Για ποιους χτυπάει
η καμπάνα του Κυριάκου για
υποχρεωτικό εμβολιασμό

Μητσοτάκης:

«Ουδείς το φθινόπωρο
θα μπορεί να απαγορεύσει,
π.χ., σε έναν επιχειρηματία
της εστίασης να πει ότι
δέχεται μόνο εμβολιασμένους»

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠAΡΟΥΝ «ΜΠOΝΟΥΣ» ΕΛΕΥΘΕΡIΑΣ

ΣΕΛ. 8

Ι.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Ο Μπάιντεν
«ξαναμοιράζει
την τράπουλα»

ΣΕΛ. 34

Η αντιπολίτευση
ετοιμάζεται για
τη... Μεγάλη Πέμπτη
του εργασιακού

ΣΕΛ. 5
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ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 141

Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

O πρωθυπουργός
είπε «ναι»
στην πρότασή μας
ΣΕΛ. 34
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ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 30% ΣΤΟΥΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΣΕΛ. 24

ΣΟΚ: ΝΕΑΡΟΣ
ΧΑΣΤΟΥΚΙΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΤΟΝ ΜΑΚΡΟΝ!
ΣΕΛ. 23

Η... ΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΣΕΛ. 23

Οι… Σκοπιανοί κατεβαίνουν με φανέλα που γράφει «Μακεδονία»

ΠΡΟΚΛΗΣΗ
στα γήπεδα του Euro

Πρέπει τώρα
να αντιδράσουν
κυβέρνηση,
ΕΠΟ και ΕΣΗΕΑ
ΣΕΛ. 28

Γράφουν

Editorial Να μη φάμε γκολ από τη Βόρεια Μακεδονία ΣΕΛ.2

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Η χώρα μετατρέπεται σε
Γκουαντάναμο της Ευρώπης
ΣΕΛ. 10

Ν. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ
Τεχνολογία: Το μέλλον
βρίσκεται στη φαντασία μας
ΣΕΛ.11

Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ
Νέο διπλό λάθος…

ΣΕΛ. 10

Τι λέει η δικογραφία
για το συνδικάτο
της κόκας στη Μύκονο
ΣΕΛ. 16

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚA ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΔYΝΑΜΟΥΣ
ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ
ΣΕΛ. 14-15

ΑΠΟΚAΛΥΨΗ:ΤΡAΠΕΖΑΘEΛΕΙΝΑΠAΡΕΙΤΟΣΠIΤΙΤΟΥΔΟΛΟΦΟΝΗΜEΝΟΥΔΗΜΟΣΙΟΓΡAΦΟΥΓ.ΚΑΡΑΪΒAΖ!
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Να μη φάμε γκολ από τη Βόρεια Μακεδονία στο Euro

Σ

ε λίγα 24ωρα θα ξεκινήσει το Euro. Η Ελλάδα
δυστυχώς δεν κατάφερε να προκριθεί. Αντίθετα, η Εθνική της Βόρειας Μακεδονίας κατάφερε να είναι παρούσα. Έως εδώ τίποτε μεμπτό και
μπράβο τους. Επειδή, όμως, οι Σκοπιανοί φαίνεται
ότι παίζουν μπάλα -εκτός από τα γήπεδα- και στη διπλωματία, ετοιμάζονται να μας βάλουν… γκολ εξαιτίας της πάσας που τους έδωσαν, από τη μια, η Συμφωνία των Πρεσπών των Τσίπρα - Κοτζιά και, από
την άλλη, η ανοχή της FIFA, της UEFA και των λοιπών που τους κάνουν πλάτες.
Όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Political», η ομάδα
της Βόρειας Μακεδονίας θα εμφανιστεί στα γήπεδα
και θα μπει στα σπίτια εκατομμυρίων ανθρώπων τηλεθεατών ως «Μακεδονία» σκέτο. Η πρόκληση,
όμως, δεν πρέπει να περάσει έτσι. Η ελληνική δι-
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Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Νίκος Ελευθερόγλου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

πλωματία, ο υφυπουργός Αθλητισμού και, φυσικά,
η ποδοσφαιρική ομοσπονδία οφείλουν να ξεσηκωθούν και να εμποδίσουν τα αλυτρωτικά σχέδια των
Σκοπίων προτού ξεκινήσουν να αγωνίζονται με ένα
όνομα που δεν τους ανήκει.
Αν δεν γίνει κάτι, η ήττα μας -σε ζωντανή μάλιστα
σύνδεση- θα είναι μεγάλη, καθώς όλος ο φίλαθλος
κόσμος θα παρακολουθεί μια ομάδα που θα αναγράφει στις φανέλες της το όνομα «Μακεδονία».
Παράλληλα, πρέπει να γίνει παρέμβαση και στους
έχοντες τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ώστε όταν αναγράφει το όνομα να αναφέρει «Βόρεια Μακεδονία».
Ούτε αρχικά ούτε σκέτο «Μακεδονία». Η ίδια απαίτηση πρέπει να υπάρχει και προς τους εκφωνητές,
για αυτό πρέπει να κινηθούν τόσο η ΕΣΗΕΑ όσο και
ο ΠΣΑΤ. Η ενημέρωση προς όλους να είναι σαφής,

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Παπουτσάνης,
Αντώνης Αντωνόπουλος,
Γιώργος Ευγενίδης, Σπύρος Μουρελάτος,
Mάνος Οικονομίδης, Αλέξανδρος Διαμάντης,
Γιάννης Παργινός, Νίκος Υποφάντης,
Αμαλία Κάτζου, Λουκάς Γεωργιάδης,
Σταύρος Ιωαννίδης,
Κατερίνα Παπακωστοπούλου,
Κώστας Παπαδόπουλος,
Εύη Πανταζοπούλου, Μαρία Δήμα,
Δήμητρα Δάρδα,
Διαμαντής Σεϊτανίδης,
Άλκης Φιτσόπουλος,
Γιώργος Ανδρής (Αυτοκίνητο)

διότι διαφορετικά θα ξεκινήσει το Euro για την
απούσα Ελλάδα με γκολ από τα αποδυτήρια.
Ας ξυπνήσουν άπαντες και ας αντιδράσουν σήμερα. Διότι αύριο θα είναι αργά. Μην ξεχνάμε ότι διαχρονικά ο αθλητισμός έπαιζε μπάλα στη διπλωματία. Το κακό είναι ότι το αφήσαμε εδώ και καιρό και
θα τρέχουμε για να προλάβουμε. Έστω και τώρα ο
καθένας να κάνει διάβημα προς κάθε κατεύθυνση.
Να σταματήσουν τις ντρίμπλες οι Σκοπιανοί. Να καταλάβουν ότι αν προκαλέσουν στα γήπεδα, θα έχουν
κυρώσεις σε κάθε επίπεδο. Νισάφι πια. Δεν μπορούμε να τα καταπίνουμε όλα. Ο Ζάεφ και η παρέα
του πρέπει να καταλάβουν το «ως εδώ». Αν θέλουν η
συμφωνία να τηρείται από την Ελλάδα, πρέπει να
δώσουν δείγματα και να σταματήσουν να προκαλούν με κάθε τρόπο…

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

Επιστημονική Επιτροπή-Αρθρογράφοι:
Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ
Θανάσης Διαμαντόπουλος, Καθηγητής,
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Κώστας Κόλλιας, Πρόεδρος ΟΕΕ
(προσκεκλημένος αρθρογράφος)
Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ
Ναπολέων Μαραβέγιας, τ. υπουργός – αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
Νότης Μαριάς, Καθηγητής Θεσμών Ε.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης
(πρώην ευρωβουλευτής)
Γιώργος Μέργος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών
Θανάσης Παπαμιχαήλ, Επικοινωνιολόγος
Διονύσης Χιόνης, Καθηγητής Οικονομικών ΔΠΘ
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ΑΤΕΛΙΕ:

Ευτυχία Κόλβερη,
Βασίλης Υψηλός
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Γεωργία Κουμπούνη,
Κώστας Κουτσογιάννης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας

Κώστας Καντούρης, Γιώργος Νεοχωρίτης, Δέσποινα Κρητικού, Αναστασία Καρυπίδου, Φιλίππα Βλαστού
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Θα γίνουν τα πολιτικά αποκαλυπτήρια της αραχνιασμένης αντιπολίτευσης
«Εδώ θα γίνουν τα πολιτικά αποκαλυπτήρια της αραχνιασμένης αντιπολίτευσης που ασκείτε», είπε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, που
ανέβηκε χθες στο βήμα Βουλής, για να μιλήσει για τις διατάξεις τις οποίες εισάγει το νομοσχέδιο.
Είχαν προηγηθεί στο βήμα οι εισηγητές των κομμάτων της
αντιπολίτευσης, που έβαλλαν κατά του βασικού κορμού του
νομοσχεδίου και έλαβαν τον χαρακτηρισμό «εργατοπατερικά
κόμματα» τόσο από τον εισηγητή της Ν.Δ. Κωνσταντίνο Μαραβέγια όσο και από τον ίδιο τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Ο κ. Χατζηδάκης, που ιδίως για τον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι πάσχει

από πολιτικό διπολισμό, επισήμανε πως όσα ακούστηκαν χθες
από την εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και
όσα εδώ και ημέρες καταγγέλλει η Κουμουνδούρου είναι ξιφούλκηση εναντίον του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ.
«Οι δικές μας ρυθμίσεις συνδυάζουν δύο στόχους: Την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας -και γι’ αυτό φέρνουμε ρυθμίσεις για τις Κυριακές και τις υπερωρίες- και από την άλλη
στοχεύουν στην προστασία των εργαζομένων», είπε ο Κωστής
Χατζηδάκης. Σχολίασε, μάλιστα, ότι, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για
«νομοσχέδιο οδοστρωτήρα», την ίδια ώρα «διαρρέει ότι δεν
προτίθεται να κάνει πρόταση μομφής», για να προβλέψει ότι,
στο τέλος, η αξιωματική αντιπολίτευση θα φύγει από την ψη-

φοφορία, διότι θα αναγκαστεί να ψηφίσει τα 5/6 των διατάξεων
του νομοσχεδίου. Αναφερόμενος στις διατάξεις για το ωράριο,
ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι προσπαθεί να προκαλέσει μια σύγχυση γύρω από το οκτάωρο. «Γεμίσατε το Κέντρο της Αθήνας
αφίσες ότι δήθεν καταργείται το οκτάωρο. Διαβάστε το άρθρο
του νομοσχεδίου, διότι κατοχυρώνει το οκτάωρο», είπε ο κ.
Χατζηδάκης. Ασφαλιστικές δικλείδες για την αποτροπή καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων ζήτησε από τη μεριά της η βουλευτής της Ν.Δ. Άννα Ευθυμίου, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

Ώρα για μια νέα εθνική συμφωνία

Τ

ο τρίπτυχο των προτεραιοτήτων
της μεταπανδημικής περιόδου,
ήτοι «εμβολιαστική εκστρατεία εφαρμογή του ψηφιακού πιστοποιητικού Covid - σχέδιο Ελλάδα 2.0», είχε
την ευκαιρία να αποκρυσταλλώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη χθεσινή του ομιλία στη Βουλή, επ’ αφορμή της κύρωσης
του ψηφιακού πιστοποιητικού. Υπεραμυνόμενος της πρότασής του τον περασμένο Δεκέμβριο για την ανάγκη ενός κοινού πιστοποιητικού, που θα διευκολύνει τις ενδοευρωπαϊκές μετακινήσεις, ο πρωθυπουργός
υπογράμμισε εν μέσω πανδημίας ότι η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, επιδεικνύοντας προνοητικότητα, και επικαλέστηκε τις περιπτώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, της επιστράτευσης των self tests αλλά
και του αλγορίθμου, βάσει του οποίου οι ελληνικές Αρχές διεξήγαγαν στοχευμένους
ελέγχους στα σημεία εισόδου της χώρας
πέρυσι το καλοκαίρι.
Επιχειρώντας να υπογραμμίσει την επιτυχία της στρατηγικής περιορισμού της
πανδημίας του κορονοϊού, ο κ. Μητσοτάκης
επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι «από την
εποχή των κρουσμάτων μπαίνουμε σταδιακά στην εποχή της ανάκαμψης». Διευκρίνισε, πάντως, πως δεν πρέπει να επικρατήσει
εφησυχασμός και απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς τους πολίτες για ένα νέο εμβολιαστικό κύμα, όπως είπε χαρακτηριστικά,
προκειμένου να μην έλθει αντιμέτωπη η
χώρα με μια ολέθρια -από κάθε άποψηαναζωπύρωση της πανδημίας.

Ενωμένοι
Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός ζήτησε
απ’ όλες τις πτέρυγες της εθνικής αντιπροσωπείας να υπερψηφίσουν την ΠΝΠ για το
ψηφιακό πιστοποιητικό, ως μια «ενωτική

«Ναι» στον εταιρικό
φόρο από Μητσοτάκη
Διόλου τυχαία ήταν η χθεσινή αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη από βήματος της Βουλής υπέρ της απόφασης του
«G7» για την επιβολή ενός παγκόσμιου εταιρικού φόρου,
ύψους 15%. Και αυτό γιατί, όπως πληροφορείται η «Political», ο πρωθυπουργός σχεδιάζει να θέσει το συγκεκριμένο
θέμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δεν αποκλείεται να γίνει ακόμη και στην προσεχή εαρινή τακτική
Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, στα τέλη του μήνα. Χθες,
πάντως, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «ταμπού που κλονίζεται», χαρακτηρίζοντας το μέτρο «δίκαιο, με το οποίο η
Ελλάδα συμφωνεί απόλυτα, όχι μόνο γιατί ευνοεί την ίδια,
αλλά γιατί κάνει πιο ορθολογικό και πιο αναπτυξιακό το παγκόσμιο περιβάλλον».

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

ψήφο στις επιτυχίες και τις δυνατότητες της
Ελλάδος», καθώς, όπως τόνισε, «η ελπίδα
για το τέλος της πανδημίας μπορεί και πρέπει να μετατραπεί στην αρχή μιας νέας
εθνικής συμφωνίας». Απευθυνόμενος στα
έδρανα της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε πως «πρέπει να δουλέψουμε
ενωμένοι προς τα εκεί που δείχνει η πυξίδα
τού αύριο, αρκεί να κρατήσουμε σταθερό το
σκάφος με τον θώρακα των εμβολίων και
να αφήσουμε τον άνεμο της προόδου να ξεδιπλώσει τα πανιά του».

