που δεσμεύουν και τα δώρα που συνεχίζουν να δίνουν.

της

Ιωάννας
Λούβη
Ψυχολόγος,
ειδική
παιδαγωγός
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Μεγάλη μείωση

Παρέμβαση τώρα
«Στις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής βρίσκεται η
αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα»,
επισήμανε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα
Μακεδονίας - Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης. Ο συγκεκριμένος
ανάφερε ότι στη χώρα μας ένα στα πέντε ζευγάρια (ποσοστό
20%) αντιμετωπίζει πρόβλημα γονιμότητας.

Ο κύκλος εργασιών στο λιανεμπόριο της χώρας το α’
τρίμηνο του 2021 σημείωσε
μείωση 4,9% ή 600 εκατ. ευρώ, φτάνοντας στα 10,9 δισ.
ευρώ από τα 11,5 δισ. ευρώ
το α’ τρίμηνο του 2020. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι
δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι το λιανικό εμπόριο
από επιχειρήσεις πωλήσεων
με αλληλογραφία ή μέσω
Διαδικτύου (43,2%).

Τα πρόσωπα-κλειδιά του Μαξίμου

Ο

μάδα κρούσης για τη μετά-Covid εποχή
φτιάχνει ο πρωθυπουργός. Η πρώτη κίνηση,
όπως λένε οι εκτιμήσεις, είναι να αναβαθμίσει τον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος πλέον αποτελεί ένα κρίσιμο asset για την κυβέρνηση. Ο Γιώργος
Γεραπετρίτης, παρόλο που είναι καίριος ο ρόλος του,
θα ήθελε να αναλάβει ένα υπουργείο, το οποίο θα τον
βοηθήσει και στην εκλογή του στην Α’ Πειραιά. Ο
Άκης Σκέρτσος, ο οποίος τα έχει πάει περίφημα στα
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μεγάλα στοιχήματα (self test, εμβολιασμοί), θα μπορούσε να πάει και στο υπουργείο Υγείας. Το τρίτο
άτομο είναι ο Θεόδωρος Λιβάνιος, ο οποίος, εφόσον
μετακινηθεί ο Γ. Γεραπετρίτης, θα μπορεί να πάρει
ολόκληρο το υπουργείο Επικρατείας, καθώς ο ρόλος
του πλέον καλύπτει όλο το φάσμα του συγκεκριμένου υπουργείου. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος θα διατηρήσει τον κύριο ρόλο του στο Σχέδιο Ανάκαμψης.

Φρεγάτες από ΗΠΑ

Μάλλον «κλειδώνει»

Η προμήθεια των φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού θα γίνει από τους Αμερικανούς, με τους εκπροσώπους και μεσάζοντες των Γάλλων και των Ολλανδών να
έχουν στενοχωρηθεί. Η προμήθεια θα
πραγματοποιηθεί μέσα από διακρατική συμφωνία, ενώ κρίσιμο χαρτί
στην έκβαση της υπόθεσης αποτέλεσε η δέσμευση των Αμερικανών η
ναυπήγηση να πραγματοποιηθεί στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά, λύνοντας έτσι ένα κρίσιμο ανοιχτό θέμα για την κυβέρνηση.

Με εντολή του πρωθυπουργού, Σχοινάς και Μηταράκης φαίνεται πως «κλειδώνουν» την παγίωση των μειωμένων
συντελεστών ΦΠΑ στα πέντε νησιά του
Αιγαίου που αντιμετώπισαν τη μεταναστευτική κρίση. Πρόκειται για τις Λέσβο,
Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο. Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι σήμερα σε αυτά τα νησιά
δίνονταν εξάμηνες παρατάσεις λόγω
υπερπληθυσμού των προσφύγων.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Οι ανοιχτές πληγές
της τρομοκρατίας
ατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου δεκάδες χιλιάδες μαχητές ανά τον
κόσμο συνέδραμαν κάθε αντιμαχόμενη πλευρά. Οι περισσότεροι ξένοι μαχητές κατατάσσονται στις οργανώσεις του Ισλαμικού
Κράτους του Ιράκ και του Λεβάντε (ISIL) και
στις οργανώσεις που μάχονται ενάντια στη συριακή κυβέρνηση.
Μια από τις εκατοντάδες ομάδες στο μωσαϊκό
του συριακού εμφυλίου είναι η Xhemati Alban,
που σημαίνει «αλβανική ομάδα». Αυτή αποτελείται από άτομα αλβανικής καταγωγής από διάφορα
σημεία της βαλκανικής χερσονήσου. Από το Κόσοβο, την Αλβανία, τα Σκόπια μέχρι και τη Σερβία,
στην κοιλάδα Πρέσεβο. Η ομάδα αυτή έχει ενεργή
δράση από το φθινόπωρο του 2017, όταν και αναρτήθηκε το πρώτο τους προπαγανδιστικό οπτικοακουστικό υλικό. Συμμετείχαν στα πεδία συγκρούσεων του δυτικού Χαλεπίου, του Νοτιοανατολικού
Ιντλίμπ και κυρίως της Λαττάκειας. Μέλη της
έκαναν λόγο για συμμετοχή τρία έτη πριν, το 2014,
όταν η δραστηριότητα της οργάνωσης ήταν στη
δυτική και βόρεια ύπαιθρο του Χαλεπίου.
Δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες για το
σημείο όπου ο ιδρυτής τζιχαντιστής Abu Qatada
al Albani αποφάσισε να συγκεντρώσει τους συμπατριώτες του σε αυτό το οργανωτικό πλαίσιο. Αλλά ήταν πιθανότατα το β’ εξάμηνο του 2017, προτού αρχίσει να αναπτύσσεται η δραστηριότητα το
2018. Όσο για τον ιδρυτή, είναι ένας από τους πιο
επικίνδυνους και μυστηριώδεις τζιχαντιστές που
δραστηριοποιούνται στη Συρία. Προτού έρθει, ο
Abu Qatada ήταν κάτοικος της ΠΓΔΜ, στα μέσα
της τέταρτης δεκαετίας της ζωής του. Σύμφωνα
με τις ΗΠΑ, ο Abu Qatada είναι το ίδιο πρόσωπο
που ονομάζεται Abdul Jashari, το οποίο εντασσόταν στις μαύρες λίστες στα τέλη του 2016 μαζί με
μια σειρά από άλλους τρομοκράτες.
Η σημερινή μάχιμή τους δύναμη κυμαίνεται
ανάλογα με τις πηγές από 30 έως 70 άτομα, ενώ
μαζί με τις οικογένειές τους φτάνουν τα 200. Κάποιοι από αυτούς εσχάτως καταζητούνται παντού
από τις αρχές ασφαλείας ως άμεση απειλή. Όλα
τα είχαμε, αυτό μας έλειπε.

Κ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα δύο το ΚΙΝ.ΑΛ., ακόμη και για τον... πράσινο κόσμο
Κάλεσμα συμμετοχής στο δίκτυο «Πράπράξη». Αναφερόμενη, μάλιστα, στη
του
σινος Κόσμος» του ΚΙΝ.ΑΛ. έστειλε η Φώδιοργάνωση από το Κίνημα Αλλαγής
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
φη Γεννηματά σε μια προσπάθεια επέκτατής «Πράσινης Εβδομάδας» που
σης του Κινήματος σε οικολογικά «μονοπάήδη διανύουμε, στο πλαίσιο της
τια». Ο «Πράσινος Κόσμος» θα ασχολείται
οποίας πραγματοποιούνται εθελονaantonopoulos10@gmail.com
με θέματα που αφορούν στην προστασία
τικές δράσεις με «πράσινο πρόσητου Περιβάλλοντος, την Οικολογία και την
μο», είπε ότι «συνιστά μεγάλο βήμα
αειφόρο ανάπτυξη και καινοτομία, ώστε να αντιμετωπιστούν οι για τη διασφάλιση της βιοποικιλότητας, την προστασία των οισυνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Η πρόεδρος του Κινήματος κοσυστημάτων, τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοΑλλαγής Φώφη Γεννηματά αναφέρθηκε με θερμά λόγια για τη θεσίας και την κλιματική δικαιοσύνη». Περιγράφοντας τους
συγκρότηση «ενός δικτύου πολιτών από κάθε γωνιά της Ελλά- στόχους αυτής της πρωτοβουλίας, υποστήριξε ότι «το Κίνημα
δας για να καταγράψουμε, να μοιραστούμε, να παρέμβουμε, να Αλλαγής θέλει να ανεβάσει τις προσδοκίες και τον πήχη ψηλά
δράσουμε και να ξυπνήσουμε συνειδήσεις. Και από μέρος του όσον αφορά στις δράσεις για το Περιβάλλον. Θέλει να αποτελέπροβλήματος να γίνουμε μέρος της λύσης. Αυτό επιλέγουμε. σει τον εκφραστή του “πράσινου” κόσμου της ΣοσιαλδημοκραΝα αποδείξουμε τη θέληση και την αποφασιστικότητά μας στην τίας». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι φιλοδοξεί να δυναμώνει και να

ενισχύεται διαρκώς μέσα από νέες συμμαχίες και «ανοίγματα»
προς τον κόσμο της οικολογίας και δεσμεύτηκε ότι «οι συμπορεύσεις αυτές θα είναι ανοιχτές για εμάς για έναν πολύ απλό
λόγο: Το κοινό μέτωπο απέναντι σε καθετί που πληγώνει το περιβάλλον οφείλει να είναι αρραγές. Σε αυτή την προσπάθεια
δεν υπάρχουν ενδοιασμοί για το αν είμαστε στην ίδια πλευρά ή
μιλάμε την ίδια γλώσσα. Η γλώσσα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι εξ ορισμού κοινή».
Αξίζει, πάντως, να επισημανθεί ότι χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ακόμη μια εκδήλωση για το περιβάλλον από τον ευρωβουλευτή του και ενδεχομένως υποψήφιο για την ηγεσία του
ΚΙΝ.ΑΛ. Νίκο Ανδρουλάκη. Στην εν λόγω εκδήλωση, μεταξύ άλλων, συμμετείχε και ο Αντρίκος Παπανδρέου, αδελφός του πρώην
πρωθυπουργού. Μια εκδήλωση που για κάποιους είχε και μια
εσωκομματική σημειολογία!

Παρελθόν πλέον
η απλήαναλογική

Π

αρελθόν αποτελεί από χθες η ακυβερνησία των δήμων και των περιφερειών, καθώς με τις ψήφους της Νέας
Δημοκρατίας εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για την κατάργηση της απλής αναλογικής.
Παράλληλα, υπερψηφίστηκε και η τροπολογία
για τη Χρυσή Αυγή.
Πιο αναλυτικά, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης ξεκαθάρισε ότι είναι σαφής η θέση
της κυβέρνησης. «Όταν κάποιος παίρνει 43%, είναι αυτονόητο ότι έχει επαρκή νομιμοποίηση για
να μη χρειάζεται να υποχρεώσεις τους υπόλοιπους συνδυασμούς, στον δεύτερο γύρο, να προσχωρήσουν στον νικήσαντα συνδυασμό. Είναι
δικαίωμά σας να έχετε απόψεις που κατέστρεψαν τους δήμους», τόνισε ο κ. Βορίδης απευθυνόμενος προς τον ΣΥΡΙΖΑ και, παράλληλα, κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι συνεχίζει να υποστηρίζει το εκλογικό σύστημα της
απλής αναλογικής, το οποίο, στην ουσία, κατέστρεψε τους δήμους.
Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά υπογράμμισε μεν
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τον περιβόητο «Κλεισθένη» (Ν.
4555/2018) καθιέρωσε την απλή αναλογική,
«δημιουργώντας τις διαλυτικές και τραγελαφικές καταστάσεις που ζήσαμε κατά τις εκλογές
του 2019», ωστόσο εξαπέλυσε τα πυρά της προς
την κυβέρνηση, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση δεν
μπορεί και κυρίως δεν θέλει να δώσει εξουσίες
στους αιρετούς. Θέλει απλώς να τους ελέγχει και
να τους υποτάσσει στο βαθύ κομματικό κράτος».
Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης υποστήριξε ότι με το νομοσχέδιο καταργούνται η δύναμη και η εξουσία της
πλειοψηφίας. «Πρόκειται για νομοθετική ταλαιπωρία, κύριε Βορίδη, νομοθετική ταλαιπωρία
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για τους θεσμούς και -το χειρότερο απ’ όλα- νομοθετική ταλαιπωρία για την ίδια τη δημοκρατία.
Και αυτό θα είναι ένα βαρύ στίγμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, από το οποίο δεν θα μπορέσει
να φύγει, διότι δεν υπάρχει επίσης καμιά αμφιβολία ότι δεν πρόκειται να μακροημερεύσει ένα
τέτοιο εκλογικό σύστημα από καμία κυβέρνηση

που θα διαδεχθεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη και
σέβεται, όχι τις αρχές της Αριστεράς, όχι τις αρχές της προοδευτικής παράταξης, αλλά τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του δημοκρατικού
πολιτεύματος», είπε ο ίδιος.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το ΚΚΕ αντι-

τάχθηκε στην τροπολογία για τη Χρυσή Αυγή, με
τον κ. Βορίδη να εξηγεί ότι δεν αποστερείται κανένα πολιτικό δικαίωμα, αφού δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη. «Θέτουμε κανόνες ποιοι συνδυασμοί και ποια κόμματα μπορούν να ανακηρυχθούν», σημείωσε.

Τηλεργασία στο Δημόσιο: Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο
Για τα καλά μπήκε στη ζωή των Ελλήνων η τηλεργασία, με την κυβέρνηση πλέον να βάζει «κανόνες». Έτσι, χθες κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου με ρυθμίσεις για τη νέα μορφή εργασίας στον δημόσιο τομέα.
Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις αφορούν σε όλους τους φορείς του δημόσιου
τομέα και περιλαμβάνουν τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα εκτός
αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και τις εκτός αυτής
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ).
Ειδικότερα, πλέον από απόσταση μπορεί να εργαστεί το 25% των υπαλλήλων ανά διεύθυνση ή αυτοτελές τμήμα του φορέα, ενώ με απόφαση
του υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φορέα, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί έως το 50%. Την ίδια ώρα, ο συνολικός χρόνος τηλεργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 44 εργάσιμες
μέρες ανά ημερολογιακό έτος, οι οποίες λαμβάνονται υποχρεωτικά μέσα
σε διάστημα τριών μηνών. Αποκλείεται η τηλεργασία το διάστημα από τις
15 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου.
Παράλληλα, με βάση τις νέες διατάξεις μπορεί να παρασχεθεί από το
σπίτι ή από άλλον σταθερό χώρο στην Ελλάδα αλλά και στις άλλες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ όσοι το επιθυμούν μπορούν να χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους τεχνολογικό εξοπλισμό. Μια από τις πλέον

σημαντικές διατάξεις είναι ότι ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα της αποσύνδεσης, δηλαδή μετά τη λήξη του ωραρίου μπορεί να κλείνει τον υπολογιστή και να μην «ενοχλείται» περαιτέρω από την υπηρεσία του.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, όσοι επιθυμούν να εργαστούν από απόσταση μπορούν να υποβάλουν στον προϊστάμενο της διεύθυνσης όπου
ανήκουν έγγραφο αίτημα, στο οποίο αναφέρονται ο αριθμός των ημερών
και το συνολικό χρονικό διάστημα που επιθυμούν να τηλεργαστούν και τη
διεύθυνση του τόπου παροχής της τηλεργασίας. Ο προϊστάμενος έχει
προθεσμία δέκα ημερών για να απαντήσει, αφού λάβει υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και τα καθήκοντα του υπαλλήλου.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ξεκάθαρα νομοθετείται ότι η τηλεργασία έχει οικειοθελή χαρακτήρα για τον φορέα και τον τηλεργαζόμενο, μόνιμο υπάλληλο ή υπάλληλο αορίστου ή ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων
με σύμβαση έμμισθης εντολής. Είναι υποχρεωτική, εφόσον το ζητήσει η
υπηρεσία, σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων
συνθηκών, όπως είναι η σημερινή.
Αλέξανδρος Διαμάντης
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Με τον πιο εντυπωσιακό
τρόπο πήρε το βάπτισμα
του πυρός η νέα
Διακλαδική Διοίκηση
Ειδικών Επιχειρήσεων
του ΓΕΕΘΑ, με την ελίτ
των Ειδικών Δυνάμεων
να κάνει προβολή
ισχύος και ικανοτήτων

Το «μακρύ δόρυ» του στρατού μας

Μ

ε τον πιο εντυπωσιακό τρόπο πήρε το βάπτισμα του
πυρός η νέα Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, με την ελίτ των Ειδικών
Δυνάμεων να κάνει προβολή ισχύος και
ικανοτήτων στη μεγαλύτερη πολυεθνική
άσκηση του είδους που διοργάνωσε ποτέ
η Ελλάδα. Η «Orion 21» ολοκληρώνεται
σήμερα έπειτα από μια εβδομάδα συνεκπαιδεύσεων με τους καλύτερους του κόσμου.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, η
Σερβία και η Κύπρος αποδέχτηκαν την
πρόσκληση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, και έστειλαν
στην Ελλάδα την αφρόκρεμα των επίλεκτων τμημάτων τους. Μονάδες των Αμερικανών Navy Seals, τμήμα Ειδικών Επιχειρήσεων από το Ισραήλ, Μονάδα Υποβρύχιων Καταστροφών από την Κύπρο και η
Ταξιαρχία Ειδικών Επιχειρήσεων της Σερβίας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και
από την περασμένη Δευτέρα έχουν αναπτυχθεί σε ηπειρωτική και νησιωτική χώρα και μαζί με τους Έλληνες κομάντος συνεκπαιδεύονται σε κάθε αντικείμενο συμβατικού και υβριδικού πολέμου.
Άμεση επιθετική ενέργεια, ειδική επιτήρηση - αναγνώριση, μη συναινετική νηοψία και έρευνα - διάσωση μάχης είναι
ορισμένα μόνο από τα σενάρια που εκτε-
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λούνται αυτές τις μέρες. Το «μακρύ δόρυ»
των Ενόπλων Δυνάμεων έφτασε μέχρι τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ακόμη και
σε εκείνα που η Άγκυρα επίμονα ζητά την
αποστρατιωτικοποίησή τους. Η παρουσία,
μάλιστα, επίλεκτων τμημάτων από πέντε
χώρες πάνω στην οριογραμμή των συνόρων προκαλεί εκνευρισμό στη γείτονα,
ενώ «εκπέμπει ηχηρό μήνυμα αποτροπής
απέναντι σε κάθε αποδέκτη», όπως σχολιάζουν ανώτερες στρατιωτικές πηγές.

Η άσκηση, όμως, έχει και μια πρωτοτυπία. Μαζί με την ελίτ των Ενόπλων Δυνάμεων από τις πέντε χώρες, συμμετέχουν
και τα ΕΚΑΜ της Ελληνικής Αστυνομίας
αλλά και η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος. Σκοπός του
αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο οποίος επιμελήθηκε
προσωπικά τον σχεδιασμό της άσκησης,
είναι, εκτός από τη διαλειτουργικότητα
και τη διακλαδικότητα, να προωθηθεί και
η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών σωμάτων.
Είναι η πρώτη φορά που οι δυνάμεις αυτές συνεργάζονται σε αυτή την κλίμακα
βάσει κοινού σχεδίου για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών και υβριδικών απειλών
αλλά και καταστροφών που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολι-

τών. Ανώτατη πηγή του ΓΕΕΘΑ αποκάλυψε στην «Political» ότι η ΔΕΠ θα μπορούσε σε έκτακτες περιπτώσεις και, εφόσον
αυτό απαιτηθεί, να συνδράμει το έργο των
Σωμάτων Ασφαλείας χάρη στην άρτια εκπαίδευση αλλά και την άμεση ανάπτυξη
των δυνάμεών της.
Ο «Ωρίωνας» κορυφώνεται σήμερα με
μια ειδική επίδειξη των τμημάτων που
συμμετέχουν ενώπιον του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και του Αμερικανού διοικητή των Navy
Seals.
Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας φιλοδοξεί η άσκηση να μετατραπεί σε διεθνή πόλο έλξης στρατιωτικών συνεργασιών και να αναγνωριστεί ως η σημαντικότερη άσκηση Ειδικών Επιχειρήσεων στα
Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.