Προσλήψεις
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός είπε πως

προκηρύσσονται 600 θέσεις ιατρών και τον
Σεπτέμβριο 4.900 νοσηλευτών, ενώ όπως
είπε, πλησιάζουμε 1.500 κλίνες ΜΕΘ.
Ωστόσο, δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει
πως κομμάτι της αντιπολίτευσης -και δη ο
ΣΥΡΙΖΑ- απέτυχε να βάλει πλάτη σε όλες τις
φάσεις της κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού. Χωρίς περιστροφές, ο πρωθυπουργός χρέωσε στον Αλέξη Τσίπρα και
στο κόμμα του ανοησίες, που, όπως σημείωσε, υπονομεύουν το εγχείρημα ανάσχεσης της πανδημίας. Συγκεκριμένα, έκανε
λόγο για περίοδο τυφλών καταγγελιών με
ψεύτικα στοιχεία, που ισοδυναμούσε,
όπως τόνισε, με μια μικρόψυχη προσέγγιση, που μετατρεπόταν σε υγειονομικό σαμποτάζ.
«Αποδείχθηκε, όμως, ποιος είναι ο ικανός στο γήπεδο της πολιτικής και ποιος ο
μίζερος παρατηρητής από την κερκίδα
της», σημείωσε ο πρωθυπουργός. Και

υπενθύμισε ότι ο αρχηγός του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν αυτός που πότε καλούσε σε διαδηλώσεις εν
μέσω έξαρσης των πανδημικών κυμάτων
και πότε αμφισβητούσε ακόμη και το ίδιο το
εμβόλιο. Εν κατακλείδι, ευχήθηκε με αρκετά δηκτική διάθεση «να γίνει το εμβόλιο της
ανοσίας αντίδοτο στην ανοησία».

Ο πρωθυπουργός ζήτησε
απ’ όλες τις πτέρυγες
της εθνικής αντιπροσωπείας
να υπερψηφίσουν το ψηφιακό
πιστοποιητικό Covid-19
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε θέση μάχης κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το εργασιακό
Σε θέση μάχης μπαίνουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με φόντο
το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο από χθες συζητείται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής με στόχο να έχει ψηφιστεί
μέχρι τις 17 Ιουνίου.
Στον ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκαν προς το παρόν οι αρχικές σκέψεις για κατάθεση πρότασης μομφής προς τον αρμόδιο υπουργό
Κωστή Χατζηδάκη. Πρυτάνευσαν οι πιο ψύχραιμες απόψεις, οι
οποίες υποστήριζαν ότι μια τέτοια κίνηση θα δρούσε συσπειρωτικά
στην κυβέρνηση και δεν θα είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η ζυγαριά
έγειρε στο να δοθεί σκληρή μάχη εντός Βουλής και στήριξη κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία της Κουμουνδούρου, οι ενστάσεις επί του νομοσχεδίου οφείλονται στο ότι με τις
ρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση καταργείται το οκτάωρο και
θεσμοθετούνται η δεκάωρη εργασία με ατομική σύμβαση, η δυνατότητα χορήγησης «αναγκαστικής» άδειας στον εργαζόμενο, η απελευθέρωση ωραρίου, η κατάργηση κυριακάτικης αργίας και οι ανεξέλεγκτες απολύσεις, καταργείται το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ), απαγορεύονται οι απεργίες κ.ά. Η εστία των αντιδράσεων
για το εργασιακό νομοσχέδιο είναι σχεδόν κοινή για όλα τα κόμματα
της αντιπολίτευσης, που ακονίζουν τα μαχαίρια τους για να αναμετρηθούν με την κυβέρνηση. Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής

Φώφη Γεννηματά επισκέφτηκε χθες το Κέντρο Διαλογής των
ΕΛ.ΤΑ. στο Κρυονέρι και συζήτησε με τους εργαζομένους για τα
προβλήματα του κλάδου. Μιλώντας για τα εργασιακά, η πρόεδρος
του Κινήματος Αλλαγής κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν στήριξε
τους εργαζομένους, προσθέτοντας ότι «το εργασιακό νομοσχέδιο
που έφτασε στη Βουλή είναι χειρότερο απ’ ό,τι ξεκίνησε. Δεν άκουσαν τίποτα στην κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα, ούτε από τα κόμματα ούτε από τους εργαζομένους ούτε από τους συνδικαλιστές.
Προχωρούν στον δρόμο που χάραξαν αμετανόητοι σε αυτήν τη
σκληρή πολιτική».
Η κυρία Γεννηματά υποστήριξε ότι το νέο νομοσχέδιο «καταργεί
εργασιακά δικαιώματα, μας επιστρέφει στην εποχή των ατομικών
συμβάσεων και αφαιρεί το δικαίωμα της συλλογικής σύμβασης για
τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι
καταργείται το οκτάωρο».
Αύριο η Φώφη Γεννηματά θα είναι παρούσα ως επικεφαλής του
κλιμακίου του Κινήματος Αλλαγής στην απεργιακή συγκέντρωση
των ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Κλαυθμώνος.
Το ΚΚΕ επιχειρεί να κερδίσει τις εντυπώσεις από την αυριανή αντικυβερνητική συγκέντρωση πρωτοστατώντας στις διαμαρτυρίες.
«Οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους θα πετάξουν στο καλάθι των

αχρήστων το αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης, που καταργεί τον σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, την κυριακάτικη αργία και βάζει στον γύψο το απεργιακό δικαίωμα και τη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων», είναι το μήνυμα που στέλνει εν
όψει της πανεργατικής απεργίας.
Στο κοινοβουλευτικό τερέν θα επιλέξει να δώσει τη δική της μάχη
η Ελληνική Λύση, εστιάζοντας την κριτική της σε συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου, όπως η κατάργηση του ΣΕΠΕ. Μάλιστα, σε
σχόλιο του κόμματος επ’ αυτού επισημαίνεται ότι «η μεθόδευση του
υπουργείου Εργασίας για αντικατάσταση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας από “ανεξάρτητη αρχή”, προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να διορίσει δικά της “γαλάζια golden boys” με παχυλούς μισθούς, είναι αντισυνταγματική και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το
άρθρο 22 του Συντάγματος».
Κάλεσμα σε παλλαϊκή συστράτευση κάνει το ΜέΡΑ25 εν όψει της
αυριανής απεργίας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «ένα νομοσχέδιο που εμπεδώνει ότι σε καθεστώς χρεοδουλοπαροικίας όχι μόνο
δεν μπορούν να προστατευτούν τα εργασιακά δικαιώματα -άλλωστε,
όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις “συνέβαλαν” σε αυτό-, αλλά κατεδαφίζονται πλήρως, γυρνώντας το ρολόι της Ιστορίας αιώνες πίσω».
Αντώνης Ι. Αντωνόπουλος

«Σκίζει» και το… εργασιακό νομοσχέδιο!

«Μ

ε το εργατικό νομοσχέδιο
που κατέθεσε στη Βουλή
η κυβέρνηση του κυρίου
Μητσοτάκη στην ουσία
θέλει να καταλύσει το δημοκρατικό και
κοινωνικό κεκτημένο της Μεταπολίτευσης», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας
στη συνάντηση που είχε χθες με το προεδρείο της ΑΔΕΔΥ.
Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «ευθεία επίθεση στις εργασιακές σχέσεις με την κατάργηση του 8ώρου», ενώ αναφερόμενος
στις απλήρωτες υπερωρίες έναντι ρεπό
που θεσμοθετεί το νομοσχέδιο είπε χαρακτηριστικά ότι «ο κύριος Χατζηδάκης θέλει
να μας πείσει ότι η κατάργηση των δικαιω-

μάτων και η πληρωμή με ρεπό αποτελούν
στροφή προς το μέλλον».
Υπογράμμισε ότι «δεν είναι μόνο η επίθεση στις εργασιακές σχέσεις, είναι ο συνδικαλιστικός νόμος, είναι ο νόμος για τα
ΑΕΙ, είναι και η συρρίκνωση του δικαιώματος της απεργίας μέσα στον εργατικό νόμο.
Είναι η κατάργηση των ελεγκτικών μηχανισμών, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, πράγμα που είναι και αντισυνταγματικό. Διότι είναι μέριμνα του κράτους η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων».
Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι «όλα
αυτά αφορούν κάθε πολίτη, εργαζόμενο
είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα», διότι, όπως είπε, «οι εργασιακές
σχέσεις και η προστασία της εργασίας εί-

ναι ένα ζήτημα που δεν αφορά στενά στους
εργαζομένους». «Είναι θέμα για το τι κοινωνία θέλουμε, τι δημοκρατία θέλουμε και
υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι η μάχη που
έχουμε μπροστά μας είναι μάχη υπεράσπισης δημοκρατικών και κοινωνικών κεκτημένων», είπε.
Επιπλέον, στηλίτευσε το γεγονός ότι «οι
απορρυθμίσεις αυτές, που είναι βαθιά αντιλαϊκές και αντεργατικές, δεν έχουν τη
στήριξη παρά μιας μικρής μειοψηφίας,
όπως δείχνουν όλες οι μετρήσεις» και δεσμεύτηκε ότι «θα καταργηθούν αμέσως
μόλις δοθεί η δυνατότητα σε μια προοδευτική κυβέρνηση, με προοδευτικό πρόσημο,
να επαναφέρει την κοινωνία και τον τόπο
σε μια κατεύθυνση κοινωνικής συνοχής».

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το
εργασιακό νομοσχέδιο επεφύλασσε από
την πλευρά της ΑΔΕΔΥ ο Δημήτρης Μπράτης, ο οποίος ευχαρίστησε τον κ. Τσίπρα,
επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «μια ευκαιρία να προβάλουν έστω και λίγο τα κανάλια τις θέσεις της ΑΔΕΔΥ».
«Οι δύο τελευταίοι υπουργοί Εργασίας
έχουν δική τους πρωινή εκπομπή κάθε
Σαββατοκύριακο», σχολίασε σκωπτικά ο κ.
Μπράτης.
Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που είναι στη Βουλή, ο κ. Μπράτης το χαρακτήρισε ως «τη σημαντικότερη
αντιμεταρρύθμιση του αιώνα, αφού καταργεί δικαιώματα που κατέκτησαν από τον
προηγούμενο αιώνα στο Σικάγο».
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Τα fake news για τον Κέλλα
Καλή η «παπαγαλίνη» του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
δεν πιάνει… Σημειώνω ότι ο Χρήστος
Κέλλας, που κατηγορήθηκε ότι πήγε εν
μέσω Covid-19
στα μπουζούκια,
είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάλεψε σκληρά με
τον κορονοϊό,
αφού είχε νοσήσει. Ο κ. Κέλλας
είναι γιατρός και
είχε νοσήσει -και
μάλιστα βαριά- από τον κορονοϊό. Επίσης, δεν χόρεψε πουθενά. Απλώς χτυπούσε παλαμάκια σε άλλον που χόρευε.
Το όλο σκηνικό έγινε σε ανοικτό χώρο,
σε αυλή φίλου του που βάφτιζε την κόρη
του. Δεν υπήρχαν ούτε πάρτι ούτε γάμος
ούτε μπουζούκια ούτε νυχτερινό κέντρο,
όπως κατηγορήθηκε. Θυμίζω, επίσης,
ότι ο βουλευτής Λάρισας και γιατρός
Χρήστος Κέλλας ήταν ο πρώτος εθελοντής που πήγε για δύο μήνες στη ΜΕΘ του
Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας και
είναι εμβολιασμένος με
υψηλά αντισώματα. Φτάνουν αυτά;

Κάποιοι επιμένουν να σπέρνουν «ζιζάνια» για τα
υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών. Ότι
δήθεν ο τάδε θα πάει στο ένα και ο δείνα στο άλλο.
Θα σας πω ένα μυστικό και ελπίζω να μη σας ταράξω: Οι μόνοι αμετακίνητοι είναι ο Νίκος Δένδιας
και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. Να το θυμάστε…

Ο Γιώργος για τον
θάνατο Βαλυράκη
Ο Γιώργος Παπανδρέου, με ανάρτησή του στο
Facebook, ζήτησε να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, εκεί
όπου ανασύρθηκε η σορός του τον Ιανουάριο
και βρέθηκε ένα ναυτικό μίλι μακριά από το
σημείο που είχε εντοπιστεί το σκάφος του,
ανοιχτά της Ερέτριας. Ο πρώην πρωθυπουργός στην ανάρτησή του επισήμανε ότι υπήρξαν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και παλινωδίες στις έρευνες για τις ιδιαίτερα περίεργες συνθήκες της απώλειάς του. Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο
Τασούλα, το υπόμνημα της οικογένειας του
αείμνηστου Σήφη Βαλυράκη προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κάποια άλλα
σχετικά έγγραφα.