Διπλασιάζονται οι εισακτέοι στις στρατιωτικές σχολές
Προχωρά η διαδικασία για την πρόσληψη 1.600 Επαγγελματιών Οπλιτών
σε Στρατό Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία, Πολεμικό Ναυτικό και Νομικό Σώμα. Χθες αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάλληλων και ακατάλληλων υποψηφίων στις ιστοσελίδες των τεσσάρων
κλάδων. Το ΓΕΕΘΑ υπενθυμίζει ότι οι
υποψήφιοι έχουν την υποχρέωση να

ενημερωθούν με δική τους ευθύνη για
την πορεία της αίτησής τους. Μέχρι
στιγμής, πάντως, περισσότεροι από
40.000 υποψήφιοι διεκδικούν τις
1.600 θέσεις, με την ανταπόκριση να
ξεπερνά κάθε προσδοκία. Ταυτόχρονα, αναμένεται να διπλασιαστεί ο αριθμός των εισακτέων στις στρατιωτικές
σχολές (Ευελπίδων, Ναυτικών Δοκί-

μων, Ικάρων, Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Αξιωματικών Νοσηλευτικής και Ανώτερες Σχολές
Υπαξιωματικών). Η αναπροσαρμογή
αυτή ήταν απαραίτητη, καθώς στα χρόνια της κρίσης ο αριθμός των αποφοίτων μειώθηκε σε βαθμό που προκλήθηκαν σημαντικές αρρυθμίες στη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων.
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Κρύο - ζέστη από τον σουλτάνο!
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Σ

κωτσέζικο ντους από την Τουρκία, που από τη μία εμφανίζεται
πρόθυμη να ομαλοποιήσει τη
σχέση της με τη Δύση, αλλά από
την άλλη ο Ερντογάν εξαπολύει προσωπική επίθεση στον Τζο Μπάιντεν. Μέσα σε
24 ώρες η Άγκυρα εμφάνισε δύο εντελώς
διαφορετικά πρόσωπα, έχοντας, βέβαια,
τις «πλάτες» του Γενς Στόλτενμπεργκ.
Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε τον
Τζο Μπάιντεν «δικηγόρο των Αρμενίων»
με αφορμή την επίσημη αναγνώριση της
Γενοκτονίας στην οποία προχώρησε ο
Αμερικανός πρόεδρος στις 24 Απριλίου.
«Όσοι προσπαθούν να στριμώξουν την
Τουρκία με αυτό τον τρόπο θα χάσουν
έναν σημαντικό φίλο», διεμήνυσε ο Ερντογάν στον ομόλογό του δέκα μέρες πριν
από το ραντεβού τους στο περιθώριο της
Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.
Μιλώντας σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Ερντογάν εξαπέλυσε «βολές»
εναντίον των ΗΠΑ και για την υπόθεση
των ρωσικών πυραύλων S-400. Επικαλούμενος το δικαίωμα στην αυτοπροστασία, ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε την
Ουάσιγκτον για εμμονή στο θέμα των πυραύλων. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, βέβαια, επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, διαρρέοντας ότι οι Ρώσοι
στρατιωτικοί αποχώρησαν από την Τουρκία και η εκπαίδευση για τους S-400 θα
πραγματοποιηθεί στη Μόσχα. Έμπειροι
αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι πρόκειται
για έναν διπλωματικό ελιγμό της Τουρκίας, στην προσπάθειά της να καταρρίψει
το επιχείρημα της Δύσης για διείσδυση
των ρωσικών υπηρεσιών στα πρωτόκολλα ασφαλείας του ΝΑΤΟ.
Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στο Κυπριακό, προαναγγέλλοντας συνέχιση των
γεωτρήσεων. «Θέλουν να συζητήσουν αν
έχουμε δικαιώματα στα κοιτάσματα γύρω
από την Κύπρο. Αν είχαν τη δυνατότητα,
θα μας έλεγαν να εκκενώσουμε την περιοχή και να φύγουμε», είπε ο Τούρκος
πρόεδρος. Η «απάντηση» ήρθε από την
άλλη πλευρά του Ατλαντικού, κατά την
επικοινωνία του Αμερικανού υπουργού
Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν με τον Κύπριο ομόλογό του. Οι δύο υπουργοί συζή-

τησαν για την τουρκική προκλητικότητα
και την εμμονή της Άγκυρας για λύση δύο
κρατών στο Κυπριακό, τις εξελίξεις στην
ευρύτερη περιοχή και τη συνεργασία σε
θέματα ασφάλειας. Ο Αμερικανός ΥΠ.ΕΞ.
επαναβεβαίωσε την πάγια θέση της Ουάσιγκτον για Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία στη βάση των ψηφισμάτων του
ΟΗΕ και τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα δεχτούν μονομερείς ενέργειες
από την Τουρκία στην κυπριακή ΑΟΖ και
τα Βαρώσια.
Την ίδια ώρα, πάντως, εντύπωση προκαλεί η αμηχανία του γενικού γραμματέα
του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ για το «ευχαριστώ» της Λευκορωσίας στην Τουρκία, με αφορμή την αεροπειρατεία του
αεροσκάφους της Ryanair. Ο επικεφαλής

της Συμμαχίας όχι μόνο απέφυγε να ζητήσει τη διερεύνηση των καταγγελιών για
διευκολύνσεις της Τουρκίας στις Αρχές
της Λευκορωσίας, αλλά υποστήριξε ότι το
ΝΑΤΟ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στο Βίλνιους. Ο Στόλτενμπεργκ πρότεινε στη συνέχεια να επιβληθούν κυρώσεις στη Λευκορωσία, με τον Λουκασένκο να απειλεί
ότι θα απαντήσει με ανάπτυξη ρωσικών
στρατευμάτων σε βάσεις και αεροδρόμια
της Λευκορωσίας.
«Να προστατεύσει τις θεμελιώδεις
αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται» κάλεσε τη Συμμαχία ο Νίκος Δένδιας στην παρέμβασή του στη Σύνοδο Εξωτερικών και
Άμυνας του ΝΑΤΟ, ενώ έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στην κρατική αεροπειρατεία της
Λευκορωσίας. Στο ίδιο μήκος κύματος

και η τοποθέτηση του Νίκου Παναγιωτόπουλου, με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας
να τονίζει ότι η Ελλάδα θα υποστηρίξει τις
πρωτοβουλίες του ΝΑΤΟ που έχουν στόχο την πολυμερή συνεργασία και την ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων των
Συμμάχων.

Ο Τούρκος πρόεδρος
χαρακτήρισε τον Τζο Μπάιντεν
«δικηγόρο των Αρμενίων»
με αφορμή την επίσημη
αναγνώριση της Γενοκτονίας
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«Πονοκέφαλος» τα συμβόλαια θανάτου
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Τ

α απανωτά «συμβόλαια θανάτου»
και κυρίως το γεγονός ότι μόνο ένα
από αυτά έχει εξιχνιαστεί, σε συνδυασμό με την αίσθηση που υπάρχει
στην κοινωνία ότι η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει «κόκκινο», εύλογα έχουν προκαλέσει
προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου.
Ο προβληματισμός αυτός έχει «μεταφερθεί» και στους πολιτικούς προϊσταμένους της
ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι, με τη σειρά τους, ζητούν
απτά αποτελέσματα από τους υπηρεσιακούς
παράγοντες του Σώματος. Ήδη, μάλιστα, αρκετοί ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί
έχουν ακούσει «καμπανάκια», καθώς το ζητούμενο είναι να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας στην κοινωνία και να «χτυπηθεί» το οργανωμένο έγκλημα, στον βαθμό που αυτό
μπορεί να γίνει.

Οι επόμενες κινήσεις
Ο φόρος αίματος του Μαΐου ήταν ιδιαίτερα
βαρύς, σε συνδυασμό με την «έκρηξη» που
καταγράφηκε, μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, σε διαρρήξεις και ληστείες.
Όσον αφορά στο οργανωμένο έγκλημα, οι Αρχές θα κινηθούν με βάση την αμερικανική τακτική του «follow the money», επιχειρώντας
να «εγκλωβίσουν» πρόσωπα που κινούν τα
νήματα εγκληματικών οργανώσεων και
«ασπρίζουν» τα κέρδη τους μέσω επιχειρήσεων-βιτρινών.
Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινούν αυστηροί έλεγχοι σε καταστήματα εστίασης και συναφείς
επιχειρήσεις (π.χ., φούρνοι), σε εμπορικά καταστήματα κ.ά. που είτε ελέγχουν εμφανώς
άτομα σεσημασμένα για υποθέσεις της «αθη-

ναϊκής νύχτας» είτε έχουν βάλει αχυρανθρώπους για «μπροστινούς». Αυτό, βέβαια, απαιτεί ανθρώπινους πόρους και υλικοτεχνική
υποδομή, ενώ δεν αποτελεί εχέγγυο ότι θα
σταματήσουν οι εκτελέσεις. Το αντίθετο μάλιστα, καθώς, όσο μικραίνει η οικονομική πίτα
από την «προστασία» και τις άλλες έκνομες
δραστηριότητες, τόσο οι «νονοί» θα επιχειρούν να βγάλουν από το παιχνίδι αντιπάλους
τους, με τη μία και μοναδική μέθοδο που γνωρίζουν: Τα «συμβόλαια θανάτου»!
Τέλος, αναφορικά με την καθημερινή αστυνόμευση και την πάταξη της λεγόμενης μικροεγκληματικότητας, η αλλαγή του επιχειρησιακού σχεδιασμού έχει στόχο την αύξηση
της αστυνομικής παρουσίας στις «προβληματικές» περιοχές. Για να γίνει αυτό πράξη, θα
πρέπει πρώτα να ενισχυθούν με προσωπικό
τα Τμήματα Τάξης και Ασφαλείας, καθώς ακό-

μη και μεγάλοι δήμοι στενάζουν από την έλλειψη αστυνομικού δυναμικού.
Πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κάνουν λόγο για «μείωση της εγκληματικότητας με βάση την αλήθεια των αριθμών».
Οι ίδιες πηγές κάνουν σύγκριση των στατιστικών στοιχείων πενταμήνου της τριετίας 2019,
2020 και 2021, από την οποία προκύπτει ότι
φέτος είχαμε περίπου 4.000 λιγότερες κλοπές και διαρρήξεις. Πιο αναλυτικά, το πεντάμηνο από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου του
2019 είχαμε 33.000 κλοπές και διαρρήξεις, Το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020 είχαμε
24.752 καταγεγραμμένα περιστατικά και φέτος έχουμε 20.319. Βέβαια, δεν πρέπει κανείς
να λησμονεί ότι το 2021 βρήκε την Ελλάδα με
απαγόρευση κυκλοφορίας και αυστηρούς περιορισμούς μετακίνησης, κάτι που δεν έχει
ίσχυε το 2019, ενώ το 2020 η χώρα μπήκε σε

lockdown στις 23 Μαρτίου.
Αντίστοιχη μείωση καταγράφεται και στις
ληστείες: Το 2019 είχαμε 1.975 στο πεντάμηνο,
το 2020 1.140 καταγραφές, ενώ φέτος ο αριθμός αυτός φτάνει τις 845. Όσον αφορά στις
ανθρωποκτονίες, μέχρι στιγμής έχουμε 30
καταγραφές, το αντίστοιχο διάστημα του 2020
ο αριθμός ήταν 33, ενώ για το 2019 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Οι Αρχές θα επιχειρήσουν
να «εγκλωβίσουν»
πρόσωπα που κινούν
τα νήματα εγκληματικών
οργανώσεων…

Αστυνομικός στο νοσοκομείο ύστερα από επεισοδιακή σύλληψη διαρρήκτη
Την ώρα που διαρρήκτες και ληστές επιχειρούν… να βγάλουν
τα σπασμένα από το πολύμηνο lockdown, με αποτέλεσμα οι πολίτες να νιώθουν αύξηση της εγκληματικότητας, υπάρχουν παραδείγματα αστυνομικών που «πέφτουν και στη φωτιά» για την
προστασία του κοινωνικού συνόλου.
Εν προκειμένω, ο νεαρός υπαρχιφύλακας της Άμεσης Δράσης, Βαγγέλη Μπ., ο οποίος στη... φωτιά μπορεί να μην έπεσε,
αλλά από… έναν τοίχο 5-6 μέτρων, στην προσπάθειά του να εντοπίσει και να συλλάβει έναν επίδοξο διαρρήκτη. Το περιστατικό
συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Πετράλωνα, όταν πολίτες κάλεσαν το «100» για ύποπτες κινήσεις. Ο νεαρός αστυνο-

μικός και οι συνάδελφοί του (σ.σ.: ανάμεσά τους και μία κοπέλα)
ακινητοποίησαν και πέρασαν άμεσα χειροπέδες στον έναν
διαρρήκτη, ενώ σκαρφάλωσαν τοίχους και πήδηξαν μάντρες για
να εντοπίσουν και τον δεύτερο. Αυτός είχε βρει καταφύγιο σε
ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι (σ.σ.: στο μισογκρεμισμένο δώμα
συγκεκριμένα).
Ο Βαγγέλης Μπ., αφότου πέρασε από λαμαρίνες και παλιοσίδερα, σκαρφάλωσε στο τοιχίο για να τον εντοπίσει. Αυτό, όμως,
ήταν σαθρό, με αποτέλεσμα να γκρεμιστεί από το βάρος του
αστυνομικού, ο οποίος «προσγειώθηκε» στο έδαφος από ύψος
5-6 μέτρων - και με τούβλα να πέφτουν πάνω του! Μεταφέρθη-

κε στο 401 ΓΣΝΑ με τραύματα στο πρόσωπο, τα πόδια και την
πλάτη, ενώ του τοποθετήθηκε και κολάρο.
Μιλώντας στην «Political», ο Παναγιώτης Κυριακάκος, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Αθηνών, ο οποίος συμμετείχε και αυτός στην καταδίωξη των διαρρηκτών, στάθηκε στο
γεγονός ότι «ο Βαγγέλης κι άλλα νέα παιδιά έχουν στελεχώσει
την υπηρεσία με γνώμονα την προσφορά στον πολίτη και στον
συνάνθρωπο. Γι’ αυτό και η Πολιτεία ας θωρακίσει τους αστυνομικούς θεσμικά και νομικά, που με αυταπάρνηση αγωνίζονται
για να νιώθει η κοινωνία ασφαλής».
Κώστας Παπαδόπουλος
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ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS

Νέα στοιχεία έδωσε
ο Στ. Παπασταύρου
Γράφει η Μαρία Δήμα

Ε

νώπιον της Αρεοπαγίτου ανακρίτριας Κωνσταντίνας Αλεβιζοπούλου προσήλθε χθες και κατέθεσε
ως μάρτυρας ο δικηγόρος Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από την ανώτατη δικαστική λειτουργό για τυχόν παρεμβάσεις
του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, στη
δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Novartis.
Ο άλλοτε στενός συνεργάτης του πρώην
πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, έξω από
το «Θέμιδος Μέλαθρον», αναφερόμενος
και στις δικαστικές περιπέτειες που είχε
και ο ίδιος στο παρελθόν, έκανε λόγο για
στοχοποίησή του, εξαιτίας της δράσης του
με τη Νέα Δημοκρατία, της σχέσης του με
τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και της φιλίας
του με τη σύζυγο του νυν πρωθυπουργού
Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Στ. Παπασταύρου φέρεται να προσκόμισε νέα στοιχεία στην Αρεοπαγίτη ανακρίτρια του Ειδικού Δικαστηρίου, ενώ, μεταξύ άλλων, φέρεται να αναφέρθηκε και σε συναντήσεις

Αυτός είναι ο 44χρονος που κατηγορείται
για βιασμό 15χρονης στη Λιβαδειά!
Στη δημοσιότητα δόθηκαν
χθες τα στοιχεία ταυτότητας
και οι φωτογραφίες του
44χρονου Σωτήρη Σκαμάγκη, ο οποίος συνελήφθη την
περασμένη Παρασκευή, μετά την έκδοση εντάλματος
για τον βιασμό 15χρονης μαθήτριας στη Λιβαδειά. Είχε
προηγηθεί, μία εβδομάδα
νωρίτερα, η καταγγελία από
τη μικρή και τους γονείς της,
ότι ο συγκεκριμένος άνδρας με τη βία είχε καταφέρει να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες ορέξεις
του σε βάρος της.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 15χρονη στους

αστυνομικούς, ο 44χρονος προσφέρθηκε να τη
μεταφέρει με το αυτοκίνητό του σε φιλικό της
πρόσωπο στον Βόλο, αλλά κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού τη βίασε. Μετά τα
στοιχεία που συνέλεξαν
οι αστυνομικοί από το
σπίτι και το αυτοκίνητο
του φερόμενου ως δράστη, έχει σχηματιστεί
σχετική ποινική δικογραφία κακουργηματικού
χαρακτήρα. Ο 44χρονος καλείται πλέον να αποδείξει ενώπιον των δικαστικών λειτουργών αν
αληθεύουν ή όχι τα όσα αναφέρονται σε αυτήν.

του Νίκου Παππά με τον επιχειρηματία
Σάμπυ Μιωνή στην Ελλάδα, την Κύπρο, το
Ισραήλ και τη Νέα Υόρκη, καθώς και σε συνομιλίες στο πλαίσιο των οποίων ο πρώτος
τού δήλωνε απερίφραστα ότι ο Παπασταύρου θα την πληρώσει λόγω της σχέσης του
με τον Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία.
«Πριν από έξι χρόνια επιχειρήθηκε λυσσαλέα η ποινική μου καταδίκη, με πολιτικές σκοπιμότητες. Χρειάστηκε να περάσουν έξι ολόκληρα χρόνια ώστε η σκευωρία να καταπέσει. Κατέπεσε. Με σειρά δικαστικών αποφάσεων, που με δικαίωσαν
πλήρως. Αλλά σήμερα δεν θα μιλήσω για
εμένα», δήλωσε ο δικηγόρος. Και πρόσθεσε: «Θα καταθέσω ως μάρτυρας στην ανάκριση με κατηγορούμενο τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη ότι θα αποκαλύψει τους οργανωμένους σκευωρούς και θα τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Μόνο τότε θα υπάρχει
ελπίδα να μη βρεθεί άλλος στη θέση μου,
να μην υπάρξει ξανά υπόθεση Παπασταύρου, να σταματήσει η δολοφονία χαρακτήρων για πολιτικές σκοπιμότητες που είναι
τόσο επιζήμια για τον τόπο μας».

Ελεύθερος με αναβολή ο 56χρονος
που παρενόχλησε μαθήτρια
Ελεύθερος, ύστερα από νέα αναβολή της δίκης του, αφέθηκε ο 56χρονος
που είχε συλληφθεί ύστερα από καταγγελία 16χρονης μαθήτριας, ότι την
παρενόχλησε καθ’ οδόν για το σχολείο, προτείνοντάς της να τη μεταφέρει
στον προορισμό της με το αυτοκίνητό του. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε να δικαστεί, ανέβαλε την υπόθεση για αύριο, επειδή απουσίαζαν από το ακροατήριο η ανήλικη και ο πατέρας της - μάρτυρες του κατηγορητηρίου. Ως εκ τούτου, η κράτησή του ήρθη εκ του νόμου.
Είχε προηγηθεί η πρώτη αναβολή την οποία ζήτησε ο κατηγορούμενος, αλλά το δικαστήριο, κάνοντας δεκτό το αίτημά του, αποφάσισε τη διατήρηση
της κράτησής του. Ο 56χρονος, που κατά δήλωσή του είναι καθηγητής σε
Επαγγελματικό Λύκειο, αντιμετωπίζει δύο πλημμελήματα και συγκεκριμένα αυτά της απόπειρας παράνομης βίας και της απειλής. Εκτός από την περίπτωση της 16χρονης, ο ίδιος καταγγέλθηκε για σεξουαλική παρενόχληση
και από δύο 20χρονες, τον προηγούμενο μήνα, στην περιοχή των Πεύκων.
Για αυτές τις δύο καταγγελίες σχηματίζεται ξεχωριστή δικογραφία, στο
πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που παρήγγειλε εισαγγελέας.
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Ρώσος τουρίστας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του «Παπανικολάου» με κορονοϊό
ρότι είχε εισέλθει στη χώρα στις 29 Μαΐου με
αρνητικό τεστ 72 ωρών. Την ίδια μέρα νόσησε.
Δεν το είπε πουθενά και αργά την Τρίτη ήρθε
στο νοσοκομείο σε βαρύτατη κατάσταση, όπου
διασωληνώθηκε και είναι πλέον στη Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας», περιέγραψε ο κ. Καπραβέλος, μιλώντας στην ΕΡΤ. Πλέον, πρόσθεσε ο Νίκος Καπραβέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί είτε αν το τεστ που επέδειξε ήταν ψευδές
ή πλαστό είτε αν ενδέχεται να μολύνθηκε από
τον ιό κατά την παραμονή του στη χώρα μας.
Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι ουδείς εκ
των νοσηλευόμενων στη ΜΕΘ του νοσοκομείου
«Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης έχει εμβολιαστεί, συμπεριλαμβανομένου του 65χρονου
Ρώσου τουρίστα.

Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», λόγω επιπλοκών από τον κορονοϊό,
νοσηλεύεται ένας 65χρονος Ρώσος τουρίστας.
Την είδηση έκανε γνωστή χθες ο ίδιος ο διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του
νοσοκομείου, Νίκος Καπραβέλος. Σύμφωνα με
όσα δήλωσε ο Νίκος Καπραβέλος, ο 65χρονος
εισήλθε στη χώρα μας έχοντας στα χέρια του
αρνητικό τεστ, το περασμένο Σάββατο, 29 Μαΐου.
Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε από το ιστορικό
του, το οποίο μελέτησαν οι γιατροί του νοσοκομείου, είχε νοσήσει με κορονοϊό όλη η οικογένειά του.
Στη ΜΕΘ του «Παπανικολάου» εισήχθη την
περασμένη Τρίτη. «Εισήχθη στην Εντατική, πα-

«Σπάει» στα δύο
ο εμβολιασμός
των ηλικιών 18-29

Σ

ε δύο φάσεις θα πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός στην ηλικιακή ομάδα των 18 έως 29
ετών, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις για τα ραντεβού. Όπως έκανε γνωστό χθες ο υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας, οι άνω των 18 θα μπορούν να
κλείνουν τα ραντεβού τους σε δύο ηλικιακές κατηγορίες: Η μία ομάδα θα
αφορά στους 25 έως 29 ετών και η άλλη
στους 18 έως 24 ετών.
Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «είναι
εντυπωσιακός ο ρυθμός που κινούμαστε στον εμβολιασμό» και έκανε για μία
ακόμη φορά έκκληση σε όλους τους
πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν.
Ερωτηθείς σχετικά με νέες μελέτες
που βλέπουν το φως και αφορούν στην
ασφάλεια των εμβολίων, τόνισε ότι μέχρι στιγμής η επιστημονική κοινότητα,
σε μικρό χρόνο, κατάφερε να παραγάγει πιστοποιημένο και αποτελεσματικό
εμβόλιο κατά του κορονοϊού, μιλώντας
για μία ακόμη φορά για τις ευεργετικές
ιδιότητες του εμβολιασμού.
Μάλιστα, σε σχετική ερώτηση για τη
μελέτη που αφορά στο Ισραήλ και την
πιθανή συσχέτιση ορισμένων περιστα-

τικών μυοκαρδίτιδας σε νεαρούς άντρες, ύστερα από εμβολιασμό με Pfizer,
είπε ότι η χώρα αυτή έχει ήδη ξεκινήσει
εμβολιασμό στις ηλικίες 12 έως 15 ετών
με το συγκεκριμένο εμβόλιο, διευκρινίζοντας ότι τα νέα στοιχεία δεν αλλάζουν το πρόγραμμα με το συγκεκριμένο
εμβόλιο στην Ελλάδα.
Μιλώντας για το πρόγραμμα «Γαλάζια
Ελευθερία» και τους εμβολιασμούς στα
νησιά, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι πριν από
την έναρξή του κατά μέσο όρο είχε εμβολιαστεί με μία δόση το 22% των πολιτών, ενώ σήμερα έχει κάνει την πρώτη
δόση το 40% των πολιτών. Όπως εξήγησε, το 13% των πολιτών στα νησιά είχε
εμβολιαστεί πλήρως πριν από την επιχείρηση, ενώ τώρα -και μετά την εφαρμογή της- το ποσοστό αυτό έχει φτάσει
στο 27%. Μάλιστα, ανέφερε ότι στη Λευκάδα, τη Θάσο, την Πάρο, τη Μύκονο
και τη Σαλαμίνα ο αριθμός των ραντεβού και της απορρόφησης των εμβολίων είναι εξαιρετικά ικανοποιητικός,
φτάνοντας το 100%. Για το σύνολο της
χώρας, είπε ότι το 35,5% των πολιτών
έχει ήδη κάνει την πρώτη δόση και το
20,3% έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του και με τις δύο δόσεις.

Παράλληλα, στους 486 ανέβηκαν οι
ασθενείς που βρίσκονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ (482 την Τρίτη), σύμφωνα
με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ την Τετάρτη. Παράλληλα, καταγράφηκαν 23
θάνατοι από τον κορονοϊό, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να φτάνει τους
12.145. Τα νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν είναι 1.381, έπειτα από 45.184
τεστ. Τέλος, έγιναν 198 εισαγωγές και
δόθηκαν 304 εξιτήρια λόγω ίασης.

Όπως έκανε γνωστό ο
υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας, η μία ομάδα
θα αφορά στους 25 έως
29 ετών και η άλλη
στους 18 έως 24 χρονών
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ΕΜΑ: Νέο SOS για τις θρομβώσεις

Τ

α περιστατικά θρομβώσεων αλλά
και ο χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων που εμφανίζεται μετά το εμβόλιο της AstraZeneca (Vaxzevria)
οδήγησαν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να δώσει στη δημοσιότητα νέες συμβουλές προς τους πολίτες, αλλά και προς
τους επαγγελματίες Υγείας.
Όπως επισημαίνεται, έχουν υπάρξει περιπτώσεις ασυνήθιστων θρομβώσεων, με
συνοδό χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων σε
ανθρώπους που έλαβαν το AstraZeneca. Θα
πρέπει να αναζητήσετε επείγουσα ιατρική
προσοχή αμέσως, εάν εμφανιστεί κάποιο
από τα παρακάτω συμπτώματα εντός τριών
εβδομάδων από τον εμβολιασμό:
• δύσπνοια,
• πόνος στο στήθος,
• πρήξιμο στο πόδι,
• πόνος στο πόδι,
• επίμονος πόνος στην κοιλιά,
• νευρολογικά συμπτώματα, όπως σοβαροί
και επίμονοι πονοκέφαλοι, θολή όραση,
σύγχυση ή επιληπτικές κρίσεις,
• ασυνήθιστες μελανιές στο δέρμα ή εντοπισμένες στρογγυλές κηλίδες εκτός του
σημείου χορήγησης του εμβολίου.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων,
απευθυνόμενος στους επαγγελματίες
Υγείας, συνιστά:
• Να μη δίνουν το AstraZeneca σε όποιον
εμφάνισε θρόμβωση με συνοδό χαμηλό
αριθμό αιμοπεταλίων (σύνδρομο θρόμβωσης με θρομβοκυτοπενία, TTS) μετά τη λήψη του εμβολίου.
• Να ελέγχουν για σημεία θρόμβωσης σε
όποιον εμφάνισε χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων εντός τριών εβδομάδων από τον εμβολιασμό.
• Να ελέγχουν για σημεία χαμηλού αριθμού αιμοπεταλίων σε όποιον εμφάνισε
θρόμβωση εντός τριών εβδομάδων από
τον εμβολιασμό.

• Να εξασφαλίζουν ότι ασθενείς που εμφανίζουν θρόμβωση με συνοδό χαμηλό
αριθμό αιμοπεταλίων μετά τον εμβολιασμό
θα δεχτούν τη φροντίδα ειδικού.
Ενώ η θρόμβωση με συνοδό χαμηλό
αριθμό αιμοπεταλίων συμβαίνει πολύ σπάνια, ο ΕMA συνεχίζει να συμβουλεύει
όλους να έχουν τον νου τους για συμπτώματα, ώστε να λάβουν άμεση ειδική ιατρική
θεραπεία, εάν χρειαστεί.
Αξίζει να σημειωθεί πως στην Ευρώπη
τουλάχιστον 142 άτομα έχουν παρουσιάσει
θρόμβωση, από τα 16 εκατομμύρια που
έκαναν το εμβόλιο της AstraZeneca. Στατιστικά, η παρενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται
σπάνια. Στο μεταξύ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συνέστησε την έγκριση
πρόσθετων γραμμών παραγωγής στο εργοστάσιο εμβολίων της Pfizer, στην πόλη
Πουρς του Βελγίου. Αυτή η σύσταση από
τον ΕΜΑ «αναμένεται να έχει σημαντικό και
άμεσο αντίκτυπο στην προμήθεια του “Co-

mirnaty”, του εμβολίου Covid-19 που αναπτύχθηκε από την BioNTech και τη Pfizer
στην Ε.Ε.», επισημαίνεται στην ανακοίνωση
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.
Με βάση την επισκόπηση των δεδομένων που υπέβαλε η BioNTech Manufacturing GmbH, η απόφαση του EMA επιβεβαιώνει ότι το εργοστάσιο στην Πουρς είναι
ικανό να παράγει με συνέπεια υψηλής ποιότητας εμβόλια και επιτρέπει στη PfizerBioNTech να αυξήσει τον όγκο των εμβολίων που παράγονται στη συγκεκριμένη
μονάδα παραγωγής.

Ποια συμπτώματα πρέπει να
προσέξουν οι πολίτες μετά
τον εμβολιασμό τους με το
AstraZeneca - Πότε θα πρέπει
ζητήσουν ιατρική βοήθεια

Ε.Ε.: Ξεπέρασαν
τους 250.000.000
οι εμβολιασμούς
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπέρασε
τα 250.000.000 εμβολιασμούς,
ανέφερε χθες η πρόεδρος της
Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, με ανάρτησή της. «Σήμερα περάσαμε τα 250 εκατομμύρια εμβολιασμούς στην Ε.Ε. Και
περισσότεροι από 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν πλήρως εμβολιαστεί», σημείωσε.
«Είμαστε σε καλό δρόμο για να
επιτύχουμε τον στόχο μας: την
παράδοση αρκετών δόσεων για
τον εμβολιασμό του 70% του
ενήλικου πληθυσμού της Ε.Ε.
τον Ιούλιο», κατέληξε η κυρία
φον ντερ Λάιεν.

Ισραήλ: Πιθανή σύνδεση του Pfizer με περιστατικά μυοκαρδίτιδας
Μικρό αριθμό περιπτώσεων φλεγμονής στον καρδιακό
μυ σε εμβολιασθέντες με το σκεύασμα της Pfizer κατά της
Covid-19 -κυρίως νέους άνδρες- ανακοίνωσε χθες ότι εντόπισε το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ. Η συγκεκριμένη
πάθηση ενδέχεται να συνδέεται με το εμβόλιο.
Η φαρμακοβιομηχανία Pfizer έχει ανακοινώσει πως δεν
έχει παρατηρήσει αυξημένο ποσοστό εμφάνισης μυοκαρδίτιδας σε όσους έχουν λάβει το εμβόλιό της, σε σχέση με
το αναμενόμενο στον γενικό πληθυσμό. Στο Ισραήλ από
τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Μάιο του 2021 εντοπίστηκαν 275 περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας, μεταξύ περισσότε-

ρων από 5 εκατομμυρίων εμβολιασθέντων, επεσήμανε το
υπουργείο Υγείας, δίνοντας στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα έρευνας η οποία ζήτησε να διενεργηθεί για το θέμα.
Οι περισσότεροι ασθενείς που παρουσίασαν φλεγμονή
του καρδιακού μυ δεν πέρασαν περισσότερες από τέσσερις ημέρες στο νοσοκομείο και στο 95% των περιπτώσεων
ήταν ήπιες, σύμφωνα με την έρευνα η οποία διενεργήθηκε
από τρεις ομάδες ειδικών. Σύμφωνα με την έρευνα,
«υπάρχει πιθανή σύνδεση μεταξύ της δεύτερης δόσης του
εμβολίου (της Pfizer) και της εμφάνισης μυοκαρδίτιδας σε
άνδρες ηλικίας 16 με 30 ετών». Με βάση τα στοιχεία που

συλλέχθηκαν, η πάθηση εντοπίστηκε περισσότερο μεταξύ
των ανδρών ηλικίας 16 με 19 ετών, σε σχέση με τις άλλες
ηλικιακές ομάδες.
Η Pfizer σε ανακοίνωσή της επεσήμανε ότι έχει λάβει
γνώση των περιπτώσεων μυοκαρδίτιδας που αναφέρθηκαν στο Ισραήλ, σημειώνοντας ότι δεν έχει εντοπιστεί αιτιακή σύνδεση μεταξύ του εμβολίου και της πάθησης. Οι
παρενέργειες εξετάζονται ενδελεχώς και η Pfizer συναντάται τακτικά με την Υπηρεσία Ασφάλειας Εμβολίων του
ισραηλινού υπουργείου Υγείας, για να εξετάζει τα στοιχεία, πρόσθεσε η φαρμακοβιομηχανία.
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αίγινα

Ολοκληρώθηκε η πόντιση αγωγού της ΕΥΔΑΠ
Ολοκληρώθηκε η πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού
υδροδότησης της Αίγινας από κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ μέσω Σαλαμίνας. Το έργο χρηματοδοτείται από το
ΕΣΠΑ (ΠΕΠ Αττικής 2104-2020) με το ποσό των 21,5
εκατ. ευρώ και αναμένεται να περατωθεί περί τα τέλη
του Σεπτεμβρίου. Ο αγωγός λύνει οριστικά το σημαντικό
πρόβλημα της υδροδότησης του νησιού, που μέχρι σήμερα τροφοδοτείται με μεταφορά νερού από υδροφόρα
πλοία. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο περιφερειάρχης
Γιώργος Πατούλης, «πρόκειται για ένα έργο μοναδικό
στην Ελλάδα, ο σχεδιασμός του οποίου ξεκίνησε πριν
από περίπου μια δεκαετία. Είναι πρωτοποριακό, από τα
πιο δύσκολα που έχουν εκτελεστεί στη χώρα και ίσως το
πιο σημαντικό στο επίπεδο της υδροδότησης νησιωτικής περιοχής με υποθαλάσσιο αγωγό».

Πάτρα

Persona non grata
για τον δήμαρχο ο Πάιατ

Προσκεκλημένος σε συνέδριο που διοργανώνει η εφημερίδα «Πελοπόννησος» μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα είναι ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ. Όμως, ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης θεωρεί την
άφιξή του «πρόκληση και βαθιά περιφρόνηση των φιλειρηνικών αισθημάτων του πατραϊκού λαού». Και επιπλέον για
την έλευση του Αμερικανού πρέσβη στην πόλη ο δήμαρχος
και «η δημοτική Αρχή δεν θα παρευρεθούν στο συνέδριο,
αλλά θα είναι στο δρόμο με τον λαό και τη νεολαία της πόλης
μας, διαδηλώνοντας ενάντια στην παρουσία του πρέσβη των
ΗΠΑ στην Πάτρα», καθώς «είναι ανεπιθύμητος».

Άρτα

«Πράσινο φως» για προμήθεια
ενεργειακών οχημάτων
Έξι νέα ενεργειακά αποδοτικά οχήματα προστίθενται στον
στόλο οχημάτων του Δήμου Αρταίων, καθώς η προμήθεια
των οχημάτων βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης με
ανοιχτή διαδικασία, προϋπολογισμού 985.800 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Ηπείρου. Ειδικότερα, πρόκειται να
αντικατασταθούν παλαιά οχήματα με έξι σύγχρονα μοντέλα
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, τριών 16 m3
απορριμματοφόρων, ενός απορριμματοφόρου 8 m3, ενός
υδροφόρου οχήματος και ενός οχήματος πλύσης κάδων.

!

Κρήτη
Λέσβος

Υπογράφηκε νέο οδικό έργο
αξίας 2 εκατ. ευρώ στο Ηράκλειο

Ειδική βοήθεια
200.000 ευρώ
στους δύο δήμους

Στο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ
Α’ και Β’ βαθμού της χώρας» εντάσσονται
με απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. οι δύο δήμοι της
Λέσβου. Σύμφωνα με την απόφαση, οι
Δήμοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου
χρηματοδοτούνται με 100.000 ευρώ έκαστος «για την πρόληψη και αντιμετώπιση
ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες». Τα χρήματα
προέρχονται από τη ΣΑΕ-055 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) του υπουργείου Εσωτερικών. Η
χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα
γίνει απολογιστικά σύμφωνα με την πρόοδο των έργων και με παραστατικά των
δαπανών που θα υποβάλλονται στο
υπουργείο.

Τη σύμβαση «Αποκατάστασης βατότητας επαρχιακής
οδού Βασιλική - Κρότος από θεομηνία» με προϋπολογισμό
2 εκατ. ευρώ υπέγραψε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος
Αρναουτάκης. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Γόρτυνας, στον
οποίο περιλαμβάνεται η οδός, με απόφαση του γενικού
γραμματέα Πολιτικής Προστασίας είχε κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Δυτική Ελλάδα

Αναβάθμιση του κλειστού
γυμναστηρίου Α.Σ. Απόλλων Πατρών
Σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του κλειστού γυμναστήριου Α.Σ Απόλλων Πατρών δρομολογεί η
περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδας. Το έργο είναι
συνολικού προϋπολογισμού 705.870 ευρώ και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε ήδη τη
σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου, προχθές
Τρίτη 1 Ιουνίου. Για την υλοποίηση του έργου ο περιφερειάρχης και ο πρόεδρος του Α.Σ. Απόλλων Πατρών Γεώργιος Αθανασίου έχουν υπογράψει προγραμματική
σύμβαση, βάσει της οποίας οι υπηρεσίες της περιφέρειας αναλαμβάνουν την εκτέλεση του έργου.
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Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ένα εύκολο σήμερα. Ποιος είναι ο δήμαρχος της Αττικής
που έψαχνε απεγνωσμένα να
βρει έναν συνάδελφό του που
να μπορεί να… συνεννοηθεί
και μόλις τον βρήκε έσπευσε
να υπογράψει «σύμφωνο συνεργασίας»; Λεπτομέρεια, ο
«συνεργαζόμενος δήμος» δεν
έχει καμία επαφή με τον δήμο
τού εν λόγω δημάρχου, που
φημίζεται ότι «τα έχει σπάσει»
με όλους τους δημάρχους των
γειτονικών δήμων... Πάντως,
ήδη πέφτουν στοιχήματα για το
πότε θα «σπάσει» η συνεργασία!

Η συνεργασία
είναι η λύση!
Η αποκομιδή κλαδιών από τους
δρόμους του Δήμου Κηφισιάς δεν
σταμάτησε ούτε μια μέρα, ακόμα
και τα Σαββατοκύριακα, μετά τη
«Μήδεια». 14.000 φορτηγά, διπλοβάρδιες στην καθαριότητα, πάνω
από 1.200.000 ευρώ σε ιδιωτικά
συνεργεία (δήμος και Περιφέρεια
Αττικής) και η προσπάθεια συνεχίζεται. Καθημερινά συλλέγονται
120 με 220 τόνοι κηπαίων από τους
καθαρισμούς των περιοχών του
δήμου. Με ομαδικό πνεύμα και
αγαστή συνεργασία, που υπάρχει
όλα αυτά τα χρόνια στον δήμο, ο
δήμαρχος και οι εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη για έναν πιο καθαρό
δήμο και ζητούν τη συνεργασία με
τους κατοίκους προκειμένου να
υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η αποκομιδή των κηπαίων πραγματοποιείται κατόπιν προσυνεννόησης, δηλαδή με τηλεφώνημα στις υπηρεσίες του δήμου
προτού τα κλαδιά βγουν στο οδόστρωμα. Ο πρωθυπουργός με
βούληση να παρέχει βοήθεια στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση κάλεσε σε
ευρεία σύσκεψη για το θέμα της
προστασίας των δασών ούτε έναν
ούτε δύο, αλλά έντεκα δημάρχους
της Αττικής, ανάμεσά τους και τον
κ. Θωμάκο.