Χρονικό του Χρόνου
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Τα χρέη, τα δάνεια
και… οι δράκοι

O

Αλέξης είχε τη φαεινή ιδέα να καταθέσει ερώτηση για τα δάνεια της Ν.Δ.,
πόσα είναι και αν εξυπηρετούνται. Την
ιδέα τη δανείστηκε από τον φίλο του τον Κώστα, που παρουσίασε στην εφημερίδα του μόνο
τους ισολογισμούς της Ν.Δ. και κανενός άλλου
κόμματος. Προφανώς ο κ. Τσίπρας στη Βουλή
θα πρέπει να εξηγήσει τα χρέη και τα δάνεια
του ΣΥΡΙΖΑ… Ναι, για εκείνα τα δάνεια που
έβαλε υποθήκη το κτίριο της Κουμουνδούρου
και την τακτική επιχορήγηση που θα παίρνει ο
ΣΥΡΙΖΑ για τα επόμενα χρόνια. Με λίγα λόγια, ο
Αλέξης Τσίπρας θα πρέπει να εξηγήσει γιατί
χρησιμοποιεί τις μεθόδους που καταγγέλλει!
Θα πρέπει επίσης να αποκαλύψει γιατί το 2017
και ενώ ήταν πρωθυπουργός ζητούσε με επιστολή του προς τις τράπεζες να λάβει ο ΣΥΡΙΖΑ
δάνεια μεγαλύτερα από αυτά που δικαιολογούσαν τα εκλογικά του ποσοστά. Αξίζει να
επισημανθεί ότι το επιτόκιο με το οποίο δανείστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν στην εξουσία, ήταν
4%, όταν για τα άλλα κόμματα έφτανε ακόμα και
το 10%. Εδώ σε θέλω, κάβουρα, να περπατάς
στα κάρβουνα…

«Πέθαναν» τον Πάγκαλο
στο Twitter
Θύμα «χακαρίσματος» στο Twitter από Ιταλό μετρ του
είδους έπεσαν χθες ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος. Ο Ιταλός χάκερ «ανακοίνωσε» μέσω του λογαριασμού του υφυπουργού
Εξωτερικών
στο Twitter την
είδηση του θανάτου του Θεόδωρου Πάγκαλου. Το νέο διαδόθηκε αστραπιαία, αλλά ευτυχώς τα ανακλαστικά του
υφυπουργού
Εξωτερικών
Κώστα Φραγκογιάννη ήταν
αστραπιαία και
το θέμα διορθώθηκε άμεσα.
Όσο για τον κ.
Πάγκαλο, είναι
μια χαρά στην
υγεία του, αλλά
όλοι όσοι τον γνωρίζουμε φανταζόμαστε πώς θα
ήταν η αντίδρασή του μαθαίνοντας το σχετικό fake
news.
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Κινδυνεύει να βρεθεί
στον δρόμο η οικογένεια
του Γιώργου Καραϊβάζ

Μια αποκάλυψη-βόμβα έκανε χθες στην εκπομπή «Παρεμβάσεις» που παρουσιάζει ο Σωτήρης Ξενάκης ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Κώστας Αρβανίτης. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο κ.
Αρβανίτης αποκάλυψε ότι η οικογένεια του
δολοφονημένου άνανδρα δημοσιογράφου
Γιώργου Καραϊβάζ κινδυνεύει να βρεθεί στον
δρόμο. Αιτία, ότι το σπίτι όπου έμεναν ήταν με
δανεισμό από τράπεζα, που ήδη τους έστειλε…
μπιλιετάκι και τους προειδοποιεί πως, αν δεν
πληρώνουν τις δόσεις του δανείου στην ώρα
τους, τότε θα προχωρήσει στα περαιτέρω! Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η διοίκηση της τράπεζας θα δει ξανά το θέμα και η Πολιτεία, από τη
μεριά της, όπως και η ΕΣΗΕΑ, θα δείξουν ενδιαφέρον…

Κόβουν τα Αρχαία
Ελληνικά στο Πρίνστον

Η είδηση πέρασε στα ψιλά, αλλά είναι αληθής
και παραπέμπει στον Μεσαίωνα. Ένα από τα
κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, το Πρίνστον, αποφάσισε τον εξοβελισμό των μαθημάτων των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών, στο πλαίσιο καταπολέμησης του «δομικού
ρατσισμού», που κατά τους σύγχρονους «Ερυθροφρουρούς» της πολιτικής ορθότητας κυριαρχεί στις Κλασικές Σπουδές! Επικεφαλής
της συγκεκριμένης εκστρατείας είναι ένας
καθηγητής του Πρίνστον που ακούει στο όνομα
Dan-el Padilla Peralta, ο οποίος μετανάστευσε στις ΗΠΑ από τη Δομινικανή Δημοκρατία
και υποστηρίζει ότι οι Κλασικές Σπουδές πρέπει να παραμερίσουν την αρχαιοελληνική και
ρωμαϊκή Αρχαιότητα ως «ρατσιστικές»!
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«Πες την ιδέα σου…» στην πλατφόρμα

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Γλυκά Νερά:
Τέλειο έγκλημα
δεν υπάρχει...
Τα όσα ακούγονται και γράφονται στα
ΜΜΕ μπερδεύουν ακόμα περισσότερο το
ήδη θολό τοπίο γύρω από τη σκληρή δολοφονία της 20χρονης μητέρας. Εκ του
αποτελέσματος, μέχρι στιγμής, είναι φανερό ότι οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. είναι στο
μηδέν. Είναι στο μηδέν σε ό,τι αφορά τη
συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, όχι σε
ό,τι αφορά την εξιχνίαση. Άλλο πράγμα η
εξιχνίαση της υπόθεσης κι άλλο πράγμα
τα ντοκουμέντα που τη «δένουν». Για να
κλείσει μια υπόθεση, πρέπει να συντρέχουν και οι δύο παραπάνω παράγοντες.
Συνεπώς, απαιτούνται χρόνος, υπομονή
και ψυχραιμία. Τα όσα διαδίδονται, ότι οι
αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους σκίτσα
υπόπτων και δραστών, πως ο σύζυγος της
Καρολάιν αναγνώρισε τη γλώσσα των
δραστών και διάφορα άλλα ανήκουν στη
σφαίρα της φαντασίας. Απτά στοιχεία δεν
βρέθηκαν πουθενά ούτε γενετικό υλικό
των δραστών. Σαν να έχουν καθαρίσει όλο
το σπίτι με χλωρίνη... Περίεργο! Δεν βγάζει κανένα απολύτως νόημα. Από την
πρώτη στιγμή αξιωματικοί της Ασφάλειας
εκτιμούσαν ότι δεν κολλάνε τα κομμάτια
του παζλ, αλλά και τέλειο έγκλημα δεν
υπάρχει. Υπάρχει ένα ισχυρό δεδομένο το
οποίο δεν πρέπει να μας διαφεύγει: Οι
άντρες του «Ανθρωποκτονιών», εκτός
από πολύ έμπειροι, είναι ιδιαίτερα έξυπνοι - ευφυείς θα έλεγα!

POLITICANTIS

Η Νίκη Κεραμέως έκανε τη διαφορά που μπορεί να αλλάξει και την εικόνα της ιδίας. Άνοιξε μια πλατφόρμα διαλόγου με τίτλο «Πες την ιδέα σου». Τα «εγκαίνια» έγιναν στις αρχές της περασμένης εβδομάδας και,
απ’ ό,τι μαθαίνουμε, ήδη έχουν υποβληθεί περισσότερες από 600 προτάσεις και ιδέες. Μόνιμοι διορισμοί,
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Πανελλήνιες αλλά και η διδασκαλία ήπιων δεξιοτήτων και
δεξιοτήτων ζωής είναι τα θέματα που κυριαρχούν. Πολύς κόσμος καταθέτει τη διαφωνία του με το φαινόμενο της «παπαγαλίας» και της αποστήθισης των μαθημάτων. Η υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε ότι θα
λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τους γονείς και τους μαθητές.
«Όλες θα μελετηθούν και θα αξιοποιηθούν στο μέγιστο. Τα παιδιά μας αξίζουν τη συμμετοχή όλων μας,
αξίζουν το καλύτερο!», τονίζει χαρακτηριστικά.

Εσωτερικές αλλαγές στη ΔΕΗ
Κρίσιμες αλλαγές στο εσωτερικό της
ΔΕΗ, προκειμένου η εταιρεία να γίνει πιο
φιλική προς τον πελάτη. Ο Βασίλης Μέντζος αναλαμβάνει καθήκοντα γενικού διευθυντή Έργων και Εμπειρίας Πελάτη,
ενώ ο Άγγελος Σπανός αναλαμβάνει τη
θέση του γενικού διευθυντή Marketing
και Προϊόντων. Για όσους δεν γνωρίζουν,
ο κ. Μέντζος, μέχρι πρότινος διευθυντής
Σχεδιασμού και Απόδοσης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων στη ΔΕΗ, έχει εργαστεί
σε θέσεις ευθύνης κυρίως σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (Wind Hellas και Vodafone UK) και ηγήθηκε των έργων ανάπτυξης των δικτύων τους - εμπειρία που μπορεί να
αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, με δεδομένα τα σχέδια της ΔΕΗ για δραστηριοποίηση και
στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.

Ετοιμάζει σόου στα
Κατεχόμενα ο Ερντογάν

T

ο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων επισκέφθηκε την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου και κατέγραψε τα έργα που γίνονται εκεί. Στα Βαρώσια είναι σχεδόν έτοιμο το νέο κομμάτι της παραλίας της Χρυσής Ακτής, που εκτείνεται προς το ξενοδοχείο «Venus» και θα καταστεί προσβάσιμο για το κοινό, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ. Το κομμάτι της παραλίας που θα ανοίξει είναι αυτό το οποίο επισκέφθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον Νοέμβριο του 2020 και έφαγε μαζί με το ζεύγος Τατάρ, σε κιόσκι που κατασκευάστηκε γι’ αυτήν την περίσταση και παραμένει στο σημείο. Στον διάδρομο που έχει
κατασκευαστεί προς την παραλία έχουν φυτευτεί φοίνικες και κατασκευάστηκε αναψυκτήριο-καντίνα, το οποίο ακόμη δεν λειτουργεί. Στην παραλία έχουν τοποθετηθεί ομπρέλες με ξαπλώστρες, περιγράφει το ΚΥΠΕ. Ο χώρος είναι προσβάσιμος, αλλά όχι προς
χρήση. Όμως, τα πράγματα είναι ανησυχητικά. Όπως μαθαίνω, στις 20 Ιουλίου ο Ερντογάν ετοιμάζει επίσκεψη στα Κατεχόμενα, ημέρα της «μαύρης» επετείου της τουρκικής
εισβολής στο νησί. Εκεί θα ετοιμάσει ένα νέο σόου για να καταδείξει ότι είναι άλλο πράγμα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και άλλο οι σχέσεις της Τουρκίας με την Κύπρο.

Η πρόοδος
και η συντήρηση
Με αυτό το δίλημμα θα πάει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης στις εκλογές, όταν και εφόσον
προκηρυχθούν. Δεν θα πάει με το δίλημμα
«Δεξιά - Αριστερά». Το αποκάλυψε ο ίδιος
ο Μητσοτάκης, μιλώντας στο «Διαγραμματειακό Όργανο». Πολλοί τον άκουσαν, λίγοι
κατάλαβαν. Είπε δύο σημαντικά πράγματα:
Πρώτον, το Συνέδριο του κόμματος θα
πραγματοποιηθεί τον προσεχή Δεκέμβριο
και θα είναι «εκλογικό» και, δεύτερον, η
Ν.Δ. θα επιμείνει πως είναι το «προοδευτικό κόμμα» της Ελλάδας, καθώς διαπίστωσε ότι, οσάκις χρησιμοποιεί αυτήν τη λέξη,
οι πολιτικοί της αντίπαλοι «ενοχλούνται».
«Δεν χρησιμοποίησα τυχαία τη λέξη “προοδευτικό κόμμα”», είπε με νόημα ο Μητσοτάκης. Εκεί θα ποντάρει, αποδεικνύοντας
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπροσωπεύει τη συντήρηση και το πισωγύρισμα.

LOCK
Θρυλείται έντονα ότι η πολυαναμενόμενη ψηφοφορία για τα
«περιφερειακά» της Συμφωνίας των Πρεσπών θα λάβει χώρα στις αρχές του επόμενου μήνα, τον Ιούλιο δηλαδή, και σίγουρα πριν από τον επικείμενο
ανασχηματισμό. Με ρωτούν κάποιοι αν θα υπάρξει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Όχι μόνο
θα υπάρξει κομματική πειθαρχία, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκτιμήσει δεόντως
όσους κινηθούν εντός γραμμής.
Ίσως, μάλιστα, κάποιοι πάρουν
και εισιτήριο για το Υπουργικό
Συμβούλιο ή εξιτήριο…

P
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Για ποιους χτυπάει... η καμπάνα

Τ

ο μήνυμα για τη δρομολόγηση
των… υποχρεωτικών εμβολιασμών αλλά και το έναυσμα της
συζήτησης για τις διευκολύνσεις σε εμβολιασμένους πολίτες έδωσε
χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δύο παρεμβάσεις του, στο Προεδρικό Μέγαρο
και στη Βουλή.
Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

«Θα γίνει και η συζήτηση σχετικά με τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό ειδικών κατηγοριών εργαζομένων στο σύστημα υγείας,
υγειονομικών, εργαζόμενων στις μονάδες
φροντίδας ηλικιωμένων», είπε με νόημα
χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη μηνιαία του συνάντηση με την Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρόπουλου, προσθέτοντας ότι τις επόμενες μέρες
θα υπάρξει το πόρισμα της Επιτροπής Βιοηθικής υπό την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης Έφη Βαγενά για την
υποχρεωτικότητα. Σύμφωνα με έγκυρες
πληροφορίες της «Political», η σχετική εισήγηση της Επιτροπής μπορεί να αναμένεται και την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς
ήδη έχουν γίνει σχετικές συζητήσεις στο
πλαίσιο της Επιτροπής.
Από τη στιγμή που θα υπάρχει το κείμε-

νο της εισήγησης, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, αυτό θα δοθεί στη δημοσιότητα,
προκειμένου να υπάρξει και η δέουσα δημόσια συζήτηση γύρω από το ζήτημα,
ώστε εν συνεχεία να ληφθούν οι πολιτικές
αποφάσεις. Ο πρωθυπουργός, πάντως,
και σε άλλο σημείο των χθεσινών του τοποθετήσεων έδειξε ότι τα πράγματα…
έχουν πάρει τον δρόμο τους. «Την πειθώ,
την οποία μέχρι στιγμής έχει χρησιμοποιήσει η Πολιτεία, θα τη διαδεχθεί και η επίσημη θέση της για το ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού υγειονομικών και
εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Πολύ σύντομα, έπειτα από αίτημά μου θα γνωμοδοτήσει δημόσια η
Επιτροπή Βιοηθικής. Και η κυβέρνηση,
λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμάτευσή της,
θα αποφασίσει με ευαισθησία αλλά και με
σαφή προτεραιότητα στη δημόσια Υγεία»,
είπε λίγη ώρα μετά την επίσκεψή του στο
Προεδρικό, μιλώντας στη Βουλή για το
Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid.
Εκεί ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος
στη σημασία του εμβολιασμού αλλά και
στο τι περιμένει όσους δεν τον επιλέξουν
από θέση ενώ θα υπάρχει επάρκεια εμβολίων, είπε: «Η συζήτηση για τις διευκολύνσεις θα ξεκινήσει σύντομα και η επίσημη αφετηρία είναι η χρονική στιγμή που
όλοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο
εμβόλιο που επιθυμούν να κάνουν. Ουδείς το φθινόπωρο θα μπορεί να απαγορεύσει, π.χ., σε έναν επιχειρηματία της

εστίασης να πει ότι δέχεται μόνο εμβολιασμένους».