Οι αλλαγές στον εκλογικό νόμο
κατόπιν αιτημάτων της ΚΕΔΕ

Μ

ε αλλαγές της τελευταίας στιγμής
που κατέθεσε ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών Στέλιος
Πέτσας, ενώ το νομοσχέδιο για την αλλαγή
του εκλογικού νόμου της Αυτοδιοίκησης
όδευε προς ψήφιση από την Ολομέλεια της
Βουλής, ικανοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό
τα βασικά αιτήματα της ΚΕΔΕ. Φυσικά, οι
αλλαγές δεν άγγιξαν τις βασικές αρχές του
νομοσχεδίου, που καταργεί την απλή αναλογική, όπως την εκλογή από τον πρώτο
γύρο με 43% και τα 3/5 του Συμβουλίου να
πηγαίνουν στο δήμαρχο/περιφερειάρχη,
όμως έγινε μικρότερη η μείωση δημοτικών
και περιφερειακών συμβούλων, διατηρήθηκε το παράβολο στα ίδια επίπεδα και έγιναν οι αλλαγές για τις κοινότητες, ικανοποιώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τα αιτήματα της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ.
Στις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε ο κ. Πέτσας ξεχωρίζουν η διαφοροποίηση στις δύο τελευταίες κατηγορίες δήμων και η δημιουργία νέων κατηγοριών
100.000-150.000 κατοίκων και 150.000 κατοίκων και άνω, προκειμένου να «ελαφρύνει» η μείωση του αριθμού των μελών των
Δημοτικών Συμβουλίων σε μεγάλους δή-

μους, ενώ παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα μεγαλύτερου αριθμού μελών Δημοτικών
Συμβουλίων σε δήμους με πληθυσμό από
50.000 έως 150.000 κατοίκους, που συγκροτούνται πάνω από έξι δημοτικές ενότητες. Ακόμη δεν εκλέγονται συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση τους δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Νήσων, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και
τους μεγάλους δήμους, κάτι που είχε ζητήσει μετ’ επιτάσεως η ΠΕΔΑ. Για τους δήμους και για τις κοινότητες διατηρούνται τα
ποσά των παραβόλων για τις εκλογές,
όπως ήταν μέχρι σήμερα. Διευκρινίζεται
ότι ο πρόεδρος των δημοτικών κοινοτήτων
με πληθυσμό 300 κατοίκων και κάτω είναι
ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης του
συνδυασμού, που συγκέντρωσε κατά την
αρχική ψηφοφορία στον πρώτο γύρο στη
δημοτική κοινότητα την απόλυτη ή σχετική
πλειοψηφία του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Τέλος, έγιναν και οι περισσότερες αλλαγές που είχαν ζητηθεί όσον αφορά στα κωλύματα εκλογιμότητας.

Ανοίγει με οσκαρικό «Nomadland»
Η «Νοσταλγία», ο δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ηρακλείου Αττικής,
ανοίγει ξανά τις πόρτες του για το κοινό από
σήμερα και για όλο το καλοκαίρι προκειμένου να αποτελέσει μια πρόταση για έξοδο
στην πόλη. Πρώτη προβολή το «Nomadland», το οποίο φέτος κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σκηνοθέτη και
Καλύτερου Πρώτου Γυναικείου Ρόλου.
Εκτός από τις δύο ταινίες, κάθε εβδομάδα η «Νοσταλγία» θα φιλοξενεί επιπλέον παιδικές ταινίες και παραστάσεις θεάτρου σκιών για τους μικρούς επισκέπτες.

ΣΠΑΥ

Να γίνει ο Υμηττός το πρώτο
«Zero Plastic» βουνό
Με στόχο να γίνει ο Υμηττός το
πρώτο «Zero Plastic» βουνό της
χώρας, ο Σύνδεσμος Προστασίας
και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) θέτει σε εφαρμογή ένα μεγάλο και
πρωτοποριακό σχέδιο. Πρόκειται
για μια «Πράσινη Συμμαχία» μεταξύ του ΣΠΑΥ, των δήμων, των εθελοντικών ομάδων και όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται
στον Υμηττό, που έχει ως κύριο
στόχο να ενεργοποιήσει, να εμπνεύσει και να ενημερώσει τους
πολίτες για τον σεβασμό και τη διατήρηση του καθαρού φυσικού περιβάλλοντος και τη μειωμένη χρήση των πλαστικών μιας χρήσης
στην καθημερινή μας επαφή με τη
φύση. Ο πρόεδρος του ΣΠΑΥ και
δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος καλεί
στην πρώτη δράση του μεγάλου
αυτού εγχειρήματος, που είναι ο
καθαρισμός 365 επιλεγμένων σημείων του Υμηττού, η οποία ξεκίνησε από 1η Ιουνίου και θα συνεχιστεί
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Νέος χώρος
περιπάτου
Ένας μοντέρνος και φιλόξενος
χώρος με καινούργια πεζοδρόμια,
φωτιστικά LED τελευταίας γενιάς
και πολλά δέντρα δημιουργείται
στην πλευρά του Γκολφ που εφάπτεται με το παλαιό αεροδρόμιο,
στον Δήμο Γλυφάδας. Όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου, «φτάνουμε πια κοντά
στον τελικό στόχο ξεπερνώντας
δυσκολίες και εμπόδια. Περιμετρικά από το Γκολφ Γλυφάδας να
απολαμβάνουμε μια ξεχωριστή
διαδρομή για βόλτα και αναψυχή,
έναν μοναδικό περίπατο. Με άνεση, ασφάλεια και ομορφιά. Δημιουργούμε έναν μοντέρνο και ποιοτικό χώρο περιπάτου με νέα δέντρα, με καινούργια φώτα LED τελευταίας γενιάς παντού, με όλες
τις προβλέψεις ασφαλείας».
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Τον Νοέμβριο οι
προκαταρκτικές για
τις Στρατιωτικές
Σχολές
Νωρίτερα κατά μισό χρόνο θα
πραγματοποιηθούν, το επόμενο
σχολικό έτος, οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Στρατιωτικών και
Αστυνομικών Σχολών. Όπως
ανακοινώθηκε, από την επόμενη
διδακτική χρονιά η διεξαγωγή
των Προκαταρκτικών Εξετάσεων
είναι προγραμματισμένη για τον
Νοέμβριο του 2021, αντί για τον
Ιούνιο του 2022. Η απόφαση αυτή
προέκυψε από την ανάγκη να
γνωρίζουν οι υποψήφιοι που
επιθυμούν να εισαχθούν σε
Στρατιωτικές και Αστυνομικές
Σχολές, πριν από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου,
την ικανότητά τους στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις.
Κατά την ίδια λογική που οι υποψήφιοι θα είναι ενήμεροι για τη
βαθμολογία τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, κρίθηκε ότι
θα πρέπει να γνωρίζουν και τις
επιδόσεις τους στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για τις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της
Ελληνικής Αστυνομίας. Ο καθορισμός των ημερομηνιών που θα
διεξαχθούν θα ανακοινωθεί μέσω σχετικής προκήρυξης.

Άρχισε η αντίστροφη
μέτρηση για
τις Πανελλαδικές

Τ

ελευταίο κουδούνι χτύπησε χθες για
τους υποψηφίους, οι οποίοι θα
έχουν 10 ημέρες στη διάθεσή τους
προκειμένου να προετοιμαστούν για
τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, που θα ξεκινήσουν στις 14/6 για τα ΓΕΛ και στις 15/6 για τα
ΕΠΑΛ. Για τους μαθητές των γυμνασίων και
της α’ και της β’ τάξης λυκείου, το διδακτικό
έτος θα ολοκληρωθεί στις 11 Ιουνίου και για
αυτούς των νηπιαγωγείων και των δημοτικών
στις 25 του ίδιου μήνα. Παραδοσιακά, η αυλαία των Πανελλαδικών θα ανοίξει με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, ωστόσο
φέτος οι υποψήφιοι θα εγκαινιάσουν το νέο
σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο οποίο θα κάνουν πρεμιέρα η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) και το παράλληλο μηχανογραφικό.
Επιπλέον, φέτος, λόγω των πρωτόγνωρων
συνθηκών της πανδημίας, οι υποψήφιοι καθώς και όσοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία υποχρεούνται να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα με βεβαίωση αρνητικού self
test, το οποίο έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα
self-testing.gov.gr. Σε περίπτωση που υποψήφιος διαγνωσθεί με κορονοϊό κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, θα συμμετέχει στις
επαναληπτικές Πανελλαδικές του Σεπτεμβρίου, διεκδικώντας συγκεκριμένο ποσοστό θέσεων στα ΑΕΙ, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει το αποδεικτικό του εργαστηριακού
αποτελέσματος.
Η σημαντικότερη, πάντως, αλλαγή αφορά
στην ΕΒΕ και στον υπολογισμό των βαθμολογιών για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι για να εισαχθούν σε πανεπιστημιακό τμήμα
της επιλογής τους θα ληφθούν υπόψη, κατά
σειρά, η ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή της

EΛΛΑΔΑ
Απαλλαγή από
τα Θρησκευτικά
με μία αίτηση

Γράφει η

Εύη Πανταζοπούλου
πρακτικής δοκιμασίας, εάν υπάρχει αυτή η
προϋπόθεση, η ΕΒΕ ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και το σύνολο των μορίων
που συγκέντρωσαν στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου Επιστημονικού Πεδίου. Σημειώνεται ότι η ΕΒΕ
ανά τμήμα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή της ΕΒΕ με τον μέσο όρο
των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
Για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί και ο θεσμός του παράλληλου μηχανογραφικού για
όσους υποψηφίους επιθυμούν να διεκδικήσουν μια θέση σε συγκεκριμένες ειδικότητες
στα δημόσια ΙΕΚ με τον βαθμό απολυτηρίου.
Δικαίωμα συμπλήρωσης έχουν οι τελειόφοιτοι του τρέχοντος σχολικού έτους, είτε συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις είτε
όχι, και οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τελειόφοιτοι και μη. Οι υποψήφιοι
που θα εισαχθούν και σε ΑΕΙ και σε ΙΕΚ θα
κληθούν να επιλέξουν σε ποιο θα φοιτήσουν.
Στις Πανελλαδικές του 2022 θα προστεθεί το
μηχανογραφικό δεύτερης φάσης για όσους
δεν καταφέρουν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το μηχανογραφικό πρώτης φάσης.

Η πρεμιέρα για την Ελάχιστη
Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ),
το παράλληλο μηχανογραφικό
και… το αρνητικό self test

Με μια απλή αίτηση, είτε δική τους, εφόσον είναι ενήλικοι, είτε των γονέων τους, θα
μπορούν να απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των Θρησκευτικών οι μαθητές.
Σε αυτή θα αναφέρεται ότι «λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα
των Θρησκευτικών» και θα υποβάλλεται
στον διευθυντή της σχολικής μονάδας. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί στο διάστημα
από 1η Σεπτεμβρίου και έως και την πέμπτη
ημέρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους και θα ενέχει τη θέση
υπεύθυνης δήλωσης, αφού θα πρέπει να
φέρει το γνήσιο της υπογραφής.
Η απαλλαγή θα αφορά σε ένα συγκεκριμένο σχολικό έτος και θα ανανεώνεται με
την ίδια διαδικασία. Στην απόφαση ορίζεται
ρητά ότι οι μαθητές που λαμβάνουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά «δεν επιτρέπεται να
περιφέρονται εντός ή εκτός της σχολικής
μονάδας ή να απουσιάζουν αδικαιολόγητα».
Ως εκ τούτου, ο διευθυντής και ο Σύλλογος
Διδασκόντων αποφασίζουν για τον τρόπο
που θα απασχολούνται υποχρεωτικά οι
απαλλασσόμενοι μαθητές. Μαθητές που
απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών μπορούν να απαλλαχθούν και
από την προσευχή και τον εκκλησιασμό,
εφόσον το δηλώσουν στην αίτησή τους.
Στην ίδια απόφαση προβλέπεται απαλλαγή
από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για παιδιά που, λόγω πάθησης, αδυνατούν να συμμετέχουν. Η απαλλαγή γίνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση ή το Ατομικό Δελτίο Υγείας
Μαθητή, εντός πέντε ημερών από την έναρξη
των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για
την απαλλαγή από το μάθημα της Μουσικής,
αν ο μαθητής κωλύεται, λόγω πάθησης, να
συμμετέχει. Και στις δύο περιπτώσεις, η αίτηση εξετάζεται από Επιτροπή αποτελούμενη από τον διευθυντή του σχολείου, τον αρμόδιο εκπαιδευτικό και τον υπεύθυνο του
τμήματος όπου φοιτά ο μαθητής.
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Θρήνος στα Μάλγαρα για 18 μηνών
αγοράκι που «έσβησε» σε αποχέτευση

Τ

ραγωδία με τον θάνατο αγοριού
μόλις 18 μηνών βύθισε στο πένθος τα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των παππούδων του και βρέθηκε νεκρό μέσα σε αποχετευτικό αγωγό που ήταν στην αυλή του σπιτιού.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο
πριν από τις 3 νωρίς το απόγευμα της
Τετάρτης. Τότε η μητέρα τηλεφώνησε
πανικοβλημένη στην Αστυνομία ότι
το παιδί της, που άφησε στους παππούδες στις 12.30 το μεσημέρι, είχε εξαφανιστεί, εκφράζοντας φόβους μήπως εί-

χε πέσει στην αποχέτευση που βρίσκεται κοντά στην αυλή της μονοκατοικίας.
Αμέσως έσπευσε η Πυροσβεστική
και ύστερα από έρευνες το αγοράκι
ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
από την αποχέτευση. Λίγη ώρα αργότερα από το ΕΚΑΒ διαπιστώθηκε ο
θάνατός του, όπως ανακοίνωσε η
Αστυνομία. Απαρηγόρητοι ήταν οι
συγγενείς του παιδιού και, μάλιστα,
απαιτήθηκε η παροχή πρώτων βοηθειών από πληρώματα
ασθενοφόρων για να τους συνεφέρουν.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τετ α τετ Δένδια Γκιουλέκα
Συνάντηση με τον υπουργό
Εξωτερικών Νίκο Δένδια είχε
ο βουλευτής Θεσσαλονίκης
της Ν.Δ. και πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και
Εξωτερικών Υποθέσεων της
Βουλής Κώστας Γκιουλέκας
με θέμα συζήτησης τρέχοντα
θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά την
παρουσία του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη Θράκη.

Πρόταση για Ημέρα
Απόδημου
Ελληνισμού

Στα εγκαίνια του
βρεφονηπιακού
σταθμούΛαγυνών
Στα εγκαίνια του νέου βρεφονηπιακού σταθμού Λαγυνών βρέθηκε ο Θεόδωρος Καράογλου. Ο βουλευτής της Ν.Δ. έδωσε συγχαρητήρια στη διοίκηση του Δήμου Λαγκαδά και στον δήμαρχο Ιωάννη
Ταχματζίδη, καθώς προσφέρει στα
παιδιά έναν εξαιρετικό χώρο, στον
οποίο μπορούν να απολαμβάνουν
τη μάθηση και το παιχνίδι. Θέση
του βουλευτή είναι ότι όπου εγκαινιάζεται ένας βρεφονηπιακός
σταθμός ανθεί η ζωή.

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΟΣΕΘ: Επέκταση
γραμμής στη Σίνδο
Την τροποποίηση και επέκταση της λεωφορειακής
γραμμής 53, που εκτελεί το δρομολόγιο «Τοπικό Σίνδου», καθώς και την ίδρυση δύο επιπλέον στάσεων
αποφάσισε ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου
Θεσσαλονίκης για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού τόσο στη Βιομηχανική
Περιοχή όσο και ευρύτερα στην περιοχή της Σίνδου
του Δήμου Δέλτα. «Από την 1η Ιουνίου και καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους η λεωφορειακή γραμμή 53 θα
εκτελεί διευρυμένο δρομολόγιο και θα διαθέτει δύο
επιπλέον στάσεις», σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάννης Τόσκας.

Κουίζ 1: «Ναι»
σε γυναίκα δήμαρχο
Αληθεύει ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις (κατά
παραγγελία) στις οποίες συγκεντρώνει υψηλό
ποσοστό η καταφατική απάντηση στο ερώτημα
αν οι Θεσσαλονικείς θέλουν γυναίκα δήμαρχο;
Ποσοστό, μάλιστα, που υπερβαίνει το 50%...

Θετική η ανταπόκριση της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού
της Διασποράς της Βουλής στην εισήγηση του προέδρου της Διακομματικής Επιτροπής Ελληνισμού
της Διασποράς Σάββα Αναστασιάδη για καθιέρωση της Ημέρας
Απόδημου Ελληνισμού. Η πρόταση, σύμφωνα με τον κ. Αναστασιάδη, «θα ενώσει θεωρητικά τις δύο
Ελλάδες, του εσωτερικού και του
εξωτερικού, οριοθετώντας έτσι τον
Οικουμενικό Ελληνισμό».

Χρυσό βραβείο στο νηπιαγωγείο Όσσας
Χρυσό βραβείο απέσπασε το νηπιαγωγείο Όσσας
στον Δήμο Λαγκαδά για το έργο «Μένουμε σπίτι…
μαζί», που δημιούργησε με τα συνεργαζόμενα σχολεία της ομάδας του, στα Education Leaders
Awards 2021 και στην κατηγορία Online και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα έργο που
υλοποιήθηκε τους μήνες Μάρτιο με Ιούνιο 2020 και

M

πραγματοποιήθηκε πλήρως εξ αποστάσεως, προκειμένου τα νήπια να περάσουν δημιουργικά την περίοδο της καραντίνας και να αξιοποιήσουν την τεχνολογία στη μαθησιακή διαδικασία. Το συγκεκριμένο χρυσό βραβείο αποτελεί την 8η Πανελλήνια
Διάκριση του Νηπιαγωγείου.

Κουίζ 2: Ποια γυναίκα, όμως;
Αληθεύει ότι στις ίδιες δημοσκοπήσεις (κατά
παραγγελία, είπαμε) από τα ονόματα γυναικών
που -δυνητικά- θα μπορούσαν να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του δημάρχου καμία δεν
συγκέντρωσε ποσοστό πάνω από 30%; Αν, λοιπόν, αληθεύουν τα ευρήματα, οι Θεσσαλονικείς
ελκύονται στην προοπτική γυναίκας δημάρχου,
αλλά όχι οποιασδήποτε γυναίκας...

Κυβέρνηση Ν.Δ.
με πρωθυπουργό... Σημίτη!
Τα ερωτήματα και οι έρευνες αυτές, που διαβάζονται και ερμηνεύονται κατά το δοκούν, θυμίζουν τις
παλαιές δημοσκοπικές έρευνες τις παραμονές των
χιτσκοκικών εκλογών του 2000. Τότε που οι Έλληνες
απαντούσαν ότι προτιμούν μια κυβέρνηση... Ν.Δ., αλλά με πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη!
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ΡΟΣΩΠΟ

ΜΠEΝΤΖΑΜΙΝ ΝΕΤΑΝΙAΧΟΥ

Ώρα μηδέν για τον
δεινό ισορροπιστή
και αδίστακτο μαχητή
πορεία κάθε πολιτικού ηγέτη προς την
κορυφή πάντα είναι μια συναρπαστική
ιστορία. Ωστόσο, λίγοι είναι οι πολιτικοί
πρώτης σειράς που έχουν τη θυελλώδη πορεία
και τα σκαμπανεβάσματα του Μπέντζαμιν (Βενιαμίν) Νετανιάχου, πρωθυπουργού του Ισραήλ. Επί περίπου δυόμισι δεκαετίες ισορροπεί
πάνω στο τεντωμένο σκοινί της πολιτικής ζωής
της χώρας του, έχοντας αποδειχθεί ταυτόχρονα
δεινός ισορροπιστής και αδίστακτος μαχητής.

Η

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Ο Νετανιάχου γεννήθηκε
στο Τελ Αβίβ το 1949 και
έως τώρα είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός
που γεννήθηκε μετά
την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ
(1948). Στα 14 του
μετανάστευσε με
την οικογένειά
του στις ΗΠΑ,
ενώ ο αδελφός
του, Γιονάταν,
σκοτώθηκε στην
«επιχείρηση Έντεμπε» (1976). Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο ΜΙΤ
και Πολιτικές Επιστήμες στο Χάρβαρντ.
Το 1982 διορίστηκε στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον και το 1984 έγινε πρεσβευτής της χώρας του στον ΟΗΕ.
Το 1988 εκλέγεται στην Κνεσέτ και μετέχει
στις κυβερνήσεις Σαμίρ. Το 1992 το κεντρο-

δεξιό κόμμα Λικούντ χάνει τις εκλογές, ο Σαμίρ παραιτείται και στην ηγεσία του εκλέγεται ο Νετανιάχου. Το 1996, κόντρα σε όλες τις
προβλέψεις, ο «Μπίμπι», όπως είναι το λαϊκό
του προσωνύμιο, κερδίζει τις εκλογές, νικώντας τον Σιμόν Πέρες, και γίνεται πρωθυπουργός έως το 1999. Τότε έχασε από τον
Εχούντ Μπάρακ, κυρίως λόγω των υποθέσεων διαφθοράς που έπληξαν την κυβέρνησή
του, της αποτυχίας εφαρμογής των Συμφωνιών του Όσλο και των κακών σχέσεών του με
τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.
Το 2002 ο πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν κερδίζει τον Νετανιάχου στην κούρσα για την
προεδρία του Λικούντ, αλλά τον ορίζει
υπουργό Οικονομικών. Πρώην πρωθυπουργός και πρώην αρχηγός του κόμματός του, ο
Νετανιάχου έμοιαζε, πια, σαν απόμαχος της
πολιτικής.
Ο Σαρόν, όμως, είχε γεράσει και το 2005 παραιτήθηκε από την προεδρία του Λικούντ,
οπότε ο «απόμαχος» Νετανιάχου στα 56 του
επανεκλέγεται αρχηγός. Έως το 2009 παραμένει αρχηγός της αντιπολίτευσης, αλλά τότε
πετυχαίνει τη διενέργεια εκλογών. Χρησιμοποίησε ευρέως για πρώτη φορά το Διαδίκτυο
και ήρθε δεύτερος. Με μια σειρά επιδέξιων
χειρισμών, φτιάχνει κυβέρνηση συνεργασίας με τους Εργατικούς του Μπάρακ και έτσι
επιστρέφει στην πρωθυπουργία.
Από τότε μέχρι φέτος παραμένει στην πρωθυπουργία πάντοτε με κυβερνήσεις συνεργασίας (λόγω απλής αναλογικής), που δείχνουν τις πολιτικές του ικανότητες. Σχημάτισε κυβερνήσεις έπειτα από εκλογές το 2013,
το 2015 και το 2019.
Μετά τις φετινές κάλπες, όμως, η πολυετής
παραμονή του στην εξουσία τελειώνει. Οι αντίπαλοί του έμαθαν τις μεθόδους του και η
συμφωνία του κεντροαριστερού Γιαΐρ Λαπίντ
με τον ακροδεξιό Ναφτάλι Μπένετ ίσως σημάνει το τέλος της πρωθυπουργίας Νετανιάχου. Η προθεσμία για σχηματισμό κυβέρνησης των δύο εξέπνευσε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης. Μένει να φανεί αν αυτό είναι το τέλος
της πρωθυπουργίας για τον πολιτικά «εφτάψυχο Μπίμπι»…
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DNA: «Διαβάστηκε» και το τελευταίο κομμάτι

Μ

ια ιστορική επιστημονική κατάκτηση ανακοίνωσε μια διεθνής ομάδα επιστημόνων της
Γενετικής, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ένας Έλληνας της Διασποράς. Όπως αναφέρει η ανάρτηση στον
ιστότοπο bioRxiv, που δημοσιεύει επιστημονικά ζητήματα Βιολογίας και την οποία
αναπαράγουν ευρέως τα περιοδικά «Nature» και «New Scientist», μια επιστημονική ομάδα γενετιστών από τις εταιρείες Pacific Biosciences (με έδρα τις Ηνωμένες
Πολιτείες) και Oxford Nanopre (με έδρα τη
Βρετανία) ολοκλήρωσε την ανάγνωση του
ανθρώπινου γονιδιώματος (DNA).
Το 2001 είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη
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ανάγνωση της αλληλουχίας του ανθρώπινου DNA, ωστόσο έλειπε περίπου το 8% για
να είναι πλήρης. Το ίδιο συνέβαινε και με
τις απόμενες αναγνώσεις του ανθρώπινου
γονιδιώματος, που επιχειρούσαν να ολοκληρώσουν την ανάγνωση, αλλά δεν είχαν
καταφέρει να «διαβάσουν» και το τελευταίο 8%.
Οι δύο παραπάνω εταιρείες χρηματοδότησαν και στήριξαν την ερευνητική ομάδα

Ο Φρανκ - Βάλτερ Στάινμαϊερ υποψήφιος
για δεύτερη προεδρική θητεία στη Γερμανία
Έκπληξη προκάλεσε στη γερμανική κοινή γνώμη η ανακοίνωση του προέδρου της
χώρας Βάλτερ Στάινμαϊερ ότι επιθυμεί να είναι και πάλι υποψήφιος το 2022 για το
ύπατο αξίωμα. Το κόμμα από το οποίο προέρχεται, οι Σοσιαλδημοκράτες του SPD,
υποστήριξαν με θέρμη τη δήλωσή του. Ωστόσο, τα δύο μεγαλύτερα κόμματα -σύμφωνα με τις μετρήσεις στον δρόμο για τις κάλπες του Σεπτεμβρίου-, δηλαδή οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU-CSU) και οι Πράσινοι, δεν φαίνονται πρόθυμοι να στηρίξουν και πάλι τον σημερινό πρόεδρο, καθώς φαίνεται να προτιμούν τον Πράσινο
πρωθυπουργό της Βάδης - Βυρτεμβέργης, Βίνφριντ Κρέτσμαν.

υπό την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της
Καλιφόρνιας δρ Κάρεν Μίγκα, η οποία έκανε τη σχετική αποκάλυψη. Η δρ Μίγκα διευκρίνισε ότι η ανακοίνωση της ομάδας της
πρέπει να εγκριθεί από ομότιμους επιστήμονες και στη συνέχεια να μεταφερθεί ως
δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό Ιατρικής ή/και Βιολογίας, προκειμένου να
θεωρηθεί επίσημη. Στην ερευνητική ομάδα
που έκανε την πολύ ενδιαφέρουσα αναγγελία μετείχε και ο ελληνικής καταγωγής καθηγητής Στέλιος Αντωναράκης, προερχόμενος από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
Οι ερευνητές του ανθρώπινου γονιδιώματος έφτασαν στην πλήρη ανάγνωσή του,

καθώς αύξησαν από 2,92 δισεκατομμύρια
σε 3,05 δισεκατομμύρια τον αριθμό των βάσεων DNA (αύξηση 4,5%), ενώ ο αριθμός
των γονιδίων αυξήθηκε σε 19.969 (αύξηση
0,4%).
Οι πρώτες αλληλουχίες ανθρώπινου γονιδιώματος δημοσιεύτηκαν σε σχεδόν πρόχειρη μορφή τον Φεβρουάριο του 2001 από
το «Human Genome Project» και τη «Celera Corporation». Το επόμενο στάδιο της
αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώματος δημοσιεύτηκε στο «Completion of the
Human Genome Project Sequence» το
2004. Το ανθρώπινο γονιδίωμα ήταν το
πρώτο από όλα τα σπονδυλωτά του οποίου
ολοκληρώθηκε η αλληλουχία.

Πρόστιμο-μαμούθ 2,1 δισ. δολαρίων σε Johnson
& Johnson για ταλκ που προκαλούσε καρκίνους
Οριστική είναι η επιβολή του πρόστιμου-μαμούθ 2,1 δισ. δολαρίων που υποχρεούται
να καταβάλει η Johnson & Johnson, επειδή διέθετε στην αγορά ένα ταλκ το οποίο
προκαλούσε καρκίνο. Η εταιρεία είχε κατηγορηθεί από χιλιάδες γυναίκες, αφού ανακάλυψαν ύστερα από έρευνες ότι το ταλκ περιείχε αμίαντο, με αποτέλεσμα να προκαλείται καρκίνος των ωοθηκών. Το 2018 οι ένορκοι επέβαλαν στην εταιρεία πρόστιμο
4,7 δισ. δολάρια. Η εταιρεία προσέφυγε στο Εφετείο, που μείωσε το πρόστιμο στα 2,1
δισ. ευρώ. Οι νέες προσφυγές της εταιρείας, με τελευταία το Ανώτατο Δικαστήριο των
ΗΠΑ, είχαν την ίδια τύχη: Τα δικαστήρια αρνήθηκαν να εξετάσουν την υπόθεση.

Το χάος της πανδημίας μέσα από τα emails του Άντονι Φάουτσι
Τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε να συνεννοηθεί με την κυβέρνηση Τραμπ ο Άντονι Φάουτσι, ο διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου
Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων των
ΗΠΑ και νυν σύμβουλος του Τζο Μπάιντεν,
αναδεικνύει η ηλεκτρονική αλληλογραφία του
από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020, η
οποία έφτασε στην κατοχή της «Washington
Post». Οι ενέργειες του Φάουτσι κατά τη διάρ-

κεια αυτής της περιόδου αλλά και μετά παρέμειναν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος πολλών Αμερικανών και πολιτικών ηγετών. Ανάμεσα στους αποστολείς ήταν και ο ιατρικός διευθυντής του Εθνικού Αμερικανικού Ποδοσφαίρου (NFL) και ένας Ρεπουμπλικανός
βουλευτής που είπε στον Φάουτσι να «συνεχίσει να λέει την επιστημονική αλήθεια» και άλλοι σημαντικοί παράγοντες, όπως στελέχη του

Ιδρύματος Γκέιτς, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και
άλλα πρώην στελέχη της διοίκησης Ομπάμα.
Σε ένα από τα emails, φαίνεται λεπτομερώς η
διαμάχη του με αξιωματούχους του Λευκού
Οίκου, με χαρακτηριστικό το μήνυμα του
Μαρκ Σορτ, στενού συνεργάτη τού τότε αντιπροέδρου Μάικ Πενς. «Παρατηρήσατε σωστά
τα συμπτώματα, αλλά δεν διακρίνατε την αιτία». «Ευχαριστώ για τη σημείωση. Κατάλα-

βα», ήταν η απάντηση του Φάουτσι. «Μαθαίνω
ότι δέχεσαι επίθεση από μερικούς και εύχομαι να πρόκειται για fake news. Ελπίζω να είστε καλά, παρά την παράλογη αυτήν κατάσταση», έγραψε ο Τζορτζ Γκάο, συνάδελφός του
από την Κίνα στις 8 Απριλίου. Ο Φάουτσι του
απάντησε τρεις μέρες αργότερα: «Σε ευχαριστώ για το ευγενικό σου μήνυμα. Είμαι καλά,
παρά τους τρελούς αυτού του κόσμου».
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Σε λίστα εργασίας οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Νέα δεδομένα δημιουργούνται για όσους λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς το
υπουργείο Εργασίας προωθεί μέτρα και δράσεις
ώστε οι δικαιούχοι να ενταχθούν στον προθάλαμο της
αγοράς εργασίας μέσα από τρεις πυλώνες. Η νέα δομή του ΕΕΕ θα προβλέπει, εκτός από τον πυλώνα της
οικονομικής ενίσχυσης, την παροχή συμπληρωματικών κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών, καθώς και
τη διοχέτευση των ωφελούμενων σε προγράμματα
του ΟΑΕΔ.
Ήδη, από την Τρίτη 1η Ιουνίου ξεκίνησε η διαδικασία διασύνδεσης όλων των ωφελούμενων, σε συνέ-

χεια της ολοκλήρωσης των απαραίτητων τεχνικών
αλλαγών στη σχετική πλατφόρμα αλλά και της επιτυχημένης διενέργειας πιλοτικού προγράμματος εντός
του 2019.
Η προθεσμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης του δικαιούχου για εγγραφή και στους δύο νέους πυλώνες
του συστήματος είναι μέχρι το τέλος του επόμενου
μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησης για τη χορήγηση του ΕΕΕ. Έτσι, για αίτηση που εγκρίνεται εντός
του Ιουνίου η προθεσμία ορίζεται έως τις 31 Ιουλίου. Η
παρακολούθηση της ανταπόκρισης των ωφελούμενων θα γίνεται μέσω των μηνιαίων διασταυρώσεων

που πραγματοποιούνται για την έκδοση αρχείου πληρωμής, ενώ προστίθεται νέος έλεγχος για την κατάρτιση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ). Σε περίπτωση που στο τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης δεν βρεθεί ΑΣΔ, η αίτηση ανακαλείται
από την ΗΔΙΚΑ και οι ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση τον επόμενο μήνα.
Σύμφωνα με την υφυπουργό Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου, με αυτό τον τρόπο η κοινωνική πολιτική δεν
θα περιορίζεται στη διάθεση του ΕΕΕ σε ευάλωτους
συμπολίτες, αλλά θα στοχεύει στην παροχή κινήτρων
για ένταξη στην αγορά εργασίας.

ΕΛΛAΔΑ

Διπλή ψήφος
εμπιστοσύνης από
Κομισιόν και ΔΝΤ

Β

ιώσιμο χρέος, υψηλοί
ρυθμοί ανάπτυξης και...
προβιβάσιμος βαθμός για
τη 10η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας συνθέτουν το περιεχόμενο των εκθέσεων της Κομισιόν και του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, ανοίγοντας τον δρόμο για
την εκταμίευση επιπλέον ποσού 748
εκατ. ευρώ από τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών επί των ελληνικών
ομολόγων. Ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας εξέφρασε την
απόλυτη ικανοποίησή του για την έκθεση της Ε.Ε., τονίζοντας ότι «πρόκειται για την 7η διαδοχική θετική Έκθεση Αξιολόγησης των θεσμών κατά την
περίοδο διακυβέρνησης της χώρας
από τη Νέα Δημοκρατία και για την 5η
έκθεση που, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που έχει προκαλέσει διεθνώς η
πρωτόγνωρη δοκιμασία του κορονοϊού, ολοκληρώνεται επιτυχώς».
Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
διαπιστώνει ότι, παρά τις όποιες καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας, η ελληνική κυβέρνηση έχει επιτύχει επαρκή πρόοδο στο πακέτο των βασικών
μεταρρυθμίσεων, ειδικότερα στον
Πτωχευτικό Κώδικα. Επιπλέον, η Ελλάδα αποσπά θετικές κριτικές στην
εφαρμογή του προγράμματος τιτλοποί-
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ησης δανείων «Ηρακλής», βοηθώντας
στην ταχύτερη εξυγίανση των τραπεζών. Η Ε.Ε. θεωρεί βιώσιμο το ελληνικό
χρέος, προβλέπει ανάπτυξη 4,1% φέτος
και 6% το 2022 και επισημαίνει ότι πυλώνες της ανάκαμψης θα είναι οι πόροι
του Ταμείου Ανάκαμψης και ο τουρισμός. Στην έκθεση αναφέρεται η πρόβλεψη για μείωση του πρωτογενούς
ελλείμματος στο 0,5% του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος το 2022 από 7,3%
φέτος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
υιοθετεί πιο συντηρητικές προβλέψεις
σε σχέση με την πορεία του ΑΕΠ, τοποθετώντας τον πήχη στο 3,3% φέτος και
στο 5,4% την επόμενη χρονιά. Αυτό,
όμως, που έχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα είναι το γεγονός ότι το Ταμείο
επικυρώνει τη μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους παρά το «ταβάνι»
του 2020 λόγω ύφεσης. Η επισήμανση
αυτή στέλνει ένα πολύ θετικό μήνυμα
προς τους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους, καθώς διευκολύνει την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων δανεισμού.
Ταυτόχρονα, το ΔΝΤ ζητεί ταχύτερη εκ-

Πληρωμή του ΕΝΦΙΑ από τον Μάρτιο του 2022
Πληρωμή του ΕΝΦΙΑ από τον Μάρτιο και νέες αντικειμενικές αξίες
από την 1η Ιανουαρίου περιλαμβάνονται μεταξύ των υποχρεώσεων
που καλείται να εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως αναφέρεται στην
έκθεση της Κομισιόν. Η Ε.Ε. επισημαίνει ότι οι αλλαγές θα νομοθετηθούν έως τον Νοέμβριο και αφήνει παράθυρο για μείωση κατά 8%
στον ΕΝΦΙΑ της επόμενης χρονιάς, αφού όμως προηγηθεί η λειτουργία του συστήματος αντικειμενικών αξιών στο 95% της επικράτειας. Η χρονική επίσπευση πληρωμής κρίνεται επιβεβλημένη έτσι
ώστε να μη «φορτώνεται» διπλό βάρος στους φορολογουμένους στο
β’ εξάμηνο του έτους.
καθάριση των «κόκκινων» δανείων και
ζητεί επανεξέταση του μεγέθους και
του μισθολογικού κόστους του δημόσιου τομέα. Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι οι
δαπάνες μισθοδοσίας του Δημοσίου
επανέρχονται στα προ της κρίσης επίπεδα, κάνοντας «σουρωτήρι» τον προϋπολογισμό. Επίσης, το Ταμείο καλεί
την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ανακατανομή των δαπανών για τις συντάξεις και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

«Πράσινο φως» για εκταμίευση
της δόσης των 748 εκατ.
ευρώ από τα κέρδη
των ελληνικών ομολόγων Βιώσιμο το δημόσιο χρέος
λέει το Ταμείο
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Τέλος η ταλαιπωρία
στα ΚΕΠ για 68
διαδικασίες του ΕΦΚΑ
Ανανεώσεις βιβλιαρίων, έξοδα κηδείας, εγγραφές οικογενειακών μελών στον κλάδο υγείας και αρκετές
ακόμη διαδικασίες που αφορούν στα
πρώην ασφαλιστικά ταμεία καταργούνται πλήρως από τον e-ΕΦΚΑ κι
έτσι οι ασφαλισμένοι δεν θα χρειάζεται να προσέλθουν στα ΚΕΠ για να κάνουν τις σχετικές αιτήσεις, όπως γίνεται έως σήμερα. Συνολικά, η αρμόδια Ομάδα Εργασίας του φορέα έχει
ξεκινήσει την επαναξιολόγηση 272
διαδικασιών και καταργούνται για...
αρχή οι 68 από αυτές. Οι διαδικασίες
αυτές κρίθηκαν ξεπερασμένες και
περιττές, καθώς γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr και του ΕΦΚΑ.

ΟΑΕΔ: Αλλάζει
ο χρόνος ανανέωσης
της κάρτας ανεργίας
Σημαντική ανατροπή επέρχεται στον
χρόνο ανανέωσης της κάρτας ανεργίας και στο εξής η διαδικασία θα
πρέπει να γίνεται είκοσι μέρες πριν
από τη λήξη της αντί για πέντε που
ισχύει σήμερα. Αυτό ορίζεται σε
σχετική απόφαση του διοικητή του
ΟΑΕΔ Σπύρου Πρωτοψάλτη, ενώ οι
άνεργοι θα ενημερωθούν σχετικά με
την αλλαγή μέσω email εντός των
προσεχών ημερών. Ωστόσο, το πρώτο
διάστημα θα ισχύουν και τα δύο χρονικά διαστήματα ανανέωσης, δηλαδή
και οι πέντε και οι είκοσι μέρες. Η αλλαγή κρίθηκε επιβεβλημένη, καθώς
διαπιστώθηκε ότι δημιουργήθηκε
πρόβλημα σε πολλούς ανέργους που
ήθελαν να συμμετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ, με αποτέλεσμα
ο οργανισμός να δέχεται σωρεία ενστάσεων.

Οι 10 καλύτεροι
εργοδότες στην
Ελλάδα το 2021

Τ

ράπεζες, φαρμακευτικές εταιρείες και επιχειρήσεις τροφίμων περιλαμβάνονται στη λίστα
με τους καλύτερους εργοδότες
για το 2021. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία
ανθρώπινου δυναμικού Randstad, οι δέκα πιο ελκυστικοί εργοδότες της φετινής
χρονιάς είναι κατά σειρά κατάταξης οι
Παπαστράτος, Αegean Airlines, ΙΟΝ,
Τράπεζα Ελλάδος, Ε.Ι. Παπαδόπουλος,
Σκλαβενίτης, ΕLPEN Φαρμακευτική,
DEMO Φαρμακευτική, Εθνική Τράπεζα
και ΒΙΑΝΕΞ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
έρευνας, οι Παπαστράτος, Aegean Airlines και ΙΟΝ σκαρφαλώνουν στην πρώτη
τριάδα της τοπ 10 λίστας για φέτος.
Η Παπαστράτος αναδείχτηκε ως ο
πλέον ελκυστικός εργοδότης, συγκεντρώνοντας τις υψηλότερες βαθμολογίες
με κριτήρια την οικονομική σταθερότητα
και ευρωστία, την πολύ καλή φήμη, την
εργασιακή σταθερότητα και ασφάλεια
και το ευχάριστο εργασιακό και ασφαλές
περιβάλλον εργασίας κατά τη διάρκεια
του Covid-19.
Η έρευνα της Randstad διεξήχθη για
21η συνεχή χρονιά και αποτελεί την πιο
πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα πάνω στην
εικόνα του εργοδότη με περισσότερους
από 190.000 συμμετέχοντες σε 34 χώρες
παγκοσμίως. Ειδικά για την Ελλάδα η
έρευνα πραγματοποιήθηκε για τέταρτη
συνεχή χρονιά αξιολογώντας ένα δείγμα
των 150 μεγαλύτερων εταιρειών σε επίπεδο αριθμού προσωπικού. Σημειώνεται
ότι στη φετινή έρευνα συμμετείχαν 3.600
άτομα, μεταξύ των οποίων Έλληνες φοι-

Η Εφορία θα μας
παρακολουθεί μέσω...
τεχνητής νοημοσύνης!