Διευκολύνσεις σε εμβολιασμένους
Από εκεί και πέρα, εκτός από τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς για υγειονομικούς και εργαζομένους σε μονάδες
φροντίδας ηλικιωμένων, υπάρχει και το
ζήτημα της «διευκόλυνσης» όσων έχουν
εμβολιαστεί.
Το πρώτο μέτρο που θα ανακοινωθεί τις
αμέσως επόμενες μέρες είναι η εξαίρεση
αυτών από την υποχρεωτικότητα του self
test και της δήλωσης αυτού για παραγωγικές δραστηριότητες. Από εκεί και πέρα,
όμως, ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να θέλησε
να ανοίξει τη σχετική συζήτηση, υπάρχει
όμως χρόνος μέχρι να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν μεγαλύτερες ελευθερίες, ιδίως ως προς την πρόσβαση σε εσωτερικούς χώρους. Στο Προεδρικό, δε, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ότι
θα πρέπει να συζητάμε για διευκολύνσεις
και όχι για προνόμια. «Θεωρώ ότι αυτή η
συζήτηση θα ανοίξει σύντομα. Θα ανοίξει
από πλευράς κυβέρνησης από τη στιγμή
που όλοι οι συμπολίτες μας θα έχουν τη
δυνατότητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να έχουν πρόσβαση σε ένα εμβόλιο», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.
Πρακτικά, βεβαίως, όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, υπάρχει ακόμα χρόνος, με δεδομένο ότι όλα τα εμβόλια δεν
έχουν ανοίξει για όλους τους πολίτες και,

επίσης, θα χρειαστεί χρόνος μέχρι οι πολίτες να κλείσουν το ραντεβού τους και να
ολοκληρώσουν το σχήμα. Με άλλα λόγια,
ο πραγματικός χρόνος για την εν λόγω συζήτηση είναι προς το τέλος του καλοκαιριού, αν και στο Μαξίμου δεν περνούν απαρατήρητες πρωτοβουλίες, όπως αυτή των
εργαζομένων της Alpha Bank, οι οποίοι
ζήτησαν υποχρεωτικές άδειες για τους μη
εμβολιασμένους συναδέλφους τους.

Νέα άρση περιορισμών
Σήμερα, τέλος, κατά πάσα πιθανότητα
θα συνεδριάσει η Επιτροπή των Ειδικών
για ορισμένα πρόσθετα μέτρα χαλάρωσης. Κεντρικό σενάριο είναι η παράταση
της κυκλοφορίας έως τη 1.30 από τις 00.30
σήμερα, ενώ μένει να φανεί αν από το
Σαββατοκύριακο θα ανοίξει ξανά και η
μουσική στην εστίαση. Όσο για τις δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων, εκτιμάται ότι
θα επιτραπούν 200 ή ακόμα και περισσότερα άτομα σε κτήματα και εξωτερικούς
χώρους από τις αρχές Ιουλίου.

Μητσοτάκης: «Ουδείς
το φθινόπωρο θα μπορεί
να απαγορεύσει, π.χ., σε έναν
επιχειρηματία της εστίασης να πει
ότι δέχεται μόνο εμβολιασμένους»
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Ν.Δ.: Κανένα δάνειο επί Μητσοτάκη

A

παντήσεις σημείο - σημείο
στους ισχυρισμούς του Αλέξη
Τσίπρα -έχει καταθέσει και επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό- για τα δάνεια που έχει πάρει η
Ν.Δ. έδωσε το κυβερνητικό κόμμα. Το
γραφείο Τύπου της Ν.Δ. με στοιχεία αποδεικνύει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν «χρέωσε» το κόμμα με νέα δάνεια, αλλά η άνοδος που εμφανίζεται στον δανεισμό οφείλεται στους τόκους. Παράλληλα, η Νέα
Δημοκρατία τονίζει ότι πληρώνει κανονικά τις δόσεις και ένα μεγάλο ποσό της
κρατικής επιδότησης παρακρατείται για
τα χρέη που υπήρχαν από το παρελθόν.
Η Ν.Δ. στην ανακοίνωσή της επισημαίνει: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως
μετά την ανάληψη της αρχηγίας της Νέας
Δημοκρατίας, το 2016, προχώρησε σε
πλήρη εξορθολογισμό των οικονομικών
του κόμματος. Οι λειτουργικές δαπάνες
μειώθηκαν δραστικά από 9 εκατ. ευρώ το
2015 σε 3,1 εκατ. το 2020. Όλες οι τρέχουσες υποχρεώσεις εξοφλούνται κανονικά,
οι παλαιότερες οφειλές σε προμηθευτές

μειώνονται σημαντικά, οι ρυθμίσεις σε
οφειλές προμηθευτών τηρούνται ευλαβικά και δεν υπάρχουν οφειλές στο Δημόσιο, ενώ στις τράπεζες, έναντι των δανείων, έχει εκχωρηθεί σημαντικό ποσοστό
της κρατικής χρηματοδότησης. Αποτέλεσμα του εξορθολογισμού είναι ότι η Νέα
Δημοκρατία έχει από το 2016 θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα. Επίσης, στο πλαίσιο διάταξης που προβλέπεται στο Καταστατικό της από το 2016, η Νέα Δημοκρατία δεν επιτρέπεται να δανείζεται από
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Και φυσικά
δεν έχει δανειστεί. Στον ετήσιο δημοσιευμένο απολογισμό υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή με την ένδειξη “Αναλήψεις
δανείων”, που πάντα έχει ποσό 0.
Αποκλειστικός λόγος αύξησης των δανειακών υποχρεώσεων της Νέας Δημοκρατίας είναι οι ετήσιοι τόκοι. Το 2016 οι
τόκοι ανήλθαν σε 27,5 εκατ. ευρώ, το 2017
σε 27,6 εκατ. ευρώ, το 2018 σε 30,6 εκατ.
ευρώ, το 2019 σε 34,2 εκατ. ευρώ και το
2020 σε 38,1 εκατ. ευρώ. Επομένως το
σύνολο των τόκων την τελευταία πενταε-

τία ανήλθε σε 158 εκατ. ευρώ. Αυτός είναι
ο μοναδικός λόγος για τον οποίο εμφανίζεται αύξηση του τραπεζικού δανεισμού
στα 342 εκατ. ευρώ σήμερα. Αυτή είναι η
αλήθεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ενδιαφέρεται για
αυτήν, αλλά για τις εντυπώσεις».
Σε απάντησή του ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται:
«Η Ν.Δ. επιβεβαιώνει πλέον επισήμως με
την ανακοίνωσή της ότι αποτελεί τον υπ’
αριθμόν ένα στρατηγικό κακοπληρωτή
στη χώρα, αφού συνειδητά συνεχίζει να
λειτουργεί δίχως καμία επίπτωση, αυγατίζοντας συνεχώς τα χρέη της και φεσώνοντας τους Έλληνες φορολογουμένους. Ο κ. Μητσοτάκης, που πουλάει δήθεν επιτελική επάρκεια στη διαχείριση
των οικονομικών της χώρας, παρέλαβε τα
χρέη της Ν.Δ. στις τράπεζες στα 216 εκατ.
ευρώ και τα έχει εκτοξεύσει στα 342
εκατ. ευρώ.
Η κυνική ομολογία της Ν.Δ. ότι κάθε
χρόνο οι τόκοι των χρεών της αυξάνονται
με γεωμετρική πρόοδο, ξεπερνώντας
πλέον σε ετήσια βάση τα 35 εκατ. ευρώ,
αποτελεί παραδοχή ότι δεν θα τα ξεπλη-

ρώσει ποτέ παρά μόνο ίσως σε είδος με
χαριστικές νομοθετικές ρυθμίσεις στους
τραπεζίτες, αφού λογιστικά τα χρέη θα
διογκώνονται επ’ αόριστον.
Όσο για την οικονομική ασφυξία από τα
“πανωτόκια”, αν έχει το θράσος ο κ. Μητσοτάκης, ας πει τον πόνο του σε κάποιον
εργαζόμενο ή έμπορο που έχει χάσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
και τώρα ετοιμάζεται να χάσει και το σπίτι
του από τον νέο πτωχευτικό νόμο της
Ν.Δ.». Και καταλήγει: «Περιμένουμε τουλάχιστον ο κ. Μητσοτάκης να έχει την πολιτική αξιοπρέπεια να αναλάβει τη θεσμική του ευθύνη και να έρθει στη Βουλή να
απαντήσει στην ερώτηση του κ. Τσίπρα.
Να μην κρυφτεί εκ νέου, αυτήν τη φορά
ως κοινός μπαταχτσής οφειλέτης».

Τι απάντησε η Πειραιώς
στους ισχυρισμούς
του Αλέξη Τσίπρα

P
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Η χώρα μετατρέπεται σε Γκουαντάναμο της Ευρώπης

Ε
του

Κώστα
Αρβανίτη
Ευρωβουλευτής
ΣΥΡΙΖΑ

νάντια στην πρακτική που έχει ακολουθηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και σε
εναρμόνιση με πρακτικές κρατών-μελών
που δεν διακρίνονται για τον σεβασμό τους στην
Ευρωπαϊκή και διεθνή Έννομη Τάξη (Ουγγαρία,
Κροατία), η κυβέρνηση Μητσοτάκη αναγνωρίζει
από χθες την Τουρκία ως «ασφαλή χώρα» για αιτούντες διεθνή προστασία από πέντε χώρες: Συρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Σομαλία.
Εντελώς τυχαία πρόκειται για τις χώρες που
πολίτες τους συνθέτουν τη συντριπτική πλειονότητα όσων καταφεύγουν στη χώρα μας για να ζητήσουν άσυλο.
Από τη στιγμή, όμως, που η Τουρκία δεν επιτρέπει επιστροφές, μια τέτοια ενέργεια δεν μπορεί
παρά να έχει ως πρακτική συνέπεια τον εγκλωβισμό ανθρώπων στη χώρα μας που, ενώ θα απορρίπτεται το αίτημά τους για άσυλο, δεν θα είναι
δυνατή η επιστροφή τους.
Πέρα από τα αυτονόητα ηθικά ζητήματα που
προκύπτουν, η μετατροπή της Ελλάδας σε «φυλακή απορριφθέντων» -και, μάλιστα, με ένα έωλο
νομικό καθεστώς που ουσιαστικά τους παγιδεύει
στη χώρα μας- ποιον ακριβώς εξυπηρετεί;
Σίγουρα όχι τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών, πολύ περισσότερο των κατοίκων των νησιών.
Δυστυχώς εδραιώνεται καθημερινά η πεποίθηση
πως η χώρα μετατρέπεται με ευθύνη και επιλογή
της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε Γκουαντάναμο
της Ευρώπης. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό το
Γκουαντάναμο θα «χωράει» πολύ περισσότερους.

Τώρα καταλαβαίνουμε καλύτερα τι εννοούσε ο κ.
Μηταράκης όταν πριν από λίγες μέρες ζητούσε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ελλάδα να «αρκεστεί» στη φύλαξη και να μην «επιβαρυνθεί» και
με την ένταξη προσφυγικών πληθυσμών.

Τώρα καταλαβαίνουμε ακόμη καλύτερα ότι αυτή η κυβέρνηση κάθε μέρα που περνά γίνεται πιο
επικίνδυνη. Και για τους Έλληνες πολίτες και για
τους πρόσφυγες και μετανάστες αλλά και για
ολόκληρη τη Δημοκρατική Ευρώπη.

Νέο διπλό λάθος…

Κ

άποτε η αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να βρει τον βηματισμό της. Είναι ήδη
δύο χρόνια που έχασε τις εκλογές και
ήδη έπρεπε να έχει δρομολογήσει την πορεία
προς την επάνοδό της στην εξουσία. Ας δεχτούμε
ότι η περιπέτεια του κορονοϊού την καθυστέρησε.
Αλλά και τώρα, που ξεπερνάμε την περιπέτεια,
υποπίπτει σε λάθη τακτικής, τα οποία στην πολιτική πληρώνονται.
Λάθος πρώτο: Ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για τα εργασιακά είναι ένα
απαράδεκτο νομοσχέδιο, διοργανώνει εκδηλώσεις εναντίον του, μετέχει σε πορείες, διαμαρτύρεται, καταγγέλλει, αλλά… την κορυφαία κοινοβουλευτική πράξη, δηλαδή την πρόταση μομφής
κατά του υπουργού που «φέρνει στη Βουλή τερατουργήματα», δεν την τολμά, διότι, λέει, «θα γενικευτεί η αντιπαράθεση», διότι πιθανότατα ο κ.
Μητσοτάκης θα τη μετατρέψει σε ψήφο εμπιστοσύνης εναντίον όλης της κυβέρνησης. Μα είναι
δυνατόν να σκέπτεται έτσι ένα κόμμα εξουσίας;
Ότι επειδή είναι στην αντιπολίτευση, η κυβέρνηση

θα της «χαλάσει τη σούπα»; Και για αυτό δεν επιχειρεί καν την επιδίωξή της να φέρει προ των ευθυνών του τον υπουργό που -κατά την Κουμουνδούρου- οδηγεί τους εργαζομένους στον Μεσαίωνα;
Λάθος δεύτερο: Λέει από τη μια μεριά ότι η κυβέρνηση τα κάνει όλα λάθος -και δικαίωμά της να
το λέει, αξιωματική αντιπολίτευση είναι, αυτή την
εντολή τής έδωσε ο λαός, να ασκεί κριτική- αλλά
αντί να «πυροβολεί κατά ριπάς» εναντίον της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε τομέα κυβερνητικής
δράσης, επαναφέρει σαν ξαναζεσταμένο φαγητό
το θέμα των οφειλών των κομμάτων στις τράπεζες. Και πώς το επαναφέρει; Όχι με μια ανακοίνωση, όχι με μια πολιτική πρωτοβουλία, π.χ., μια
εκδήλωση ή μια συζήτηση, αλλά με επίκαιρη
ερώτηση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα προς τον
Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αποτέλεσμα: Η Ν.Δ. εξέδωσε μια ανακοίνωση
όπου παραθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η
διαχείριση των κομματικών ταμείων επί Μητσοτάκη είναι θετική και κλείνει το θέμα. Και αν ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ επιμείνει, προφανώς η Νέα Δημοκρατία θα
ξαναβγάλει την επιστολή Τσίπρα στην Εθνική
Τράπεζα για δανειοδότηση «με πολιτικά κριτήρια». Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το ότι
απλώς πυροβολεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα μπορούσε να
κάνει πραγματικά εποικοδομητικές προτάσεις
για ρύθμιση του θέματος που λέγεται «οικονομικά των κομμάτων», ώστε να έχει και το πλεονέκτημα της διατύπωσης θέσεων και όχι να κραδαίνει μόνο τον καταγγελτικό λόγο. Ούτε αυτό μπαίνει στον κόπο να κάνει.
Όταν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες σε «ψαρώνουν» διότι δεν σε παίρνουν οι συσχετισμοί λες και δεν έχουν γίνει δεκάδες προτάσεις μομφής κατά υπουργών στη Μεταπολίτευση, ενώ οι
συσχετισμοί ήταν κόντρα σε όσους τις επιχείρησαν- και όταν επιλέγεις ένα ενδιαφέρον θέμα,
όπως τα οικονομικά των κομμάτων, αλλά δεν διατυπώνεις ούτε μία πρόταση και απλώς καταγγέλλεις και φωνάζεις, τότε είναι προφανές ότι τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων δεν πρέπει να σου
προκαλούν καμία απορία…

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
Δημοσιογράφος
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Τεχνολογία: Το μέλλον βρίσκεται στη φαντασία μας

Τ
του

Νίκου
Ροδόπουλου
Πρόεδρος
και διευθύνων
σύμβουλος OnLine Data A.E.,
μέλος Γενικού
Συμβουλίου ΣΕΒ,
επιστημονικός
σύμβουλος
ΕΒΕΠ

ο μέλλον μπαίνει μέσα μας προκειμένου
να μετασχηματιστεί μέσα μας πολύ πριν
αυτό συμβεί (Ράινερ Μαρία Ρίλκε, ποιητής, 1875-1926).
Η τεράστια τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί μια
γιγαντιαία υπολογιστική ισχύ που θα ψηφιοποιήσει -σχεδόν- τα πάντα γύρω μας και θα αντλεί
πληροφορίες από όλα τα δεδομένα που δημιουργούνται από αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων
(human to human - h2h), μεταξύ μηχανών (machine to machine - m2m) και μεταξύ μηχανών
και ανθρώπων (machine to human - m2h). Βρισκόμαστε μπροστά στη δημιουργία ενός νέου κόσμου, μιας νέας διασυνδεδεμένης ανθρωπότητας. Ήδη σήμερα περισσότερα από 3 δισ. άτομα
έχουν συσκευές συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο. Σε
λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει αγρότης σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη χωρίς ένα smartphone,
χωρίς τεχνολογικά ελεγχόμενο χωράφι, χωρίς
πιστοποιημένη παραγωγή. Δεν θα υπάρχει κανένας καταναλωτής χωρίς αντίστοιχη δυνατότητα
ιχνηλασιμότητας οποιουδήποτε προϊόντος, εξασφαλίζοντας την ποιότητα, την ορθή παραγωγική
διαδικασία, την περιβαλλοντική επιβάρυνση του
προϊόντος κ.ο.κ. Πλέον οδεύουμε σε έναν δρόμο
ωρίμανσης των παγκόσμιων δικτύων παραγωγής,
εφοδιασμού και κατανάλωσης.

Σήμερα, με το μέλλον ήδη μέσα μας, αντιμαχόμαστε την τηλεργασία, το ευέλικτο ωράριο και άλλα τιμαλφή του παρελθόντος, ενώ δεν βλέπουμε
ότι τίποτα δεν είναι το ίδιο με εχθές, ότι πλέον δεν
έχουμε περιθώρια επιλογής, αλλά υποχρέωση
ένταξης στο μέλλον ως το νέο δικαίωμά μας.
5G, Internet of Things (IoT), Big Data και άλλες
ορολογίες που δημιουργούν σύγχυση θα μπορούσαν να περιγραφούν ως ένα ολιστικό δίκτυο
φυσικών αντικειμένων (things), τα οποία βρίσκονται σε ηλεκτρονικές συσκευές, λογισμικά,
αισθητήρες, χρηστικά αντικείμενα και εργαλεία,
βαριές κατασκευές, κτίρια, οχήματα και όπου αλλού μπορεί να φτάσει η φαντασία μας, τα οποία,
σε συνδυασμό με τις τηλεπικοινωνίες και το Διαδίκτυο, συλλέγουν και ανταλλάσσουν δεδομένα
μεταξύ τους.
Η ενσωμάτωση της ευφυΐας στις «έξυπνες» συσκευές δημιουργεί τον νέο ορίζοντα που απελευθερώνει τη δυναμική του ανθρώπινου νου σε ένα
ταξίδι εξέλιξης και εξερεύνησης. Ταξιδεύοντας
στον νέο αυτό κόσμο κάποιες εφαρμογές θα μπορούσαν να είναι:
• Η ύπαρξη αισθητήρων σε μεγάλες γέφυρες ή
κατασκευές εντός των δομικών υλικών μετρώντας την αντοχή του υλικού (έξυπνο τσιμέντο, έξυπνο μέταλλο), προβλέποντας και προειδοποιών-

τας για καταστροφικές συνέπειες και απώλειες
ανθρώπινων ζωών.
• Αισθητήρες που λειτουργούν ως καταγραφείς
για παρακολούθηση της κατάστασης (condition
monitoring) προσδίδουν ασφάλεια σε αεροπλοΐα
και ναυσιπλοΐα.
• Μετεωρολογικά δεδομένα και καταγραφείς
κατάστασης επικινδυνότητας οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων (παγετός, βροχοπτώσεις, ειδικές συνθήκες κ.ο.κ.) μπορούν να ενημερώνουν
τους οδηγούς αλλά ακόμα και τα «έξυπνα» συστήματα των οχημάτων και τρένων που βρίσκονται κοντά, υποχρεώνοντας μέχρι και σε μείωση
ταχύτητας.
• Αυτόνομα οχήματα, πλοία και αεροπλάνα μειώνουν το κόστος, αυξάνουν την ασφάλεια και παρέχουν ευελιξία στα παγκόσμια εφοδιαστικά δίκτυα. Το μέλλον των drones είναι αναμφισβήτητα
μεγάλο.
• Η ιατρική θα φτάσει σε κάθε απομονωμένο
σημείο. Η υγεία δεν θα είναι προνόμιο αλλά αγαθό, μειώνοντας το τεράστιο κόστος των δημόσιων
προϋπολογισμών και αυξάνοντας το ποιοτικό
προσδόκιμο χρόνο ζωής σε όλους.
Το μέλλον μέχρι σήμερα ήταν αυτό που βρισκόταν μέσα στον (οπτικό) ορίζοντά μας. Πλέον, το
μέλλον βρίσκεται μέσα στη φαντασία μας.

Νιώστε πιο ευτυχισμένοι στην εργασία σας
Ε

νας τόνος μόνο αλλάζει τη λέξη «δουλειά»
από τη «δουλεία», αλλά, αν θέλετε να αισθάνεστε εργαζόμενοι και όχι… δούλοι, απλώς
αλλάξτε λίγο τον τρόπο που σκέφτεστε!
• Εστιάστε περισσότερο στην πρόληψη παρά
την αντίδραση: Οι άνθρωποι που προλαμβάνουν καταστάσεις δεν επηρεάζονται από εξωτερικές συνθήκες και καθορίζουν οι ίδιοι τη
μοίρα τους.
• Μάθετε την τέχνη της επίλυσης συγκρούσεων: Η αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων στην εργασία σας δίνει μεγαλύτερο σεβασμό μεταξύ των συναδέλφων.
• Μοιραστείτε τις γνώσεις σας με άλλους: Το να
μοιραστείτε τον εαυτό σας με άλλους βοηθάει
πολύ στην προσωπική ανάπτυξή σας, καθώς
σας κάνει πιο ικανοποιημένους.
• Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τον χρόνο σας:
Η διαχείριση του χρόνου είναι μια δεξιότητα
που όχι μόνο βοηθά στην επαγγελματική σας
ζωή, αλλά συμβάλλει και στην εξισορρόπηση
των σχέσεων εργασίας - ζωής.
• Μάθετε από τις εμπειρίες σας: Η εμπειρία είναι η καλύτερη δασκάλα και τα μαθήματα που
αντλήθηκαν μέσω επαγγελματικών εμπειριών
μάς κάνουν να αποδίδουμε καλύτερα και να είμαστε πιο παραγωγικοί.

της

Ιωάννας
Λούβη
Ψυχολόγος
- ειδική
παιδαγωγός

• Συνεργαστείτε με άλλους: Είναι αδύνατον να
επιτύχετε τους εργασιακούς σας στόχους παραμένοντας απομονωμένοι από τους άλλους. Η
συνεργασία με τους συναδέλφους σας είναι
ένας αποτελεσματικός τρόπος για να «ισιώσετε» τον δικό σας δρόμο προς την επιτυχία.
• Η ισορροπία επιτυγχάνεται με την ενεργή
στάση ζωής: Σε κανέναν δεν αρέσει ένας τεμπέλης, αλλά ούτε και ένας εργασιομανής. Μά-

θετε να είστε κάποιος ανάμεσα σε αυτά τα δύο
άκρα.
• Μάθετε νέες δεξιότητες: Η ανάπτυξή σας
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εκμάθηση
περισσότερων δεξιοτήτων και αυτό μπορεί να
επιτευχθεί μόνο εάν το σκεφτείτε.
• Να είστε ευγνώμονες για το πού βρίσκεστε: Ποτέ
μην κοιτάτε την επιτυχία των συναδέλφων σας. Αντ’
αυτού, να είστε ευγνώμονες για τα επιτεύγματά σας.
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Τα Mirage είναι (και πάλι) εδώ...
υτές τις μέρες στην 114 Πτέρυγα Μάχης της
Τανάγρας γίνονται εργασίες με πυρετώδεις
ρυθμούς. Όχι, όμως, στην 332 Μοίρα, η
οποία είναι πανέτοιμη να δεχτεί τα ελληνικά Rafale,
το πρώτο από τα οποία αναμένεται να αποδοθεί στην
Πολεμική Αεροπορία τον επόμενο μήνα. Είναι στο
υπόστεγο της 331 Μοίρας που επικρατεί «οργασμός» εργασιών. Οι μηχανικοί του «Θησέα» καταβάλλουν υπεράνθρωπη προσπάθεια για να ανεβάσουν τις διαθεσιμότητες των Mirage 2000-5, του ελληνικού «υπερόπλου» που χρόνια τώρα κάνει τη
διαφορά στο Αιγαίο.
Αφού ξεπεράστηκε ένα βουνό προβλημάτων, από
τις συμβάσεις υποστήριξης μέχρι τις καθυστερημένες παραδόσεις των υλικών λόγω της πανδημίας και
χάρη στην επιμονή και τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου
Αεροπορίας, οι παλέτες με τα πολυπόθητα ανταλλακτικά που θα απογειώσουν ξανά τα Mirage άρχισαν
να φθάνουν, η μία μετά την άλλη, στην Τανάγρα.
Ένα ακόμη ζευγάρι μαχητικών παραδόθηκε πριν
από λίγες μέρες στην 331, ενώ στόχος του ΓΕΑ είναι
μέχρι το φθινόπωρο να έχουν αποκατασταθεί τουλάχιστον 16 με 18 αεροσκάφη και μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου τα μαχητικά με τη χαρακτηριστική πτέρυγα σε
σχήμα «Δέλτα» να επιστρέψουν στην 135 Σμηναρχία
Μάχης της Σκύρου ως αεροσκάφη επιφυλακής.
Στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας γνωρίζουν καλά
ότι οι μηχανικοί της Μοίρας κάνουν τα αδύνατα δυνατά ώστε να επαναφέρουν τα Mirage 2000-5 σε
πτήσιμη κατάσταση. Άλλωστε, την εμπειρία και τις
γνώσεις τους πάνω στον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους έχουν αναγνωρίσει και οι συνάδελφοί τους
της γαλλικής αεροπορίας και της κατασκευάστριας
εταιρείας Dassault. Τα ελληνικά Mirage έχουν γράψει περισσότερες ώρες πτήσεις σε ακραίες και συχνά οριακές συνθήκες σε σχέση με τα αντίστοιχα
γαλλικά και η συντήρηση που γίνεται στην Τανάγρα
αποτελεί πρότυπο για τις αεροπορίες που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μαχητικό. «Οι μηχανικοί
της 331 έχουν γράψει πολλές σελίδες στο εγχειρίδιο
του Mirage 2000-5», αναφέρει πηγή του Γενικού
Επιτελείου Αεροπορίας, ενώ ευρήματα από τις πτήσεις των ελληνικών Mirage αποτελούν μέρος της βιβλιογραφίας του αεροσκάφους.
Η επιστροφή του «Θησέα» στα readiness του Αρχιπελάγους, ταυτόχρονα με τη δημιουργία της πρώτης ελληνικής Πολεμικής Μοίρας Rafale, θα προσφέρει στην Πολεμική Αεροπορία συντριπτικό πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας, αφού οι γείτονες θα
έχουν απέναντί τους δύο τύπους αεροσκαφών, για
τους οποίους γνωρίζουν ελάχιστα, ενώ θα εμπλουτίσει την ελληνική φαρέτρα με όπλα ακριβείας που
αποτελούν εφιάλτη για κάθε αντίπαλο.