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

τητές, εργαζόμενοι και άνεργοι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών, μέσω διαδικτυακών
συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν
τον περασμένο Ιανουάριο. Σύμφωνα με
τους ερωτηθέντες της έρευνας, το όνομα
του εργοδότη αναδεικνύεται ως το πλέον
σημαντικό κριτήριο για τις επιδόσεις της
εταιρείας.
Το 77% αξιολόγησε τις εταιρείες με κριτήριο τους μισθούς και τις παροχές προς
τους εργαζομένους, το 73% με βάση το
εργασιακό περιβάλλον, το 67% σύμφωνα
με τις δυνατότητες εξέλιξης που παρέχουν, το 64% για την εργασιακή σταθερότητα και ασφάλεια και το 61% για τις ισορροπίες που εξασφαλίζουν στους εργαζομένους ανάμεσα στην επαγγελματική και
την προσωπική τους ζωή. Τέλος, στην
ίδια έρευνα καταγράφεται ότι 1 στους 11
εργαζομένους άλλαξε εργοδότη κατά το
β’ εξάμηνο του 2020, κάτι που αφορά κυρίως την ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών.

Ξεχώρισαν για τους
μισθούς, το εργασιακό
περιβάλλον, τις δυνατότητες
εξέλιξης, τη σταθερότητα
και την ασφάλεια

Με τεχνολογικές εφαρμογές βασισμένες στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα παρακολουθεί η Εφορία σε εξατομικευμένο
επίπεδο τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα
φυσικά πρόσωπα. Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γιώργος Πιτσιλής στις εργασίες του 1ου
Digital Enterprise Transformation Conference προανήγγειλε ριζικές αλλαγές
στη λειτουργία της Εφορίας μέσω νέας
γενιάς εφαρμογών που θα βασίζονται
στην υπερυψηλή τεχνολογία. Όπως είπε,
η Τεχνητή Νοημοσύνη θα γίνει βασικό
εργαλείο για τη φορολογική παρακολούθηση των επιχειρήσεων, οι οποίες εκσυγχρονίζονται συνεχώς μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ανέφερε, δε,
ότι με τις νέες εφαρμογές θα μπει τέλος
στην οριζόντια αντιμετώπιση των φορολογουμένων και θα δημιουργηθούν οι
προϋποθέσεις πιο δίκαιης φορολογικής
πολιτικής ανάλογα με τις πραγματικές
δυνατότητες του καθενός.
Ο κ. Πιτσιλής επεσήμανε ότι οι περιορισμοί της πανδημίας και τα lockdowns
αποτέλεσαν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία
για την ΑΑΔΕ έτσι ώστε να επισπεύσει την
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της. Ο διοικητής της Αρχής ανέφερε ότι η πλατφόρμα myData είναι έτοιμη να παρουσιάσει
νέες ψηφιακές εφαρμογές στους τομείς
του Κτηματολογίου, στα έγγραφα που
χρησιμοποιούν οι φορολογούμενοι, στις
εφαρμογές του eGov.gr και στη διαλειτουργικότητα με το cloud της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Σημειώνεται
ότι μέσα στο 2022 η ΑΑΔΕ θα έχει ολοκληρώσει πλήρως τις νέες ψηφιοποιημένες υπηρεσίες, κάτι που θα διευκολύνει
τις φορολογικές Αρχές στην καλύτερη
παρακολούθηση των εισοδημάτων και
των περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων, αλλά ταυτόχρονα θα περιορίσει το κόστος και την ταλαιπωρία τους.

P
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Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών ο ιδρυτής
της Express Service, Γιάννης Ραπτόπουλος

Ε

φυγε από τη ζωή, σε ηλικία 78
ετών, ο ιδρυτής και πρόεδρος της
Express Service, Γιάννης Ραπτόπουλος. Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής
γνωστές περαιτέρω πληροφορίες για τα
αίτια θανάτου του. Ο Γιάννης Ραπτόπουλος ήταν ο άνθρωπος που έφερε την οδική βοήθεια στην Ελλάδα. Εδραιώθηκε
στο ελληνικό επιχειρείν τη δεκαετία του
’80. Μεγάλωσε στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης και το 1957 άρχισε να δουλεύει
σε συνεργείο αυτοκινήτων. Στη συνέχεια
σπούδασε στη σχολή «Ευκλείδης», ενώ
δούλεψε και ως τεχνίτης στον ΟΑΣΘ.
Άνοιξε το δικό του συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη και το 1977 ίδρυσε
την Express Service. Από τα πρώτα στάδια ανάπτυξής της, ξεχώρισε για την ποιότητα των υπηρεσιών της, ενώ πολύ γρήγορα κατέκτησε την πρώτη θέση, φτάνοντας σε σημείο να απασχολεί πάνω από 1.300 εργαζομένους. Σε ανάρτηση στο Facebook της επιχείρησης, οι εργαζόμενοι της Exrpess Service εύχονται «καλό ταξίδι στον ιδρυτή
της οδικής βοήθειας στην Ελλάδα».

Άνοιξε τις πόρτες του το «Porto Carras»
Το «Porto Carras Grand Resort», στη μαγευτική Σιθωνία της
Χαλκιδικής, άνοιξε τις πόρτες του, παρέχοντας νέες και αναβαθμισμένες εμπειρίες στους επισκέπτες του, μετά την πρόσφατη ανακαίνιση των εσωτερικών αλλά και των εξωτερικών χώρων του, υπό τη νέα διοίκηση. Όπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση, το θέρετρο υποδέχτηκε τους πρώτους
επισκέπτες του, με ανανεωμένους χώρους στο πέντε αστέρων «Meliton», το οποίο προσφέρει 324 ευρύχωρα δωμάτια
και 155 πολυτελείς σουίτες με μοναδική θέα στο απέραντο
γαλάζιο του Τορωναίου κόλπου, στη μαρίνα και στο γήπεδο
γκολφ. Το «Porto Carras», το οποίο εκτείνεται σε 17.630
στρέμματα καταπράσινου τοπίου και σε μήκος 9 χλμ., με παραλίες βραβευμένες με Γαλάζιες Σημαίες που κοσμούνται
από 25 παρθένους κόλπους, παρέχει πληθώρα εγκαταστάσεων φιλοξενίας και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Attica Bank με Interamerican
Η Attica Bank ανακοινώνει ότι θέτει προς διάθεση το Ασφαλιστικό Επενδυτικό προϊόν «Capital Invest» της Interamerican, σε
συνδυασμό με τη νέα Προθεσμιακή Κατάθεση. Το «Attica Capital
Invest», με προνομιακό επιτόκιο έως 0,65%, μεγιστοποιεί το όφελος για τους πελάτες της. Με την κίνηση αυτήν η Attica Bank συνδυάζει τα οφέλη ενός προγράμματος ασφάλισης ζωής συνδεδεμένου με επενδύσεις με τα πλεονεκτήματα των προθεσμιακών
καταθέσεων. Ο συνδυασμός των προϊόντων προσφέρεται μέσω
κατανομής του αρχικού κεφαλαίου σε ποσοστό 10%, 20% ή 30% στο
Unit Linked προϊόν «Capital Invest» και του υπολοίπου στην προθεσμιακή κατάθεση «Attica Capital Invest».

ΔΕΔΑ: Διαπραγματεύσεις
για δάνειο 130 εκατ. ευρώ
Η διοίκηση της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων
Διανομής Αερίου προχωρά στο κλείσιμο του χρηματοδοτικού πακέτου για τις επενδύσεις που αγγίζουν τα 350 εκατ. ευρώ. Ήδη βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις τράπεζες για δάνειο
130 εκατ. ευρώ, το οποίο θα συμπληρώσει το δάνειο των 50 εκατ. ευρώ που έχει ήδη συμφωνήσει
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σε αυτά
τα κεφάλαια προστίθενται άλλα 110 εκατ. ευρώ από
το υφιστάμενο ΕΣΠΑ, ενώ άλλα 50 εκατ. ευρώ θα
εισφερθούν από τη μητρική ΔΕΠΑ Υποδομών, μέσω αύξησης κεφαλαίου. Τις τελευταίες εβδομάδες
υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη και Δράμα, ενώ ανακοινώθηκε και
επένδυση 15 εκατ. ευρώ για την επέκταση των δικτύων σε ολόκληρη την πόλη των Σερρών.

Capital H: Αναλαμβάνει
το «The Editor Hotel Athens»
Η Capital H, η νέα εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων, ανακοινώνει τη συνεργασία
της με το «The Editor Hotel Athens». Το
«The Editor Hotel Athens», το οποίο έχει
ήδη ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο της Capital H, είναι δημιουργημένο με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία του κτιρίου. Βρίσκεται
στην καρδιά της Αθήνας και διαθέτει 40
δωμάτια εξαιρετικής, σύγχρονης αισθητικής, που προσφέρουν άνεση και διακριτική πολυτέλεια. Οι τύποι των δωματίων διακρίνονται σε Standard, Classic, Superior
Roof Garden, Junior Suite, Executive Suite
και, φυσικά, Master Suite. Αντανακλά την
ψυχή ενός μέρους όπου γεννήθηκαν, γράφτηκαν και εκτυπώθηκαν εμβληματικές
ιστορίες. Η προηγούμενη χρήση του κτιρίου, που φιλοξενούσε τη γνωστή εφημερίδα
«Αθλητική Ηχώ», είναι απόλυτα συνεπής
με το όνομα και concept του ξενοδοχείου.

Mytilineos: Έργα
φωτοβολταϊκών 140 MW
Περί τα 140 MW, με μέση τιμή 37 ευρώ ανά MWh,
φωτοβολταϊκά έργα εξασφάλισε η Mytilineos. Τα
έργα αυτά αποτελούν τμήμα του συνολικού χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών αδειών που απέκτησε
στις αρχές του έτους από την Egnatia Group, συνολικής ισχύος περίπου 1,5 GW. Τα έργα θα γίνουν
στην Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα, ώστε να τεθούν σταδιακά σε λειτουργία έως τα τέλη του 2022.
Η Mytilineos έχει υπογράψει το πρώτο διμερές
συμβόλαιο για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά πάρκα που παραμένουν στην ιδιοκτησία της Egnatia Group, ισχύος 200 MW, με τιμή
33 ευρώ τη MWh και για περίοδο 10+5 ετών. Το συγκεκριμένο PPA θα τεθεί σε ισχύ εντός του 2023.
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Μύλοι Λούλη: Διανομή
μεικτού μερίσματος 0,06 ανά μετοχή

Cosmote Business
Internet χωρίς διακοπές
ΕΡΓΟΣΕ: Διάσωση ελαιόδεντρων
σε εκτάσεις όπου υλοποιεί έργα

Μ

ε τα προγράμματα σταθερής τηλεφωνίας και Internet Cosmote Business Double Play παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να έχουν Internet χωρίς διακοπές, χάρη στην υπηρεσία Internet
Backup και την αξιοποίηση του δικτύου κινητής της Cosmote. Ακόμα, τα προγράμματα προσφέρουν υψηλές ταχύτητες έως 200 Mbps, περισσότερο χρόνο ομιλίας προς
κινητά και διεθνείς προορισμούς καθώς και υπηρεσίες
τηλεφωνικού κέντρου. Όπως αναφέρει η εταιρεία σε
σχετική ανακοίνωση, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών
στην Ελλάδα, το Cosmote Fiber, που προσφέρει ταχύτητες έως 200 Mbps, σε συνδυασμό με το δίκτυο κινητής
Cosmote, ενισχύει την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία
τους. Η Cosmote ανακοίνωσε ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιεί εξυπηρετεί τις επιχειρήσεις στην απρόσκοπτη
λειτουργία τους σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

ΤΕΡΝΑ: 375 MW σε τέσσερις μονάδες
αποθήκευσης ενέργειας
Η ΡΑΕ απένειμε
άδειες παραγωγής
σε τέσσερις μονάδες
αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες
της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, συνολικής
ισχύος 375 MW. Συγκεκριμένα, πρόκειται για: Μονάδα 150 MW στη θέση «Τσιοκάνα» του
Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μονάδα
100 MW στο Επιχειρηματικό Πάρκο Θεσσαλονίκης
«ΕΠΑΘΕ» του Δήμου Χαλκηδόνος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Μονάδα 25 MW στη θέση
«Τσαρτσάλι», του Δήμου Θήβας της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Μονάδα 100 MW στη θέση «Νέα Σάντα» του
Δήμου Μαρωνείας - Σαπών της Περιφερειακής
Ενότητας Ροδόπης στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.

Συνεχίζοντας το περιβαλλοντικό της πρόγραμμα
για τη διάσωση ελαιόδεντρων στις εκτάσεις όπου
υλοποιεί έργα, η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. διενήργησε χθες
μεταφύτευση ελιών στο ΟΑΚΑ. Συγκεκριμένα, τα
ελαιόδεντρα που προέρχονται από σιδηροδρομικά
έργα της ΕΡΓΟΣΕ στην Πελοπόννησο μεταφέρθηκαν και μεταφυτεύτηκαν στο ΟΑΚΑ, σε μια συμβολική κίνηση, εν όψει του Super Final World
League Γυναικών, που θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του σταδίου από τις 14 έως τις 19 Ιουνίου. Η μεταφύτευση των εντυπωσιακών δέντρων
που πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία του
προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ Χρήστου Βίνη, της εκπροσώπου του Πράσινου Ταμείου κυρίας Βιδάλη καθώς και του γενικού
διευθυντή του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνου Χαλιορή, αποτελεί συνέχεια της περιβαλλοντικής δράσης που
έχει αναπτύξει η εταιρεία για την προστασία και
την ανάδειξη του πολύτιμου αυτού φυτικού κεφαλαίου.

ΕΥΔΑΠ: Προκήρυξη για βιολογικό
project στην Ανατολική Αττική
Τον διαγωνισμό που σχετίζεται με τον βιολογικό καθαρισμό σε σημαντικές περιοχές της
Ανατολικής Αττικής προωθεί η εισηγμένη ΕΥΔΑΠ, στο πλαίσιο του ευρύτερου μεγάλου
επενδυτικού της πλάνου και με στόχο να ολοκληρωθεί η δημιουργία δικτύου αποχέτευσης
στο τμήμα που θα καλύπτει στις περιοχές της
Ραφήνας, του Πικερμίου, των Σπάτων και της
Αρτέμιδας. Ειδικότερα, η εισηγμένη γνωστοποίησε την προκήρυξη του έργου κατασκευής
του «Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ)
Δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων - Αρτέμιδας», συνολικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ)
88.775.840 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος προαίρεσης, δηλαδή το δικαίωμα
της ΕΥΔΑΠ για μονομερή ανανέωση της σύμβασης κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία για επιπλέον χρονικό διάστημα για 1 έτος,
με κόστος 2,71 εκατ. ευρώ).

Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού
1.027.216,80 ευρώ, που αντιστοιχεί σε μεικτό μέρισμα
ευρώ 0,06 ανά
μετοχή, αποφάσισε η εταιρεία Μύλοι Λούλη κατά τη
γενική της συνέλευση. Από το
ανωτέρω μεικτό
ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (ήτοι 0,003
ευρώ ανά μετοχή) και, συνεπώς, το καθαρό ποσό του
μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει σε
0,057 ευρώ ανά μετοχή. Από τις 3/6/2021 οι μετοχές
της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης
2020 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Eurolife: Νέο ασφαλιστικό
επενδυτικό πρόγραμμα
Με στόχο να εμπλουτίζει συνεχώς τα επενδυτικά
ασφαλιστικά προγράμματά της, η Eurolife FFH ανακοίνωσε το «Εξασφαλίζω Επένδυση με Δυναμική
Προστασία», το τρίτο μέλος της οικογένειας των
επενδυτικών προγραμμάτων «Εξασφαλίζω» που
διατίθενται αποκλειστικά από το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank. Το «Εξασφαλίζω Επένδυση με
Δυναμική Προστασία» είναι ένα ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα (unit linked) εφάπαξ ασφαλίστρου. Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε πελάτες
Personal Banking Prime και Standard, που έχουν
μεσαία διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου
και αναζητούν μεγαλύτερες αποδόσεις για την επίτευξη των μακροχρόνιων οικονομικών τους στόχων,
ταυτόχρονα με τον περιορισμό της δυνητικής μέγιστης απώλειας του προς επένδυση κεφαλαίου τους.

Αλουμύλ: Η Χαρίκλεια Φωτεινάκη
αναλαμβάνει διευθύντρια
Ανθρώπινου Δυναμικού
Στο πλαίσιο ενίσχυσης της διοικητικής της διάρθρωσης, η ΑΛΟΥΜΥΛ υποδέχεται την κυρία Χαρίκλεια Φωτεινάκη, η οποία αναλαμβάνει τη θέση της
διευθύντριας Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Η κυρία Φωτεινάκη
διαθέτει 16ετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στον
χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού, έχοντας αναλάβει επιτελικούς ρόλους σε ζητήματα εργασιακών
σχέσεων, οργανωτικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης, σε διάφορους κλάδους. Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού
τίτλου ΜΒΑ. Με την πεποίθηση ότι θα συμβάλει στην
περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου, η διοίκηση καλωσορίζει την κυρία Φωτεινάκη, ευχόμενη καλή επιτυχία στο έργο της.

P
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Συνέντευξη στη Γεωργία Κουμπούνη

ΕΛEΝΗ ΚΑΠΟΓΙAΝΝΗ

Νιώθω τυχερή
για όσα έζησα
Η

Πώς ήταν η μετάβαση από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό; Πώς σας υποδέχτηκαν η διοίκηση, οι
παίκτριες και κυρίως ο κόσμος;
Πράγματι, έχω δουλέψει και στους δύο συλλόγους. Η
αλήθεια είναι ότι λόγω της αντιπαλότητας που υπάρχει
προκαλείται ένα κλίμα πολεμικό σε κάθε μετακίνηση
από τους μεν στους δε - και αντίστροφα. Εγώ δεν το
σκέφτηκα έτσι ή, μάλλον, το σκέφτηκα λίγο, αλλά δεν
θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφασή μου. Η υποδοχή από τους φιλάθλους σε γενικές γραμμές ήταν καλή,
με μεμονωμένες αντιδράσεις, τις οποίες θεωρώ φυσιολογικές. Όμως, στην πορεία υπήρξαν μεγαλύτερη
αποδοχή και υποστήριξη και τους ευχαριστώ για αυτό.
Περιμένατε, όταν αναλάβατε τις «πράσινες», ότι
θα φτάνατε στο σημείο να πανηγυρίσετε το πρωτάθλημα;
Ο στόχος ήταν κάποια στιγμή να κατακτήσουμε το
πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας βήμα βήμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκινήσαμε με αυτό τον στόχο, αλλά η πορεία μάς άλλαξε λίγο τα μυαλά και είδαμε ότι «μπορούμε». Έτσι, ανεβάσαμε όλοι τον πήχη των προσδοκιών ψηλότερα και προσπαθήσαμε περισσότερο για
τον στόχο αυτόν.
Ποιο ήταν το ματς που σας δυσκόλεψε περισσότερο, ποιο εκείνο που σας προκάλεσε τη μεγαλύτερη
αγωνία και ποιο σας ευχαρίστησε;
Το ματς που με -και μας- δυσκόλεψε περισσότερο
ήταν ο δεύτερος τελικός μέσα στην έδρα μας, όπου
χάναμε με 18 πόντους στο ημίχρονο, με κακή εμφάνιση και βλέπαμε το όνειρο να έχει απομακρυνθεί αρκετά. Τη μεγαλύτερη αγωνία την ένιωσα στο ματς του
πρώτου γύρου με τον Ολυμπιακό, γιατί προερχόμασταν από μια πολύ κακή ήττα στον ΠΑΟΚ, στην πρώτη
αγωνιστική, και στη δεύτερη αντιμετωπίζαμε τον αντίπαλό μας μέσα στην έδρα μας, όπου η πίεση για νίκη
μέσα στο κεφάλι μου ήταν τεράστια. Δεν χρειάζεται να
πω ποιο ματς με ευχαρίστησε. Είναι με διαφορά ο τρίτος τελικός μέσα στο ΣΕΦ, όπου με τη νίκη μας κατακτήσαμε το πρωτάθλημα με μπρέικ!
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Με το χέρι στην
καρδιά. Πού νιώσατε πιο πολύ ότι βρίσκεστε στο
σπίτι σας;
Έχω περάσει όμορφες στιγμές στην προηγούμενη ομά-

δα μου, αλλά και πολύ δύσκολες. Δεν έχω μεγάλη τριβή
με τη νέα μου ομάδα, τον Παναθηναϊκό, αλλά μέχρι
στιγμής -με το χέρι στην καρδιά- θα πω ότι νιώθω πιο
άνετα από την άποψη της αποδοχής, της εμπιστοσύνης
στο πρόσωπό μου και της στήριξης στο πλάνο μου!
Για τι άλλο, εκτός από το μπάσκετ, θα... μάτωνε η
Ελένη Καπογιάννη τη φανέλα;
Για τους ανθρώπους που αγαπώ και εκτιμώ, για το άδικο και για κάθε είδους διαχωρισμό που αγγίζει τα όρια
του ρατσισμού. Για την ελευθερία επιλογής στη ζωή
μας και για να μη μας επιβάλλεται ο τρόπος με τον
οποίο θα ζούμε την καθημερινότητά μας - χωρίς, βέβαια, να ξεπερνάμε τα όρια της ατομικής ελευθερίας
του συνανθρώπου μας.
Πώς εισπράττετε τη λατρεία που σας έδειξαν οι
οπαδοί του ΠΑΟ; Περιμένατε τέτοιον χαμό;
Δεν μπορείς να το φανταστείς, αν δεν το ζήσεις! Για αυτό το μοναδικό συναίσθημα που βίωσα θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό. Τον θεωρώ τυχερό επειδή μου δόθηκε
αυτή η ευκαιρία: να το ζήσω σε όλο του το μεγαλείο!
Ποια είναι τα όνειρά σας, επαγγελματικά και άλλα,
για το μέλλον;
Στη φάση ζωής που βρίσκομαι θα πω
ότι πρωτίστως θέλω να είμαι καλά και να είμαστε καλά. Να μπορούμε
να έχουμε ποιότητα ζωής. Και,
φυσικά, να κατακτάω τους στόχους που θα βάζω με την ομάδα μου ή εκείνους που θα
προκύπτουν στην πορεία.
Αγαπώ αυτό που κάνω και
ελπίζω να με αξιώνει ο
Θεός να το γεύομαι και
να το χαίρομαι στο
μεγαλείο του για
Η προπονήτρια
όσο θα το κάνω…

καλαθοσφαίρισης στη γυναικεία
ομάδα του Παναθηναϊκού μιλάει για τα όνειρά της, τις αξίες
της και φυσικά για τον θρίαμβο στο ΣΕΦ

Who is who

Ελένη Καπογιάννη, η προπονήτρια καλαθοσφαίρισης στη γυναικεία ομάδα του Παναθηναϊκού, που έγραψε ιστορία με μια ανεπανάληπτη πορεία, η οποία ολοκληρώθηκε θριαμβευτικά
με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, μιλάει στην
«Political» για την πορεία της, τον εαυτό της και την
ομάδα της.