Οι παλέτες, με τα πολυπόθητα
ανταλλακτικά που
θα τα απογειώσουν ξανά, άρχισαν
να φτάνουν στην Τανάγρα

Α

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Τις πρώτες δοκιμαστικές πτήσεις πραγματοποιούν αυτές τις μέρες και τα ισραηλινά Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη «Heron» που απέκτησε η Πολεμική Αεροπορία. Τα δύο υπερσύγχρονα UAV έχουν ως
βάση τους την 135 Σμηναρχία Μάχης στη Σκύρο και
«ακτινογραφούν» καθημερινά το Αιγαίο σε αποστολές συλλογής πληροφοριών και αναγνώρισης.
Ισραηλινοί εκπαιδευτές αποκαλύπτουν ήδη τα μυστικά των «Heron» στους Έλληνες χειριστές και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αποδοχής τους θα περάσουν εξ ολοκλήρου στα χέρια της Πολεμικής Αεροπορίας. Πρόκειται για Μη Επανδρωμένα Αερο-

σκάφη με εντυπωσιακές δυνατότητες, αφού μπορούν να πετούν συνεχώς έως και 52 ώρες σε υψόμετρο άνω των 35.000 ποδών, ενώ μεταφέρουν εικόνα
σε πραγματικό χρόνο στα κέντρα επιχειρήσεων. Οι
αισθητήρες τους, σε συνδυασμό με το ραντάρ και τις
κάμερες υψηλής ευκρίνειας που διαθέτουν, τα καθιστούν ικανά για αποστολές ημέρας και νύχτας,
ενώ η συνεισφορά τους θα είναι πολύτιμη στην επιτήρηση των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων. Η
Ελλάδα νοίκιασε τα δύο «Heron» έναντι 39 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια, ενώ διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης της συμφωνίας ή εξαγοράς τους.
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ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Άγκυρα προκλήσεων επί... τρία

Ν

α φτιάξει κλίμα έντασης επιχειρεί η Τουρκία λίγες μέρες
πριν από την κρίσιμη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Έπειτα από ένα
σχετικά ήρεμο διάστημα, κατά το οποίο
επικράτησαν χαμηλοί τόνοι, τις τελευταίες
ώρες υψηλόβαθμοι Τούρκοι αξιωματούχοι επαναφέρουν την προκλητική ρητορική για το Αιγαίο, τον Έβρο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Την αρχή έκανε ο Χουλουσί Ακάρ με
τις απαράδεκτες δηλώσεις περί ελληνικού επεκτατισμού και τη σκυτάλη πήρε ο
Τούρκος υπουργός Ενέργειας Φατίχ
Ντονμέζ, προαναγγέλλοντας νέες γεωτρήσεις μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης του πλωτού γεωτρύπανου «Γιαβούζ». Η Αθήνα γνωρίζει καλά
ότι οι Τούρκοι ό,τι λένε το κάνουν κι έτσι
κρατά μικρό καλάθι για την εξέλιξη των
Ελληνοτουρκικών. Το ραντεβού των δύο
ηγετών αναμένεται να δείξει πώς θα κυλήσει το φετινό καλοκαίρι, χωρίς κανείς
να είναι σε θέση να αποκλείσει έναν νέο

γύρο έντασης, αν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πιεστεί από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό του ή από εξωγενείς παράγοντες.
Είναι χαρακτηριστικό, πάντως, ότι μέσα σε δύο εικοσιτετράωρα η Άγκυρα
άνοιξε ξανά τρία θέματα: τον εναέριο
χώρο, την αποστρατιωτικοποίηση των
νησιών, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν τη
Συνθήκη της Λωζάννης, αλλά και τον

Έβρο, με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ να κατηγορεί την Ελλάδα για το «ηχητικό κανόνι», που αποτρέπει πρόσφυγες και μετανάστες να φτάσουν στα σύνορά της, και
για δήθεν βίαιες απωθήσεις φουσκωτών
στο Αιγαίο.
Η ελληνική πλευρά διαμηνύει ότι δεν
αρκεί η αποκλιμάκωση στο πεδίο και
χρειάζεται να πέσουν οι τόνοι και στη ρη-

Διπλωματικός μαραθώνιος
Ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, η
Αθήνα επενδύει ολοένα και μεγαλύτερο διπλωματικό κεφάλαιο στην ενίσχυση των στρατηγικών της σχέσεων με
τις χώρες του Κόλπου. Ο Νίκος Δένδιας βρέθηκε για τέταρτη φορά από την ανάληψη των καθηκόντων του στα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου να συναντηθεί
με τον ομόλογό του, σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ αλ
Ναχιάν. Αθήνα και Άμπου Ντάμπι έχουν διαμορφώσει
τον τελευταίο ενάμιση χρόνο μια ισχυρή εταιρική σχέση
που βασίζεται σε δύο άξονες: από τη μία στην αμυντική
συμφωνία των δύο χωρών και, από την άλλη, στην οικονομική συνεργασία, με την
Αθήνα να περιμένει σημαντικές επενδύσεις.
Σε στρατιωτικό επίπεδο, η σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο χώρες φάνηκε σε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η πρώτη με την παρουσία F-16 από τα
Εμιράτα στην Κρήτη, μεσούσης της ελληνοτουρκικής κρίσης, και η δεύτερη με τη
συμμετοχή των ΗΑΕ στην άσκηση «Μέδουσα» και τον κατάπλου της κορβέτας
«Baynunah» στον Πειραιά. Οι Εμιρατινοί ανταπέδωσαν τη φιλοξενία, προσκαλώντας τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, για επίσημη επίσκεψη, ενώ
η φρεγάτα «Ύδρα» ύψωσε την ελληνική σημαία στο λιμάνι του Άμπου Ντάμπι.

τορική της Άγκυρας, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και οι δύο πλευρές
να συζητήσουν ήρεμα τις διαφορές τους.
Την ίδια ώρα, όμως, η Τουρκία οξύνει
το κλίμα και στο Κυπριακό. Οι εργασίες
στα Βαρώσια συνεχίζονται, ενώ ο Ερντογάν, εκτός από νέες γεωτρήσεις στην
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, προανήγγειλε και τη δημιουργία
βάσης για Μη Επανδρωμένα Επιθετικά
Αεροσκάφη στα Κατεχόμενα.
Μέσα σε αυτό το κλίμα αναμένεται με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνάντηση του
Τούρκου προέδρου με τον Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με τον Σύμβουλο Εθνικής
Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, οι δύο ηγέτες θα έχουν εκτεταμένες συζητήσεις και για την Ανατολική
Μεσόγειο. Έμπειροι αναλυτές εκτιμούν
ότι η συνάντηση Μπάιντεν - Ερντογάν
θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την πορεία των Ελληνοτουρκικών, με δεδομένη τη στάση της Ουάσιγκτον, που υποστηρίζει σθεναρά την Αθήνα αλλά και τη
Λευκωσία.

Οι Τούρκοι φτιάχνουν κλίμα
έντασης λίγο πριν από τις
συναντήσεις του Ερντογάν
με Μπάιντεν και Μητσοτάκη

P
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Πλήρης οδηγός για το Μηχανογραφικό
Ρεπορτάζ: Εύη Πανταζοπούλου

Σ

την πρεμιέρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, την ερχόμενη
Τρίτη, είναι πλέον στραμμένα τα
βλέμματα για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες. Ωστόσο, αμέσως μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι υποψήφιοι θα κληθούν να λύσουν τον γρίφο
του μηχανογραφικού δελτίου, κλειδί του
οποίου αποτελεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ). «Κατ’ αρχάς, φέτος οι υποψήφιοι θα μάθουν ποιες σχολές μπορούν
να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους,
μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν
μόνο τις σχολές των οποίων την ΕΒΕ
έχουν ξεπεράσει με τη βαθμολογία τους»,
εξηγεί στην «Political» ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης.
Και συνεχίζει: «Να σας δώσω ένα παράδειγμα: Στο δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο,
με εξεταζόμενα μαθήματα τη Νεοελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη Φυσική
και τη Χημεία, θα αναδειχθεί ο μέσος όρος
όλων των γραπτών ανά μάθημα. Η πρόσθεση των μέσων όρων των μαθημάτων
και η διαίρεση του αποτελέσματος αυτού
με το 4 μας δίνει την ΕΒΕ του Επιστημονικού Πεδίου. Ας υποθέσουμε, με βάση τα
περσινά δεδομένα, ότι στο Δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο η ΕΒΕ είναι το 11. Κάθε
Τμήμα πολλαπλασιάζει τον αριθμό αυτόν
με τον συντελεστή που έχει επιλέξει. Άρα,
η χαμηλότερη ΕΒΕ ενός Τμήματος (που
έχει επιλέξει τον χαμηλότερο συντελεστή
0,8) στο Δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο είναι το 8,9. Μαθητές που έχουν γράψει κάτω από τον βαθμό αυτόν δεν μπορούν να
συμπληρώσουν μηχανογραφικό».
Στη βαθμολογική κλίμακα από 9 και κάτω, σύμφωνα με τα περσινά βαθμολογικά
δεδομένα, βρέθηκαν 23.000 υποψήφιοι.
Ως εκ τούτου, βάσει των υπολογισμών του

κ. Στρατηγάκη, 1 στους 3 υποψήφιους φέτος δεν έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει
μηχανογραφικό δελτίο. «Στο ίδιο Επιστημονικό Πεδίο, μαθητής που έχει γράψει,
για παράδειγμα, 10 μπορεί να υποβάλει
μηχανογραφικό, αλλά με περιορισμένο
αριθμό σχολών και συγκεκριμένα συμπληρώνοντας αυτές που έχουν ΕΒΕ από
8-9 έως 10. Συνοψίζοντας, για όλα τα Επιστημονικά Πεδία, μαθητές κάτω του 8 ουσιαστικά αποκλείονται από τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, μαθητές
στη βαθμολογική κλίμακα μεταξύ 8 και 12
έχουν περιορισμένες επιλογές για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ αυτούς με βαθμολογία από 13 και
πάνω δεν τους αφορά το μέτρο της ΕΒΕ»,
σημειώνει ο σύμβουλος σταδιοδρομίας.

Περιορισμένες επιλογές
Με ποια κριτήρια, λοιπόν, θα πρέπει να
συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους
οι υποψήφιοι της μεσαίας κλίμακας (8-

12), οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε όλες
τις σχολές; «Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια τα κριτήρια που επιλέγουν σπουδές είναι θολά και για τα παιδιά και για τους γονείς τους. Αυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες φέτος. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι να επιλέξουν τα παιδιά ένα αντικείμενο που τα ενδιαφέρει και όχι να περιχαρακωθούν μόνο σε γνωστικά αντικείμενα
που έχουν μεγάλη ζήτηση. Δεδομένου ότι
οι επιλογές τους θα είναι λίγες, καλό θα
είναι να δηλώσουν όσο περισσότερες
σχολές έχουν το δικαίωμα βάσει ΕΒΕ»,
απαντά ο κ. Στρατηγάκης.
Τονίζει, πάντως, ότι ένα καλοσυμπληρωμένο μηχανογραφικό μπορεί να οδηγήσει τον υποψήφιο στον στόχο του ακόμα
και με 30 σχολές-επιλογές. «Τι εννοώ με
αυτό; Για παράδειγμα, στις Σχολές Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης μπορεί
ένας υποψήφιος να εισαχθεί είτε από το
Δεύτερο ή από το Τέταρτο Επιστημονικό
Πεδίο. Όταν οι σχολές αυτές δηλώνονται

από μαθητές του Δεύτερου Επιστημονικού Πεδίου, οι οποίοι έχουν διδαχθεί Φυσική, είναι πολύ πιθανότερο να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Αντιθέτως, μαθητές του Τέταρτου Επιστημονικού Πεδίου, οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν διδαχθεί
τη Φυσική, αλλά είθισται να την απεχθάνονται και γι’ αυτό επέλεξαν το συγκεκριμένο Πεδίο, είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν
λάβουν πτυχίο. Άρα, είναι κρίσιμο να ενημερωθούν για το Πρόγραμμα Σπουδών
κάθε Τμήματος, ώστε να ξέρουν αν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό», καταλήγει ο κ. Στρατηγάκης.

Χρήσιμες πληροφορίες
ακόμη και για τους
υποψηφίους μεσαίας
κλίμακας - Αναλυτικά
παραδείγματα - Πόσοι
αναμένεται να μείνουν εκτός

Τηλεκπαίδευση και Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής - Πώς θα κινηθούν οι βάσεις
Μιλώντας στην «Political», ο κ. Στρατηγάκης εκφράζει τον
προβληματισμό του για την απόφαση εφαρμογής του θεσμού
της ΕΒΕ, για πρώτη φορά φέτος, χρονιά που οι υποψήφιοι διδάχθηκαν το μεγαλύτερο μέρος τη ύλης μέσω τηλεκπαίδευσης. «Η διαφορά με τους μαθητές που συμμετείχαν πέρυσι
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι ότι, ακριβώς επειδή η πανδημία ξεκίνησε τον Μάρτιο στην Ελλάδα, είχαν διδαχθεί την
ύλη διά ζώσης. Φέτος, τα παιδιά είναι αδιάβαστα - και όχι με
δική τους ευθύνη. Έχει αποδειχθεί με έρευνες, παγκοσμίως,

ότι η τηλεκπαίδευση είναι πολύ πιο κουραστική και λιγότερη
αποδοτική σε σχέση με τη διά ζώσης μάθηση. Πολύ φοβάμαι
ότι, ασχέτως εύκολων ή δύσκολων θεμάτων, θα δούμε χαμηλές βαθμολογίες λόγω ελλιπούς προετοιμασίας των υποψηφίων», εξηγεί ο ίδιος.
Εκφράζει, ακόμα, την εκτίμηση ότι τα θέματα θα είναι, πιθανώς, μέτριας δυσκολίας, προκειμένου να μην εκτοξευθούν
οι βάσεις, αν και θεωρείται δεδομένο ότι θα κινηθούν ανοδικά, λόγω τις καθίζησής τους τα προηγούμενα χρόνια. Τέλος, ο

σύμβουλος σταδιοδρομίας κρίνει θετικά την επαναφορά των
συντελεστών βαρύτητας, καθώς θα απαλειφθούν οι ισοβαθμίες των υποψηφίων, που προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα πέρυσι, με αποτέλεσμα μαθητές οι οποίοι, ενώ είχαν συγκεντρώσει ικανοποιητικό αριθμό μορίων, να μένουν εκτός
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, θετικό είναι και το
γεγονός ότι πέφτει και πάλι η βαρύτητα στα δύσκολα μαθήματα, στα οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για να αποδώσουν το μέγιστο δυνατόν.
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Ψηφιακά απολυτήρια
σχολείων με ένα κλικ

Ψ

ηφιακά θα εκδίδονται,
στο εξής, μέσω του
gov.gr τα απολυτήρια γυμνασίων και γενικών λυκείων και τα πτυχία επαγγελματικών
λυκείων για τα σχολικά έτη από το
2016-2017 και έπειτα. Στο πλαίσιο της
ψηφιακής αναβάθμισης της Εκπαίδευσης, με τους κωδικούς Taxisnet,
εφόσον ο μαθητής είναι ενήλικος, ή
των γονέων του, ο ενδιαφερόμενος θα
μπορεί να εκδίδει εύκολα, γρήγορα
και αξιόπιστα βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή αποσπάσματα απολυτηρίων
γυμνασίων και λυκείων και πτυχίων
επαγγελματικών λυκείων.
Τις υπηρεσίες θα βρουν διαθέσιμες
οι μαθητές ή οι απόφοιτοι στην κατηγορία «Εκπαίδευση/Αποφοίτηση»
στην πλατφόρμα gov.gr. Το απόσπασμα του τίτλου που εκδίδεται έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα, αποθηκεύεται στη θυρίδα του πολίτη και
μπορεί είτε να σταλεί ηλεκτρονικά σε
οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία είτε
να τυπωθεί και να κατατεθεί.
Η νέα υπηρεσία εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού της Παιδείας, στην
οποία περιλαμβάνονται και έχουν ήδη
τεθεί σε εφαρμογή ή θα τεθούν το

Γράφει η

Εύη Πανταζοπούλου
επόμενο διάστημα το ψηφιακό απόσπασμα απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το e-diploma
για βεβαιώσεις κτήσης πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών και οι ηλεκτρονικές εγγραφές σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Επιπλέον, ψηφιοποιείται η διαδικασία κάλυψης των θέσεων
αναπληρωτών και της ανάληψης υπηρεσίας τους, ενώ από τις φετινές κιόλας πανελλαδικές οι υποψήφιοι θα
ενημερωθούν για τη βαθμολογία και
την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση με sms.
Τέλος, εγκαινιάστηκε η πλατφόρμα
e-parents, για την ενίσχυση της επικοινωνίας των γονέων με το δημόσιο
σχολείο, και η πλατφόρμα «Πες την
ιδέα σου», ώστε να συμμετέχουν με
προτάσεις, όσοι επιθυμούν, στη διαμόρφωση πολιτικών για την εκπαίδευση. Στόχος, σύμφωνα με το
υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία
με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι η μείωση τόσο του
απαιτούμενου χρόνου εξυπηρέτησης
του πολίτη όσο και των διοικητικών
βαρών για τις υπηρεσίες.

Οι ειδικότητες των ΙΕΚ
στο Παράλληλο Μηχανογραφικό

Οργανωμένο έγκλημα:
Απάντηση Πλιώτα σε Χρυσοχοΐδη

Περίπου 8.000 θέσεις σε 50 ειδικότητες δημόσιων ΙΕΚ θα διεκδικήσουν οι υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων με τον βαθμό του
απολυτηρίου τους, συμπληρώνοντας το παράλληλο μηχανογραφικό - θεσμός που εφαρμόζεται για
πρώτη φορά. Ειδικότερα, οι 6.000 θέσεις αφορούν σε ειδικότητες αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και οι υπόλοιπες 2.000 ειδικότητες
υπάγονται στα υπουργεία Υγείας, Τουρισμού κ.λπ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ισχύουσα διαδικασία εισαγωγής στα ΙΕΚ θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται και τελειόφοιτοι και υποψήφιοι οι οποίοι δεν
κατόρθωσαν να εισαχθούν με το Παράλληλο Μηχανογραφικό δύνανται να υποβάλουν αίτηση
προς κάλυψη θέσης καταρτιζόμενου. Ενδεικτικά,
μεταξύ των ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στο
Παράλληλο Μηχανογραφικό είναι ο Τεχνικός
Εφαρμογής Πληροφορικής, ο Επιμελητής Πτήσε-

«Οι εισαγγελείς, ως ισόβιοι δικαστικοί λειτουργοί, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εφαρμόζουν το Σύνταγμα και τους νόμους και δεν εμπλέκουν τη δικαστική εξουσία στις αρμοδιότητες των άλλων λειτουργών της Πολιτείας (του άρθρου 26
του Συντάγματος), ούτε, κάτι αδιανόητο, άλλωστε, μπορούν να αξιώνουν υποκατάσταση της Νομοθετικής ή Εκτελεστικής Εξουσίας, με υπόδειξη ή καθ’ οιονδήποτε
τρόπο προώθηση είτε νομοθετικών ρυθμίσεων είτε διοικητικών επιλογών της σκοπιμότερης λύσης». Αυτό σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας, σε γραπτή απάντησή του προς τον υπουργό Προστασίας του
Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος του ενεχείρισε πριν από λίγες μέρες φάκελο
για το οργανωμένο έγκλημα. Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός της χώρας, στην
απάντησή του παράλληλα υπογραμμίζει την αναγκαιότητα αξιοποίησης από την
πλευρά των αστυνομικών Αρχών των «Εισαγγελέων Ειδικών Καθηκόντων», όπως
είναι του Εισαγγελέα Εφετών, που έχει οριστεί να εποπτεύει και να καθοδηγεί στη
Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής το έργο των Αρχών Ασφαλείας στη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και του Επιστημονικού Συμβουλίου Ανάλυσης, Έρευνας και Προγραμματισμού που έχει συσταθεί στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, του οποίου προεδρεύει εισαγγελέας Εφετών. Η αποστολή του τελευταίου αυτού
συμβουλίου εντάσσεται στο πλαίσιο καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος
και μπορεί να συνεργάζεται με όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες, την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και το Λιμενικό Σώμα,
ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα να αντλεί πληροφορίες από τις δημόσιες Αρχές.

ων, ο Ηχολήπτης, ο Τεχνικός Βιολογικής Γεωργίας, ο Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, το Στέλεχος Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας, ο Βοηθός Εργοθεραπείας, ο Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου, το
Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας. Η συμπλήρωση του Παράλληλου Μηχανογραφικού θα γίνει
ταυτόχρονα με τη διαδικασία για την εισαγωγή
στην Ανώτατη Εκπαίδευση, περί τα μέσα Ιουλίου,
μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και την ανακοίνωση των βαθμολογιών των
υποψηφίων. Κάθε μαθητής που έχει συμμετάσχει
στις Πανελλαδικές έχει το δικαίωμα, εφόσον το
επιθυμεί, να συμπληρώσει και να υποβάλει και τα
δύο μηχανογραφικά και, σε περίπτωση που εισαχθεί σε πανεπιστημιακό Τμήμα και σε ΙΕΚ, θα
κληθεί να επιλέξει σε ποιο θα φοιτήσει.
Εύη Πανταζοπούλου
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Ψάχνουν τις «καβάτζες»
της κοκαΐνης στη Μύκονο
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Μ

ια βίλα στην περιοχή του Κούνουπα, νοικιασμένη από έναν
33χρονο Πολωνό επιχειρηματία, ήταν το «στρατηγείο» του
κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών (σ.σ.:
κατά βάση κοκαΐνης) που δρούσε στη Μύκονο, αποκομίζοντας μεγάλα χρηματικά
ποσά.
Μετά την απολογία τους στον ανακριτή όπου όλοι έκαναν λόγο για μικρές ποσότητες ναρκωτικών για προσωπική χρήση- και
οι τέσσερις συλληφθέντες προφυλακίστηκαν, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για
τον εντοπισμό τριών ακόμη μελών του κυκλώματος. Ο λόγος για τρεις υπηκόους Αλβανίας, των οποίων η Ασφάλεια γνωρίζει τα
προσωνύμιά τους, οι οποίοι για την ώρα
διαφεύγουν τη σύλληψη.
Είναι πολύ πιθανό, μάλιστα, η σύλληψή
τους να οδηγήσει και στις «καβάτζες» όπου
υπάρχουν αποθηκευμένα ναρκωτικά, καθώς η δράση του κυκλώματος (σ.σ.: όπως
προκύπτει από πληροφορίες, νόμιμες συνακροάσεις και αναλύσεις φωτογραφιών
από τα κινητά τηλέφωνα των τεσσάρων
συλληφθέντων) είναι πολύ μεγαλύτερη των
76 γραμμαρίων κοκαΐνης που τελικά εντοπίστηκαν. Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες-ντοκουμέντο που αποκαλύπτει η
«Ρolitical» από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, στις οποίες φαίνονται πολύ

μεγάλα χρηματικά ποσά, ως μέρος των
έκνομων δραστηριοτήτων τους.

Τα... χαμένα 120.000 ευρώ
Παρά το γεγονός ότι οι συλληφθέντες και
οι ασύλληπτοι συνεργοί τους χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές για τις επικοινωνίες τους με μηνύματα και κλήσεις, η
ΕΛ.ΑΣ. -μέσω νόμιμων επισυνδέσεων- κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε διαλόγους-κλειδιά για τη στοιχειοθέτηση της
υπόθεσης. Σε έναν από αυτούς, ένα ασύλληπτο μέλος της οργάνωσης λέει στον
«Γιώργο» (σ.σ. Αλβανός που συνελήφθη) τα
εξής:
«Γιώργος»: Τι έχεις, αδερφέ; Τι έγινε;
Ασύλληπτος: Έχασα 120.000 ευρώ.
«Γιώργος»: Τι λες, ρε αδερφέ;
Ασύλληπτος: Μου έπιασαν τον Έλληνα.

Με πήρε στον λαιμό του.
«Γιώργος»: Πού;
Ασύλληπτος: Βρέμη, στη Γερμανία.
«Γιώργος»: Τι λες, ρε αδερφέ;
Ασύλληπτος: Δεν τα είχα έτσι... Και μου
έφυγαν όλα...
Εκτός από τα ασύλληπτα μέλη του κυκλώματος, η ΕΛ.ΑΣ. ψάχνει και τους πελάτες των διακινητών ναρκωτικών, καθώς
εκτιμάται ότι βρίσκονταν σε προπαρασκευαστικό στάδιο για να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης στη Μύκονο, εν
όψει του καλοκαιριού και της άφιξης «γερών» πορτοφολιών. Το γεγονός, άλλωστε,
ότι τα μέλη του κυκλώματος έφτασαν μέχρι
τη Χάγη της Ολλανδίας για να αγοράσουν
αρκετά κιλά κοκαΐνης δείχνει ότι ετοιμάζονταν για «γερές μπίζνες» με το πελατολόγιο του «νησιού των ανέμων».

Αγία Βαρβάρα:
Στη φυλακή
ο 75χρονος
συζυγοκτόνος
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά τη χθεσινή
απολογία του στην ανακρίτρια ο 75χρονος
άνδρας που ομολόγησε ότι πυροβόλησε
και σκότωσε την 64χρονη εν διαστάσει σύζυγό του πριν από μερικές μέρες, έξω από
το σπίτι του θύματος, στην Αγία Βαρβάρα.
Κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εισαγγελέα, η ανακρίτρια αποφάσισε την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου για τα
αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, παράλληλα με
τη διά ζώσης απολογία του, διάρκειας
τριών ωρών, κατέθεσε και απολογητικό
υπόμνημα στο οποίο επαναλάμβανε τους
ίδιους ισχυρισμούς που είχε προβάλει και
προανακριτικά στους αστυνομικούς. Υπενθυμίζεται ότι ο 75χρονος στην προανακριτική του απολογία αναφέρθηκε στην «πολεμική» σχέση που είχε με το θύμα εξαιτίας των περιουσιακών διαφορών τους,
υποστηρίζοντας ότι η άτυχη γυναίκα επιδείκνυε κακή συμπεριφορά απέναντί του.
Όπως είπε, η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η άρνηση της 64χρονης να του
επιστρέψει τα κοσμήματα της αδελφής του.

Ζάκυνθος: Έξι συλλήψεις για τη δολοφονία της συζύγου του Ντίμη Κορφιάτη
Χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος ερευνών και να δολοφονηθεί
πριν από έναν μήνα ο 54χρονος Ντίμης Κορφιάτης, προκειμένου να
εξιχνιαστεί (σ.σ.: σύμφωνα τουλάχιστον με την ΕΛ.ΑΣ.) η ανθρωποκτονία της 37χρονης συζύγου του επιχειρηματία, Χριστίνας Κ., τον Ιούνιο
του 2020, σε «ενέδρα θανάτου» που
στόχο είχε τον ίδιο.
Μέχρι στιγμής η Ασφάλεια έχει
προχωρήσει σε έξι συλλήψεις (τρεις

στη Ζάκυνθο, δύο στην Αθήνα και
μία στον Πύργο) - αριθμός ο οποίος
ενδέχεται να αυξηθεί μέχρι τη λήξη
της αστυνομικής επιχείρησης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να
προκύπτει και εμπλοκή ατόμου που
είναι έγκλειστο στις φυλακές, ενώ
ανάμεσα στους έξι συλληφθέντες
είναι ένας απότακτος αστυνομικός
και ένας συνοδός ασφαλείας εφοπλιστή. Πρόκειται για άτομα που είχε υποδείξει μέσα από τις καταθέ-

σεις του ο Ντίμης Κορφιάτης, ενώ
αξίζει να σημειώσουμε ότι ο απότακτος αστυνομικός είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα, εκτίοντας μέρος της
ποινής η οποία του είχε επιβληθεί
για ηθική αυτουργία σε ληστεία. Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν
ότι πλέον η ΕΛ.ΑΣ. έχει πλήρη εικόνα για τον ηθικό αυτουργό της δολοφονίας, τους δύο εκτελεστές, τα μέλη της υποστηρικτικής ομάδας, την
προμήθεια του σκάφους και το ση-

μείο όπου κατέληξε στην Ηλεία. Αξίζει να αναφέρουμε ότι από την έρευνα προκύπτει πως και μία γυναίκα
έπαιξε ρόλο κατά την παρακολούθηση του ζευγαριού. Μένει, επίσης,
να φανεί εάν οι συλληφθέντες έχουν
παίξει κάποιον ρόλο και στο «συμβόλαιο θανάτου» με θύμα τον Ντίμη
Κορφιάτη, πριν από μερικές εβδομάδες, στο κέντρο της Ζακύνθου.
Τέλος, σημειώνεται ότι το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια

εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία
κατηγορεί τον προϊστάμενο της
Υποδιεύθυνσης Εγκλημάτων Κατά
Ζωής «για παράνομες μεθόδους
όσον αφορά στη διενέργεια της
προανακρίσεως και την καταπάτηση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου». Ο κ. Κούγιας έχει αναλάβει την υπεράσπιση βασικού
υπόπτου για τη δολοφονία της
37χρονης.
Κώστας Παπαδόπουλος
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Γλυκά Νερά:
Υπνοθεραπεύτρια
δήλωσε η «ψυχολόγος»
Υπνοθεραπεύτρια και όχι ψυχολόγος δήλωσε στους αξιωματικούς του Τμήματος
Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων
της Ασφάλειας Αττικής η Ελένη Μυλωνοπούλου, την οποία γνωρίσαμε ως «ψυχολόγο» της Καρολάιν, που δολοφονήθηκε μπροστά στα μάτια του 11 μηνών βρέφους της, στα
Γλυκά Νερά.
Η κυρία Μυλωνοπούλου, μετά το αίτημα
για προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προσήλθε μόνη
της (σ.σ.: χωρίς να εκδοθεί κλήτευση) το
πρωί της Τρίτης μόνη της στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής για να δώσει εξηγήσεις. Η κατάθεσή της διήρκεσε, σύμφωνα με
πληροφορίες, περισσότερο από μιάμιση
ώρα, με το ερώτημα της Εισαγγελίας να είναι
εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της αντιποίησης του επαγγέλματος του ψυχολόγου. Στο
πλαίσιο αυτό, κατάθεση έδωσαν τόσο η Ελένη Μυλωνοπούλου όσο και η πρόεδρος του
Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων Βασιλική
Μπουκουβάλα, αλλά και ο σύζυγος της αδικοχαμένης Καρολάιν.