Ως αθλήτρια έχει κατακτήσει 6 πρωταθλήματα (4 Σπόρτιγκ, 2 ΔΑΣΑΛ), 5 Κύπελλα (4 με Σπόρτιγκ,
1 με ΔΑΣΑΛ), ενώ φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής ομάδας Γυναικών (16 συμμετοχές) και είχε μία
τρίτη θέση στο φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας με τον Σπόρτινγκ. Ξεκίνησε την καριέρα της ως προπονήτρια από την Αμαρυλλίδα Βριλήσσιων, την οποία ανέβασε στην Α2, ενώ ο επόμενος σταθμός
της ήταν ο Αστέρας Εξαρχείων, στον οποίο ξεκίνησε ως βοηθός και στη συνέχεια ως πρώτη προπονήτρια, ανεβάζοντάς τον στην Α1. Με το Ελληνικό και τον Ολυμπιακό η Καπογιάννη έχει κερδίσει το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας, πετυχαίνοντας 4 συνεχή νταμπλ. Στις 12 Νοεμβρίου 2019 ανέλαβε τη γυναικεία ομάδα του Παναθηναϊκού. Στις 11 Ιουλίου 2020 και στις 18 Μαΐου 2021 ανανέωσε το συμβόλαιό της με τους «πράσινους» μέχρι την αγωνιστική σεζόν 2021-22.
Στις 24 Μαΐου κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας για το «τριφύλλι».
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Γίγαντες» κινδυνεύουν με αποκλεισμό

Ο

ι δημοσιογραφικές πληροφορίες
επιβεβαιώθηκαν πλήρως και από
επίσημα χείλη πια, καθότι ο εκτελεστικός γραμματέας της UEFA Θόδωρος Θεοδωρίδης παραδέχτηκε ότι εξετάζεται πολύ
σοβαρά το ενδεχόμενο να αποκλειστούν την
προσεχή σεζόν από το Champions League η
Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Γιουβέντους, αν δεν υπογράψουν μνημόνιο… μετάνοιας-αποκήρυξης της European Super
League. Ήταν αυτή η κίνηση των 12 πλουσιότερων ομάδων της Ευρώπης να απεμπλακούν
από την UEFA και να δημιουργήσουν κλειστή
λίγκα, όπως η EuroLeague του μπάσκετ. Ενώ
οι άλλες εννέα (Λίβερπουλ, Τότεναμ, Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Ίντερ, Μίλαν και Ατλέτικο Μαδρίτης) μετανόησαν, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Γιούβε το αρνήθηκαν. «Για την UEFA όλοι οι σύλλογοι είναι ίσοι και
όλοι υπερασπιζόμαστε τις αξίες του σεβασμού και της ισότητας. Αν παρέβησαν τους νόμους, θα πρέπει να υποστούν τις
συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρίδης. Και αν αποκλειστούν, είναι προφανές ότι θα προσφύγουν στο
Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο της Λωζάννης (CAS), όπου εκεί θα παιχτεί… το μέλλον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Με Σπανούλη
η «πρώτη»
της Εθνικής!

Ληστές στο σπίτι του Εμβιλά
Άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι του Γιαν Εμβιλά
του Ολυμπιακού για να τον ληστέψουν, όταν ο διεθνής Γάλλος βρισκόταν στην Τανζανία για διακοπές, αλλά ευτυχώς για αυτόν οι δράστες πήραν
μόνο ένα ζευγάρι πανάκριβα γυαλιά. Είναι προφανές ότι έψαχναν για χρήματα. Στην Τανζανία ο
Εμβιλά μένει σε ξενοδοχείο στη ζούγκλα, κάνει
σαφάρι και πετάει και με… αερόστατο.

Επέστρεψε στη Ρεάλ
ο Αντσελότι

Στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από έξι
χρόνια επέστρεψε ο Ιταλός τεχνικός Κάρλο Αντσελότι. Ο 61χρονος Ιταλός, πρώην προπονητής
της Έβερτον, κάθισε στον πάγκο της «βασίλισσας» από το 2013 έως το 2015, κατακτώντας το
Copa del Rey, το Champions League, το ευρωπαϊκό Super Cup και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Παίρνει τη θέση του Ζινεντίν Ζιντάν.

Στην Αλ Χιλάλ ο Ζαρντίμ

Η Εθνική Ανδρών ξεκίνησε την προετοιμασία της εν όψει του Προολυμπιακού του
Καναδά (29/6 - 4/7) με την επιστροφή του Βασίλη Σπανούλη! Οι διεθνείς μαζεύτηκαν για πρώτη φορά
υπό τις οδηγίες του Ρικ Πιτίνο, μοιάζοντας έτοιμοι για αυτά που έρχονται. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα
βρίσκεται στον 1ο όμιλο του Προολυμπιακού του Καναδά μαζί με τους διοργανωτές
και την Κίνα, ενώ στον 2ο όμιλο βρίσκονται η Τουρκία, η Ουρουγουάη και η Τσεχία.

Μιλάει για όλα ο Λουτσέσκου…
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται από τον ΠΑΟΚ η παρουσίαση του Ρουμάνου τεχνικού Ραζβάν Λουτσέσκου, ο
οποίος διαδέχτηκε τον Πάμπλο Γκαρσία στον πάγκο του
«δικεφάλου του Βορρά». Να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα γιατί έφυγε από τον ΠΑΟΚ πριν από δυο χρόνια, παραμονές της έναρξης της προετοιμασίας, καθώς και για
τον μεταγραφικό σχεδιασμό, που είναι πλέον το κυρίως
ζητούμενο.

Στην Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας υπέγραψε ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού Λεονάρντο Ζαρντίμ. Αντικατέστησε τον πρώην τεχνικό της ΑΕΚ Ζοσέ Μοράις στον πάγκο της ομάδας.
Ο Μοράιτς είχε αντικαταστήσει τον Ραζβάν Λουτσέσκου, που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Και οι δύο, Λουτσέσκου και Μοράις, απολύθηκαν, παρότι έφεραν
κούπες: το Asian Champions League ο Ρουμάνος, του πρωταθλήματος ο Πορτογάλος.

Γιάννης:
«Καμένος»
με το Netflix
Δήλωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον ελεύθερο χρόνο του: «Δεν
παρακολουθώ μπάσκετ. Παίζουμε πολύ και προπονούμαστε. Προσπαθώ να
μείνω μακριά από αυτό, λοιπόν, όταν δεν παίζω
και εστιάζω στον εαυτό μου. Δεν ξέρω τα άλλα
σκορ, δεν προσέχω τα άλλα παιχνίδια, απλώς
εστιάζω στον εαυτό μου. Στο σπίτι παίζω με τον
γιο μου, τον βάζω για ύπνο και βλέπω Netflix για
οκτώ ώρες».
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• Η Ιωάννα Μαλέσκου, η παρουσιάστρια του «Love it», ανακοίνωσε ότι
θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στο
κανάλι του Φαλήρου. Για τον φημολογούμενο δεσμό της με τον Μάριο
Χεζόνια δεν επιβεβαίωσε ούτε όμως
διέψευσε τις φήμες.
• Η Ελευθερία Ελευθερίου αποκάλυψε ότι αν δεν πήγαινε στο
«Survivor», θα συμμετείχε στο
«YFSF All Star»!

POLITICAL GOSSIP

Εικόνες-γροθιά
στη γιορτή του
φωτορεπορτάζ

Σ

υγκλόνισε ο φωτογράφος Darrin Zammit
Lupi με τη δραματική ιστορία πίσω από το
«καρέ» που του χάρισε το Διεθνές Βραβείο Φωτοδημοσιογραφίας «Yannis Behrakis» στο Athens Photo World 2021.
Ο φετινός διαγωνισμός με θέμα «Καρκίνος, κορονοϊός και περίθαλψη» πραγματοποιήθηκε χθες
στο Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, παρουσία της προέδρου Ελισάβετ Σαρίδου - Μπεχράκη, η οποία προλόγισε με λόγια αγάπης και τρυφερότητας την εικόνα «Η πρώτη φωτογραφία που τράβηξα την κόρη μου και η τελευταία»,
που κατέκτησε το πρώτο βραβείο. Το δραματικό
«κλικ» του Μαλτέζου νικητή και συνεργάτη του
Reuters συνοδευόταν από μια συντριπτική ιστορία
με πρωταγωνίστρια την άρρωστη κορούλα του, η
οποία έφυγε εν μέσω πανδημίας από τη ζωή.
«Τράβηξα την πρώτη φωτογραφία της κόρης μου,
της Rebecca, λίγα λεπτά μετά τη γέννησή της στις 3
Αυγούστου 2005. Λίγο περισσότερο από 15 χρόνια
αργότερα τράβηξα την τελευταία φωτογραφία της
κόρης μου, λίγα λεπτά αφότου πέθανε, από καρκίνο,
στις 3 Ιανουαρίου 2021. Είμαι φωτορεπόρτερ. Ήταν
φυσικό για εμένα να καταγράφω σχεδόν την κάθε
στιγμή της όμορφης ζωής της Becs, όπως τη φωνάζαμε εγώ και η σύζυγός μου Marisa. Όπως όταν
ήταν δύο ετών και το πρόσωπό της έμοιαζε να λάμπει από ένα εσωτερικό φως», περιέγραψε ο δημιουργός. «Όπως εκείνη τη φορά που καθόταν στο
σκοτάδι λαμβάνοντας ενδοφλέβια υγρά μετά τη χημειοθεραπεία, με τα μακριά και υπέροχα σκούρα
μαλλιά της να αποτελούν μια μακρινή ανάμνηση. Ή
εκείνη τη φορά που αγκάλιασε το αρκουδάκι της,
τον Snuggles, σφιχτά, ενώ κοιμόταν στο δωμάτιο
του νοσοκομείου, εν μέσω μιας τρομερής σειράς ιατρικών διαδικασιών, που ελπίζαμε ότι θα μπορούσαν να τη σώσουν. Και εκείνη τη φορά που η μητέρα

• Δώδεκα χρόνια ευτυχισμένου έγγαμου βίου «έκλεισαν» ο Μάρκος
Σεφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά!

• Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος έγινε... κινητή διαφήμιση! Ο ηθοποιός έβαψε τα μαλλιά του μπλε
για να… διαλαλήσει την επιχείρηση water sports που ετοιμάζει στα Χανιά!
• Η Αντελίνα Βαρθακούρη παραμένει στον ΣΚΑΪ. Aγνωστή η τηλεοπτική
τύχη του συζύγου της Χάρη Βαρθακούρη μετά το τέλος του «Σου Κου
Family».

της έκλαιγε θρηνητικά πάνω από το κορμί της, λίγα
λεπτά μετά το θάνατο της Becs, όταν οι φακίδες στο
πρόσωπό της αποτελούσαν ένα σκληρό σύμβολο
της νεότητας και της ομορφιάς της», περιέγραψε ο
φωτογράφος, προσθέτοντας ότι η παγκόσμια πανδημία του Covid-19 δυσχέρανε το ήδη καταβεβλημένο ανοσοποιητικό της σύστημα, οδηγώντας τη
στον θάνατο.
Οι άλλοι δύο φιναλίστ του βραβείου ήταν ο Emilio
Morenatti (Ισπανία) του Associated Press με το έργο «Covid-19: Απόγνωση και θάνατος για τους ηλικιωμένους της Ισπανίας» και ο Jeremy Lempin
(Γαλλία) με το έργο «Ο γιατρός Peyo και ο κύριος
Hassen».

Οι Έλληνες νικητές
Το βραβείο «Athens Photo World 2021» απονεμήθηκε στους Δημήτρη Τοσίδη με το έργο «Διάβα,
νομαδικός ποιμαντισμός στην ορεινή Βόρεια Ελλάδα», Πέτρο Γιαννακούρη με το έργο «Μόρια: Το τέλος» και Άγγελο Τζωρτζίνη με το έργο «Παγιδευμένοι στην Ελλάδα».

• Οι Έλενα Ασημακοπούλου και
Ευδοκία Ρουμελιώτη έκαναν τη
δεύτερη δόση εμβολίου για τον
κορονοϊό και το γιόρτασαν στο
Instagram!
• Στη Βαρκελώνη «πετάχτηκε» για
24 ώρες ο Σάκης Τανιμανίδης!
• Μεγάλη αποκάλυψη από τον
Κρατερό Κατσούλη: υποβλήθηκε σε επέμβαση εμφύτευσης
μαλλιών!
• Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις του
Κωνσταντίνου Βασάλου με την εκπομπή «Έλα Χαμογέλα».
• Σοκ για 55χρονη πασίγνωστη
ηθοποιό: έκανε το εμβόλιο AstraZeneca και επί δέκα μέρες
δεν νιώθει τα πόδια της. Καθημερινά τρέχει στους καλύτερους
ορθοπεδικούς κι έπειτα στις θεατρικές πρόβες.
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Γκλαμουράτες
διακοπές!
Η επιχειρηματίας και γνωστή
φωτογράφος Μαρίνα Βερνίκου
«πέταξε» για Μόντε Κάρλο με
ιδιωτικό αεροπλάνο τη μέρα
και την ώρα που επιθυμούσε,
απολαμβάνοντας πολυτελείς
ανέσεις και εξυπηρέτηση on
air. Η φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram, ποζάροντας
ανέμελη στην καμπίνα του αεροσκάφους, εντυπωσίασε τους
χιλιάδες followers της, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιάσουν το
εντυπωσιακό στιλάτο σακβουαγιάζ.

Σ

υγκινημένη η Μαρία Μπεκατώρου με το τέλος του φαντασμαγορικού σόου «Your Face Sounds Familiar», με νικήτρια την Τάνια Μπρεάζου. Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό για το καλοκαίρι, ευχαριστώντας
από καρδιάς τούς τηλεθεατές. «Είναι παρά πολλά αυτά που αισθάνομαι και τόσο δυνατά που νομίζω ότι δεν χωράνε μέσα σε απλές
λέξεις. Έχω εισπράξει τόση αγάπη που με κάνατε να πετάω από χαρά και από συγκίνηση. Σας ευχαριστώ που ακολουθήσατε το τηλεοπτικό μας όνειρο να κάνουμε “ωραία” τηλεόραση. Γιατί οι όμορφες
δουλειές γίνονται από όμορφες παρέες. Και εμείς είμαστε η πιο
τρελή και αγαπημένη παρέα. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά που ζήσαμε μαζί και για όλα εκείνα που ελπίζω και προσεύχομαι να έρθουν...
Εις το επανιδείν», έγραψε στα προσωπικά της social media η οικοδέσποινα του ΑΝΤ1!

Στη Μύκονο ο Ντάνος

GOSSIP
Αχώριστη η τριάδα
του «Survivor»

H τριάδα του «Survivor» ενωμένη και ποτέ νικημένη! Διακοπές στη μαγευτική Σίφνο για
τους Νίκο Μπάρτζη, Άννα Μαρία Βέλλη και
Τζέιμς Καφετζή μετά την «έξοδό» τους από το
ριάλιτι επιβίωσης. Το φημολογούμενο ερωτευμένο ζευγάρι της «μπλε ομάδας», ο Μπάρτζης και η Βέλλη, φαίνεται ότι και εκτός παιχνιδιού παραμένουν πολύ κοντά, με τον πρώτο
να σχολιάζει φωτογραφία τους: «Από την
πρώτη στιγμή ήσουν τάπα αληθινή απέναντί
μου. Το πιο αληθινό χαμόγελο! Βλαχοκαμπόισσα της καρδιάς μου, σε ευχαριστώ για όλα!».

Ποιος θα το πίστευε…

Στη Μύκονο βρέθηκε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, συνδυάζοντας ολιγοήμερες διακοπές και επαγγελματικά ραντεβού με
τους τοπικούς άρχοντες του νησιού για
την προώθηση του φιλανθρωπικού Σωματείου «Φύλακας Άγγελος», που ίδρυσε με
την DJ Ράνια Κωστάκη. Ο νικητής του
πρώτου «Survivor» συναντήθηκε στην
παραλία με τη δημοσιογράφο Ελίζαμπεθ
Μπελέτσι, την οποία γνωρίσαμε στο φετινό ριάλιτι επιβίωσης, φορώντας μαγιό και
τα καλύτερά τους χαμόγελα.

Όπου φύγει φύγει οι «Άγριες μέλισσες»
Με το τέλος των γυρισμάτων (για τη σεζόν) της καθημερινής σειράς
του ΑΝΤ1 οι πρωταγωνιστές της σειράς «Άγριες μέλισσες» ξεκίνησαν διακοπές, με πρώτο και καλύτερο τον γοητευτικό Γιάννη Κουκουράκη. Ο τηλεοπτικός Κωνσταντής Σεβαστός ταξίδεψε στην
Κρήτη επιλέγοντας τα φημισμένα Μάταλα για ξεκούραση και ηρεμία, ποζάροντας στο Instagram με πολύχρωμο μαγιό και t-shirt, αγκαλιά με θαυμάστριά του.

Κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό βιβλίο του Ερρίκου Πετιλόν! Η έκδοση 86 σελίδων με τίτλο
«Ποιος θα το πίστευε, ο Ερρίκος;» περιλαμβάνει
άγνωστες στιγμές τού άλλοτε sex symbol της πασαρέλας, οι οποίες κυριολεκτικά σοκάρουν. Μετά τις περιπέτειες της υγείας του και τα προβλήματα με τον νόμο, ο γόης της σόουμπιζ απολαμβάνει την ευτυχία και τον έρωτα στο πλευρό της
συντρόφου του Φαίης! «Η ζωή ξαφνικά έγινε πιο
όμορφη μαζί σου», σχολίασε ο Ερρίκος Πετιλόν
σε φωτογραφία τους full στο photoshop!
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Dr Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος,
ορθοπεδικός - χειρουργός

Επιστροφή στο γυμναστήριο

Τ

ην περίοδο του lockdown είδαμε πως οι
δρόμοι γέμισαν με ανθρώπους που άρχισαν
να τρέχουν. Κάποιοι από αυτούς είχαν τη
σωστή βάση και υποδομή να το κάνουν, καθώς αθλούνταν και πριν από την καραντίνα. Κάποιοι
άλλοι υπέστησαν τραυματισμούς, επειδή είτε δεν
αθλήθηκαν σωστά είτε έκαναν καινούργια πράγματα
απότομα, χωρίς καθοδήγηση. Τώρα που επανερχόμαστε στην κανονικότητα, θα πρέπει πάλι να είμαστε
προσεκτικοί.
«Η πανδημία έχει προκαλέσει σημαντικές αλλαγές
σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής μας. Οι
τροποποιήσεις αυτές εκθέτουν τους αθλητές σε κινδύνους που αφορούν στην υγεία και στην ασφάλειά
τους, διότι οι μεταβατικές περίοδοι, δηλαδή το μεσοδιάστημα από την αδράνεια στη δράση, εγκυμονούν
υψηλότερο κίνδυνο τραυματισμών, οι οποίοι είναι εν
δυνάμει καταστροφικοί για την καριέρα ενός ελίτ
αθλητή και εξίσου επώδυνοι για κάθε ασκούμενο. Γι’
αυτό τόσο οι γυμναστές και οι προπονητές όσο και οι
ίδιοι οι αθλητές θα πρέπει να εξετάσουν τους κανόνες που θα πρέπει να εφαρμοστούν για να μειωθεί ο
κίνδυνος τραυματισμού όσων επανέρχονται στις
προπονήσεις τους», μας εξηγεί ο ορθοπεδικός - χειρουργός dr Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος.
Η αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού του αθλητή
είναι ακόμη πιο σημαντική αυτήν την περίοδο, καθώς
πιθανή νόσηση από τον νέο κορονοϊό μπορεί να έχει
προκαλέσει προβλήματα υγείας που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την επανέναρξη των αθλητικών δραστηριοτήτων. Αν και η συντριπτική πλειονό-

τητα των νέων που πάσχουν από κορονοϊό έχουν
ήπια συμπτώματα ή παραμένουν ασυμπτωματικοί, η
λοίμωξη μπορεί (σπανίως, βέβαια) να προκαλέσει
άμεσο τραυματισμό ή φλεγμονή στην καρδιά και στα
νεφρά. Το ίδιο σημαντική είναι και η αξιολόγηση της
φυσικής κατάστασης του αθλητή για τον εντοπισμό

Ελάχιστα επεμβατικές
μέθοδοι
Πλέον η επιστήμη έχει προοδεύσει πολύ
και οι χειρουργοί έχουν στη φαρέτρα
τους νέα όπλα για την καταπολέμηση των
ορθοπεδικών προβλημάτων. «Οι ελάχιστα
επεμβατικές μέθοδοι που έχουν επικρατήσει έναντι της κλασικής ανοιχτής μεθόδου για την αντικατάσταση της άρθρωσης
με μια τεχνητή καθιστούν την επέμβαση
ακόμη πιο ασφαλή, ιδίως όταν πραγματοποιούνται με χρήση ψηφιακού συστήματος πλοήγησης. Όταν, δε, αυτές οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται με αναίμακτες - μη μεταγγιστικές μεθόδους, εξασφαλίζονται γρηγορότερη ανάρρωση,
μείωση των πιθανοτήτων διεγχειρητικών
και μετεγχειρητικών επιπλοκών, ανοσολογικών επιπλοκών και αλλεργικών αντιδράσεων», αναφέρει ο κ. Τριανταφυλλόπουλος.

δυνητικά σοβαρών ιατρικών καταστάσεων, που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή ασθένεια κατά
την άσκηση - προπόνηση ή κατά τη διάρκεια των
αγώνων.
«Η επαναφορά στα επίπεδα που ήταν πριν από το
lockdown θα πρέπει να γίνει βαθμιαία. Δεδομένου
ότι οι τραυματισμοί στο κάτω άκρο αποτελούν περίπου το 66% όλων των αθλητικών τραυματισμών, η
προσαρμογή των προγραμμάτων προπόνησης και η
σταδιακή ενδυνάμωση, η βελτίωση της ισορροπίας,
της ευκινησίας και της ευελιξίας αποτελούν καλή
στρατηγική για τη μείωση των τραυματισμών. Το ίδιο
ισχύει, βεβαίως, για το σύνολο των μυών, καθώς πολύ συχνοί είναι και οι τραυματισμοί στον ώμο, όταν οι
ασκούμενοι πιέζουν τον εαυτό τους να φτάσουν στα
επίπεδα όπου βρίσκονταν πριν από την έναρξη του
“εγκλεισμού”», επισημαίνει ο dr Τριανταφυλλόπουλος. Οι βλάβες χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση,
ώστε να μην υπάρχει πόνος. Τον τρόπο θα τον αποφασίσει ο ορθοπεδικός - χειρουργός.

Τώρα που επανερχόμαστε
στην κανονικότητα, θα πρέπει
να είμαστε προσεκτικοί, καθώς
υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών…
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η Γεωργία
Κουμπούνη

άθε γυναίκα κρύβει μέσα της μια θεά. Κάθε γυναίκα έχει
δυνάμεις ανεξάντλητες. Η φύση της είναι αυτή που διασφαλίζει την αθανασία του ανθρώπινου είδους. Μάθετε
σήμερα ποια είναι η θεά που σας εκπροσωπεί και γιατί.

Ποια θεά κρύβεις μέσα σου
με βάση το ζώδιό σου;

Κριός

(21/3-20/4)
Ο Δίας ευνοεί τις συναλλαγές και
τις διευθετήσεις οικονομικών
υποθέσεων. Η Αφροδίτη γίνεται
επίκουρος αυτής της βοήθειας.
Ενδεχόμενο όμως πρόβλημα μπορεί να αποτελέσει ο ενθουσιασμός
σας και η τάση στον καταναλωτισμό που κρύβετε μέσα σας.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Να τηρείτε αυστηρά τις προτεραιότητες των υποχρεώσεων στον οικονομικό τομέα. Όσοι χρειάζεστε
οικονομική βοήθεια, μη βιάζεστε
να καταλήξετε σε μια δανειοδότηση. Όσοι δεν προλαβαίνετε να εξοφλήσετε προτιμήστε την πίστωση
χρόνου και όχι την αδικαιολόγητη
εξαφάνιση.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Η εποχή είναι περίεργη και για
τον οικονομικό τομέα. Χαρακτηρίζοντάς την περίεργη, εννοώ
ότι δεν θα μπορέσετε να αποφύγετε κάποια έξοδα, όσο και αν
σας ενοχλεί η αιτία της πρόκλησής τους.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Κάποιοι ίσως δοκιμαστείτε ψυχολογικά. Αποφύγετε και τον θυμό
και τον πανικό. Ελέγξτε το όλο θέμα ψύχραιμα και κάντε τις δέουσες ρυθμίσεις. Όσοι καταγίνετε με
αγοραπωλησίες ή με διευθέτηση
περιουσιακών στοιχείων, κινηθείτε μεθοδικά για το συμφέρον
σας.

Λέων
Υδροχόος: Άρτεμις
Είστε οπαδός της ελευθερίας, φεμινίστρια,
ελεύθερη σαν τον άνεμο, όπως η αρχαία θεά,
η οποία έτρεχε στα δάση με τη συνοδεία της.
Είστε ένα πνεύμα ανεξαρτησίας και ανάπτυξης που κανείς δεν μπορεί να δαμάσει. Αναζητάτε την έμπνευση και τη δραστηριότητα,
αγαπάτε τη φύση, είστε αυτάρκης, δυναμική
και αυθεντική. Είστε κάπως απόμακρη και δύσκολα σας προσεγγίζουν. Για να σας έχει κάποιος στη ζωή του, πρέπει να μάθει να σέβεται
την ανάγκη σας για ελευθερία. Ίσως φοβάστε
τις συναισθηματικές επαφές. Η φυγή και η
περιπέτεια σας δημιουργούν ασύγκριτη απόλαυση.

Ιχθύες: Περσεφόνη
Είτε το θέλετε είτε όχι, προκαλείτε γύρω σας
έναν χαμό, παρόμοιο με αυτόν που προκάλεσε
η Περσεφόνη, όταν παντρεύτηκε τον Πλούτωνα. Η λύπη της μητέρας της έφερε τον μαρασμό
της φύσης και τη δυστυχία. Δεν φταίτε εσείς
που είστε μοιραία και απαραίτητη στους άλλους, με την ομορφιά και τη γλύκα σας. Δεν
φταίτε που παρασύρεστε ούτε που αναζητάτε,
κατά βάθος, τον σκοτεινό άντρα που θα σας αρπάξει και θα σας κάνει δική του. Όπως η βασίλισσα του Άδη, είστε διαισθητική και μπορείτε
να επικοινωνείτε με τους άλλους κόσμους. Είστε νικήτρια μέσα από τις αδυναμίες σας. Πότε
είστε αισιόδοξη και χαρούμενη και πότε μελαγχολική, όπως οι εποχές του χρόνου.

(23/7-22/8)
Όσοι είχατε οικονομικά προβλήματα τους προηγούμενους μήνες
τώρα θα πρέπει να τα λύσετε.
Προσωπικές σχέσεις και οικογενειακό περιβάλλον θα αποτελέσουν αφορμές εξόδων για εσάς.
Ίσως οι ελεύθεροι επαγγελματίες να ενισχυθείτε οικονομικά,
αν δεν βιαστείτε.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Τα πράγματα δείχνουν ότι η σχετική
αγωνία και το άγχος για την κάλυψη
των οικονομικών αναγκών θα είναι
αισθητά, οπότε μην κάνετε έξοδα,
όσο και αν είναι σκόπιμα για το μέλλον.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός

(23/9-23/10)
Ακόμη και εσείς που είστε πιο
τυχεροί από άλλους δεν πρέπει να κάνετε στη διαχείριση
των οικονομικών σας υπερβολές, απερισκεψίες ή επίδειξη
κοινωνικής δύναμης. H κατάσταση απαιτεί προνοητικότητα
για έκτακτες ανάγκες.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Θα πρέπει να ενισχύσετε την παραγωγή και τη δημιουργικότητά
σας, αλλά και να αποφύγετε διαφωνίες με το σύστημα. Δεν θα
αλλάξετε εσείς τον κόσμο και
ειδικά τους ανόητους!

Τοξότης

(22/11-21/12)
Υπάρχουν παγίδες που πρέπει να
αποφύγετε. Περιστάσεις και γεγονότα σάς βγάζουν έξω από το πρόγραμμά σας. Από πλευράς ομορφιάς, σας δίνεται η ευκαιρία να κάνετε εντυπωσιακές αλλαγές στο
στυλ σας.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Οι συγκυρίες σάς βοηθούν να μπορέσετε να καλύψετε τις υποχρεώσεις σας. Η παραμονή του Άρη στον
Καρκίνο ευαισθητοποιεί το πεπτικό, το κυκλοφορικό και το νευρικό
σας σύστημα. Θα έρθετε αντιμέτωποι με ανταγωνισμούς.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Πρέπει να είστε όσο το δυνατόν
πιο ενεργοί. Η επιτυχία θα έρθει
αναπόφευκτα για σας, ενώ σας
είναι εύκολο να μοιραστείτε με
άλλους τα εύσημα. Μη φοβάστε
να εμπιστευτείτε τους οικείους
σας.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Επιλέξτε κάτι που θα σας εμπνεύσει και θα σας χαρίσει αυτοπεποίθηση. Ίσως μια βελτίωση
στην αυτοεκτίμησή σας να διευκολυνθεί από ένα επαγγελματικό
επίτευγμα. Μην κάνετε «πειράματα» με τον εαυτό σας, προσπαθώντας να καταλάβετε πόσα αντέχετε!
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Νέο ΕΣΥ με κέντρο τον πολίτη
Τ
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

ο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το ΕΣΥ, το αγαπήσαμε και το εκτιμήσαμε αυτόν τον ενάμιση
χρόνο όσο δεν είχαμε κάνει τα σχεδόν σαράντα χρόνια από τη γέννησή του. Το ζήσαμε στις
καλές και τις λιγότερες καλές στιγμές του. Νοιαστήκαμε αν θα τα καταφέρει, όταν πλουσιότερα
και πιο οργανωμένα συστήματα υγείας άλλων ευρωπαϊκών χωρών γονάτισαν. Και χειροκροτήσαμε τους ανθρώπους που με αυταπάρνηση το υπηρέτησαν και το υπηρετούν, όχι τόσο από τα μπαλκόνια μας, αλλά από την καρδιά μας. Ήταν επόμενο, λοιπόν, μια δημόσια συζήτηση για το ΕΣΥ στη
μετα-Covid εποχή να κεντρίσει το ενδιαφέρον.
Πολύ περισσότερο που η συζήτηση αυτή διεξήχθη στο υψηλότερο δυνατόν επίπεδο, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού και του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ο πρωθυπουργός στάθηκε περισσότερο στην
ανάγκη ανασχεδιασμού του ΕΣΥ, με επίκεντρο την
ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, και στη
συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.
«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι υποχρεωτικά κρατικό σύστημα υγείας», είπε ο Κυρ. Μητσοτάκης, για να βρει απέναντί του την «ολικά διαφορετική αντίληψη» του Αλ. Τσίπρα, που επιχειρηματολόγησε υπέρ ενός «νέου κοινωνικού συμβολαίου», ώστε το νέο ΕΣΥ να αντιμετωπίζει όλους
τους πολίτες «ανάλογα με τις ανάγκες και όχι το
πορτοφόλι τους». Σε κάθε περίπτωση, ουδείς εκ
των δύο διαφώνησε ότι όλες οι υπηρεσίες που εκπορεύονται από το κράτος πρέπει να σχεδιάζονται

έχοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες του πολίτη.
Πολύ περισσότερο οι υπηρεσίες υγείας. Το ερώτημα έχει να κάνει με τους απαραίτητους πόρους
για τις υποδομές, τη λειτουργία και τη στελέχωση
των υπηρεσιών αυτών. Με δυο λόγια: Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό;
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα αμιγώς δημόσιο σύστημα υγείας, ένα «ανάδελφο» ΕΣΥ που
χρηματοδοτείται αποκλειστικά από κρατικούς
πόρους, βλέπει μια «ιδεολογική νίκη της Αριστεράς έναντι της Δεξιάς». Σε έναν κόσμο «νικητών»
και «ηττημένων» πρόκειται για μια λογική προσέγγιση. Υπό την προϋπόθεση πως θα διευκρινιστεί ότι οι πόροι προέρχονται από τους Έλληνες
φορολογουμένους - και μόνο! Εκτός κι αν θα συνδράμουν κι άλλοι, κάτι το οποίο επίσης πρέπει εξ
αρχής να καταστεί σαφές. Ωστόσο, γι’ αυτά ίσως
να υπάρξει χρόνος, καθώς ο ανασχεδιασμός του

Υπάρχουν αλλαγές που μπορούν
να αλλάξουν το ΕΣΥ πριν να
λυθούν μεγαλύτερα ζητήματα,
όπως αυτό της σύνδεσής του με
τον ιδιωτικό τομέα. Η αλλαγή
του νομικού καθεστώτος των
νοσοκομείων και ο διορισμός των
διοικήσεών τους με διαδικασίες
ΑΣΕΠ είναι κάποιες από αυτές…

ΕΣΥ στη μετα-Covid εποχή, οι προσλήψεις προσωπικού και η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας δεν θα γίνουν ερήμην του Ταμείου Ανάκαμψης, στο οποίο όλοι προσβλέπουμε.
Υπάρχουν, όμως, αλλαγές οι οποίες θα μπορούσαν να μην περιμένουν μια τόσο ριζική αναδιάρθρωση, ενώ ζητήματα υποχρηματοδότησης και
υποστελέχωσης ίσως να μην αντιμετωπίζονται
άμεσα. Ουδείς εμποδίζει την κυβέρνηση της χώρας με τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας
σε όλη την Ευρώπη να λύσει ζητήματα λιγότερο
κοστοβόρα. Όπως, φέρ’ ειπείν, αυτά που έχουν να
κάνουν με τον διορισμό των διοικήσεων των νοσοκομειακών μονάδων. Ή την ηλεκτρονική υγεία.
Είναι αδιανόητο, μετά και την εμπειρία της πανδημίας, επικεφαλής των νοσοκομειακών μονάδων
της χώρας να είναι οι εκλεκτοί του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος, εκτός ΑΣΕΠ. Όπως αδιανόητο είναι το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας,
σε αντίθεση με το ιδιωτικό, να είναι τόσο αποξενωμένο από την ασφαλιστική αγορά, ενώ παραμένει
αναπάντητο το ερώτημα τι και ποιους εξυπηρετεί
τα νοσοκομεία να μην είναι Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου, όπως όλοι οι ειδικοί για την οικονομία της δημόσιας υγείας εισηγούνται.
Προτού, λοιπόν, πανηγυρίσουμε τη «νίκη» του
ενός έναντι του άλλου, είναι καλύτερο να χαιρετίσουμε την επικράτηση του αυτονόητου. Περισσότερο αυτό και λιγότερο ιδεολογικούς πολέμους
εύχονται οι, εξαρτώμενοι από το ΕΣΥ, πολίτες στη
μετα-Covid εποχή.

Το νέο αφήγημα και ο κίνδυνος ατυχήματος

Η

κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν πάρει απόφαση
να τρέξουν και να δημιουργήσουν το αφήγημα της επόμενης ημέρας. Στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι πολιτική δεν μπορείς να παραγάγεις μόνο με τη διαχείριση των προβλημάτων, αλλά πρέπει να βάλεις και τη δική σου ατζέντα. Αυτή σου
δίνει το στίγμα, αυτή καθορίζει και το διακύβευμα
των εκλογών, όποτε και εάν γίνουν, και από αυτή
σε κρίνουν οι πολίτες. Αυτό πράττει, λοιπόν, με
σαφήνεια και καθαρότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δημιουργεί το δικό του αφήγημα, αυτό που
είχε δεσμευτεί προεκλογικά και για το οποίο τον
ψήφισαν οι πολίτες.
Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι η πανδημία βρίσκεται στο τέλος της και η κανονικότητα πρέπει
να συνοδευτεί με πολιτικές πρωτοβουλίες. Εργασιακό, τηλεργασία, εκλογικός νόμος στην Αυτοδιοίκηση, νέος πτωχευτικός κώδικας, πανεπιστημιακή αστυνομία, βάση εισαγωγής αποτελούν τις
κορωνίδες των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει

η κυβέρνηση, πιάνοντας επί της ουσίας… στον
ύπνο την αντιπολίτευση.
Η Κουμουνδούρου, την ίδια ώρα, αντί να αναζητά τη δική της εναλλακτική πρόταση στα όσα
νομοθετεί η κυβέρνηση, επιλέγει τον εύκολο
δρόμο τού «όχι σε όλα». Την ώρα, δηλαδή, που μιλάμε για τη σύγκρουση των δύο κόσμων, ο ένας
τον σχεδιάζει και ο άλλος παραμένει στον δικό
του δρόμο, που περικλείεται από τη μια στο «όχι
σε όλα» και από την άλλη στον εγκλωβισμό σε μια
άλλη εποχή. Και αυτό είναι το πρόβλημα της αντιπολίτευσης. Δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα πειστικό αφήγημα, που να ακουμπά
στην κοινωνία, η οποία έχει αλλάξει. Την ίδια ώρα,

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι
η πανδημία βρίσκεται στο τέλος της
και η κανονικότητα πρέπει
να συνοδευτεί με πολιτικές
πρωτοβουλίες

έχουν απέναντί τους έναν μεθοδικό και εργασιομανή πρωθυπουργό, που μέσα του έχει ξεκαθαρίσει το πού θέλει να πάει το καράβι. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί του, τουλάχιστον δεν σε
αιφνιδιάζει. Ξέρεις τι περιμένεις και αυτό είναι
σημαντικό, τόσο στην πολιτική όσο και στην κοινωνία. Το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη, λοιπόν, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Εκείνο που απαιτείται από
την κυβέρνηση είναι να έχει σε συναγερμό τις
«κεραίες» της. Διότι πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος
του ατυχήματος. Και γι’ αυτό πρέπει να προσεχθεί
η δοσολογία στο αφήγημα. Ούτε πάρα πολλή ούτε
πολύ λίγη. Μόνο έτσι θα προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις με σύμμαχο την κοινωνία. Και, φυσικά,
να υπάρχει συνάφεια λόγων και πράξεων. Να μη
διαπιστώνει ο άλλος στην καθημερινότητά του ότι
αυτά που του λες απέχουν από αυτά τα οποία βιώνει. Διότι από το αφήγημα στο παραμύθι είναι
ένα… τσιγάρο δρόμος, όπως έλεγαν παλιά. Και
επειδή το κάπνισμα απαγορεύεται, πρέπει να
αποφευχθούν και οι παραμυθίες…
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