Παρερμηνεία από τα ΜΜΕ...
Κατά την κατάθεσή της, φέρεται να υποστήριξε ότι η ίδια είναι υπνοθεραπεύτρια και
υπεύθυνη «Κέντρου Θεραπευτικής Ύπνωσης και Συμβουλευτικών Προσεγγίσεων».
Μάλιστα, ανέφερε ότι διαθέτει άδεια από το
Επιμελητήριο Αθηνών, ενώ, αναφορικά με
τον χαρακτηρισμό της ως «ψυχολόγου», τον
απέδωσε στα ΜΜΕ, λόγω παρερμηνείας,
υποστηρίζοντας ότι η ίδια ουδέποτε αυτοαποκαλέστηκε έτσι.
Όσον αφορά στις συναντήσεις της με την
Καρολάιν, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι είπε
στους αξιωματικούς της Ασφάλειας ότι η τελευταία συνεδρία με την 20χρονη κοπέλα
ήταν τον Ιανουάριο, καθώς επίσης και πως
είχαν συναντηθεί συνολικά οκτώ φορές, στο
πλαίσιο των υπηρεσιών που προσέφερε ως
υπνοθεραπεύτρια. Τέλος, φέρεται ακόμη να
ανέφερε ότι η τελευταία επικοινωνία της με
τον σύζυγο της 20χρονης Καρολάιν ήταν ένα
συλλυπητήριο μήνυμα που του απέστειλε
μετά το τραγικό συμβάν στα Γλυκά Νερά.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψεως καταθέσεων από το Τμήμα Προστασίας
Περιουσιακών Δικαιωμάτων, ο φάκελος θα
διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη, που θα κρίνει
εάν θα απαγγελθούν ή όχι κατηγορίες σε βάρος της.
Κώστας Παπαδόπουλος

ΕΜΠ: Σχεδιάζοντας
την Επανάσταση

Σ

τους εορτασμούς για τα 200
χρόνια από την Επανάσταση
του 1821 και την Παλιγγενεσία του Έθνους συμμετέχει
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, απευθύνθηκε,
σε συνεργασία με τον πρύτανη της
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Ν.
Τρανό, σε φοιτητές της Σχολής, ζητώντας τους να αποτυπώσουν στο χαρτί
αναπαραστάσεις «στιγμών» του αγώνα, όπως αυτοί τις φαντάζονται.
Οι φοιτητές της ΑΣΚΤ Νίκος Γιαμπάνης και Ελένη Καράκου ανταποκρίθηκαν με χαρά στην πρόταση του ΕΜΠ
και μέσα από τα ασπρόμαυρα σχέδιά
τους ξεκινάει η πιο ενδιαφέρουσα διαδρομή στην Ελληνική Επανάσταση. Οι
δύο νέοι χρησιμοποιούν ένα κλασικόπαραδοσιακό μέσο, όπως είναι το σχέδιο, με έναν πολύ σύγχρονο τρόπο και
παράγουν έργα τα οποία απεικονίζουν
με μοναδικό τρόπο την ένταση της μάχης, την αγωνία της καταδίωξης, τη
θλίψη του αποχωρισμού και τη γλυκόπικρη ηρεμία της ανάπαυλας. Οι πρωταγωνιστές στα έργα τους δεν είναι
επώνυμοι οπλαρχηγοί, πολιτικοί και
ηγήτορες. Είναι απλοί πολεμιστές, που

σήκωσαν στις πλάτες τους τον τιτάνιο
αγώνα.
Όπως σημειώνει η κριτικός Τέχνης
και επιμελήτρια Εκθέσεων Έφη Μιχάλαρου, «οι διαφορετικές γραφές παραπέμπουν στην ανδρική και τη γυναικεία ματιά και εμπεριέχουν μεγάλο
ενδιαφέρον. Στη γυναικεία ευαισθησία
και ευθραυστότητα παραπέμπουν τα
σχέδια της Ελένης Καράκου, με πολλά
λευκά και το μολύβι να ακουμπάει
απαλά την επιφάνεια του χαρτιού, να
κυλάει αδρά και να αργοσβήνει, αφήνοντας τη φαντασία να εισχωρήσει, γεμίζοντας τον λευκό χώρο του χαρτιού
με προσωπικές σκέψεις, σε έναν συσχετισμό δυνάμεων, όπου το κενό και
το πλήρες μάχονται, μίαν αφήγηση
που προκύπτει από την αφαίρεση, την
αιώρηση, τον καινό χώρο και τον κενό
χρόνο.
Ενώ στα σχέδια του Νικόλαου Γιαμπάνη, η λεπτομέρεια είναι στο επίκεντρο του έργου του. Μοιάζει να συμμετέχει και ίδιος στις μάχες που μεταφέρει στο χαρτί, ως ενήλικας που έχει
συμμετάσχει στο παίγνιο του πολέμου.
Παιχνίδι που κατέχει και αναπαριστά
με άνεση και λεπτομέρεια, στην καλλι-

τεχνική του ζωή, με μια οργιώδη ορμή,
αφού το μολύβι μοιάζει να μάχεται με
το χαρτί, ενώ το κενό και το πλήρες είναι σε πλήρη αρμονία.
Οι πτυχώσεις των λεπτομερειών
επιτρέπουν στον θεατή να εισχωρήσει
στα σχέδιά του και να ταξιδέψει σε
έναν κόσμο βαθιά ποιητικό και απόλυτα ρεαλιστικό».
Εξάλλου, απόφαση της διοίκησης
του Ιδρύματος είναι η ανάδειξη της τεχνολογικής διάστασης του Αγώνα και
στο πλαίσιο αυτό έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις και δράσεις με θέματα «Κάστρα και Γέφυρες στα Χρόνια
της Επανάστασης», «Η Παλιγγενεσία
της Αρχιτεκτονικής / Η Αρχιτεκτονική
της Παλιγγενεσίας» και «Ο Ναυτικός
Αγώνας των Ελλήνων».

Τα έργα δύο φοιτητών
απεικονίζουν με μοναδικό
τρόπο την ένταση της μάχης,
την αγωνία της καταδίωξης και
τη θλίψη του αποχωρισμού…
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«WSJ»: Αμερικανική έρευνα δείχνει ότι ο κορονοϊός διέρρευσε από εργαστήριο
Η εντύπωση ότι ο κορονοϊός διέρρευσε από κάποιο
εργαστηριακό πείραμα στην κινεζική περιοχή της πόλης Γουχάν -κάτι που έως τώρα αποτελούσε εικασίαφαίνεται πως ενδύεται με το περίβλημα της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμά
της η εφημερίδα «Wall Street Journal», σύμφωνα με
το οποίο η ερμηνεία αυτή για την προέλευση του φονικού ιού είναι εύλογη και αξίζει να ερευνηθεί περαιτέρω. Η «Wall Street Journal» επικαλέστηκε ως πηγές
της άτομα τα οποία έχουν γνώση του απόρρητου εγγράφου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η έκθεση καταρτίστηκε τον Μάιο του 2020 από το Lawrence Livermore National Laboratory, που εδρεύει στην Καλι-

φόρνια. Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, σε μια
έκθεσή του σχετική με την προέλευση της πανδημίας.
Η έκθεση είδε το φως της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.
Οι επιστήμονες του Lawrence Livermore βασίστηκαν για το συμπέρασμά τους στη γονιδιακή ανάλυση
του νέου κορονοϊού. Το αμερικανικό εργαστήριο, πάντως, αρνήθηκε να σχολιάσει το άρθρο της «WSJ». Από
την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν
είχε ήδη ανακοινώσει από τον περασμένο Μάιο, πριν
από την εκλογή του, ότι έχει ζητήσει από τους συμβούλους του να βρουν απαντήσεις στο ζήτημα της προ-

έλευσης του κορονοϊού.
Παράλληλα, οι αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες
εξετάζουν δύο σενάρια: Το πρώτο είναι ότι ο ιός προήλθε από κάποιο «ατύχημα» σε εργαστήριο και το
δεύτερο ότι το κακό έγινε από την επαφή ενός ατόμου
με μολυσμένο ζώο. Όμως, δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα, όπως είχε δηλώσει ο Μπάιντεν.
Προ μηνών, επί προεδρίας Τραμπ, είχε κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ μια απόρρητη έκθεση αμερικανικών
υπηρεσιών, η οποία ανέφερε ότι τρεις ερευνητές στο
Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν αρρώστησαν τον Νοέμβριο του 2019 και παρέστη ανάγκη να νοσηλευθούν.
Διαμαντής Σεϊτανίδης

Εμβόλια της Pfizer
και στα νησιά τις
επόμενες μέρες

Δ

ιαθέσιμα θα είναι τις επόμενες ημέρες στα νησιά της
χώρας τα mRNA εμβόλια
κατά του κορονοϊού και όχι
μόνο αυτά της Johnson & Johnson,
όπως έκανε γνωστό χθες ο υπουργός
Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.
«Σπρώχνουμε τόσο πολύ το πρόγραμμα “Γαλάζια Ελευθερία” και τώρα
στέλνουμε στα νησιά υπερπολλαπλάσιες εμβολιαστικές γραμμές και εμβόλια mRNA, της Pfizer, πέρα από το
Johnson & Johnson, έτσι ώστε να τονώσουμε ακόμα περισσότερο την εμβολιαστική κάλυψη», δήλωσε. Και πρόσθεσε ότι σε λίγες ημέρες εκκινούν και
οι διαδικασίες εμβολιασμών κατ’ οίκον
για όσους συνανθρώπους μας δεν είναι
η δυνατή η μετακίνησή τους σε κάποιο
κέντρο υγείας.

Ικανοποίηση
Ο κ. Κικίλιας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία του εμβολιασμού στη χώρα μας και σημείωσε ότι
«στις ηλικίες άνω των 60 ετών, μαζί με
τις πρώτες δόσεις και τα ραντεβού που
έχουν κλειστεί, ξεπεράσαμε το 70% των
εμβολιασμένων.
Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά, ακόμα
και αυτές οι ηλικίες, ανεβαίνουν ανά
πενταετία. Είναι όλα τα ποσοστά πάνω

από 70%, αν συνυπολογίσεις και τα ραντεβού».
Επανέλαβε ότι αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 25-29
ετών με όλα τα εμβόλια και θα ακολουθήσει η ομάδα 18-24, για την οποία,
όπως είπε, οι ανακοινώσεις θα γίνουν
την επόμενη εβδομάδα.

Τα προνόμια
Μιλώντας για τα προνόμια των εμβολιασμένων, υποστήριξε ότι «αυτό θα γίνει αφού δοθεί πρόσβαση στα εμβόλια
σε όλους τους πολίτες. Δεν πρόκειται
για τιμωρία των υπολοίπων, αλλά για
δυνατότητα επιβράβευσης ή διευκόλυνσης αυτών που έχουν εμβολιαστεί
με βάση την κοινωνική και οικονομική
δραστηριότητα».
Στο μεταξύ, άνοδος σημειώθηκε
χθες στα ημερήσια κρούσματα που
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα, τα
νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν είναι
1.339, έπειτα από 55.912 τεστ.
Παράλληλα, οι θάνατοι που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο είναι 30,
με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να
φτάνει τους 12.331.
Σε ό,τι αφορά τους διασωληνωμένους,
ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι 381 ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, ενώ έγιναν 129 εισαγωγές και δόθηκαν 70 εξιτήρια. Η Ατ-

τική αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά
«πρωταθλήτρια» στον αριθμό των κρουσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, στο Λεκανοπέδιο βρίσκονται τα 672 από τα 1.339 νέα
κρούσματα που ανακοινώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 126 κρούσματα.

Άμεσα ξεκινούν και
οι εμβολιασμοί κατ’ οίκον,
σύμφωνα με τον υπουργό
Υγείας, Βασίλη Κικίλια…
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Το αυτοκίνητο, η δωρεά
και οι απευθείας αναθέσεις

Τ

άραξε… τα νερά με την τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης ο ανεξάρτητος δημοτικός
σύμβουλος Δρόσος Τσαβλής.
Όπως αποκάλυψε, στην οικονομική επιτροπή ήρθε δωρεά μια
λιμουζίνα μάρκας Passat 2.000
κυβικών, αξίας 38.000 ευρώ, από
«κάποιον καλό φίλο του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κ.
Καούση, που νομίζω ότι παίρνει με απευθείας ανάθεση
πολλών χιλιάδων ευρώ τη συντήρηση των απορριμματοφόρων». Ο κ. Τσαβλής πρόσθεσε πως η λιμουζίνα λέγεται

ότι προορίζεται για χρήση από τον
ίδιο τον δήμαρχο και αναρωτήθηκε
εάν ο κ. Ζέρβας έχει ανάγκη ένα τέτοιο αυτοκίνητο αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Παρότρυνε, δε,
τον δήμαρχο να ζητήσει από τον
επιχειρηματία «αν θέλει να κάνει
ένα δώρο στον Δήμο Θεσσαλονίκης, αυτό να είναι ένα ή δύο μικρά
λεωφορεία, για να πηγαίνουν τα παιδάκια των κατοίκων
της Β’ Κοινότητας σε άλλους παιδικούς σταθμούς της πόλης, αφού η διοίκηση αποφάσισε να κλείσει τον 5ο Παιδικό Σταθμό της Ξηροκρήνης».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Οι προμηθευτές
είναι ίδιοι εδώ
και χρόνια»
Απάντηση στα λεγόμενα του κ.
Τσαβλή έδωσε ο αντιδήμαρχος
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Νίκος Ζεϊμπέκης, αναφέροντας πως στους διαγωνισμούς για τη συντήρηση των
απορριμματοφόρων δεν είναι
μόνο ο κ. Καούσης, αλλά και
άλλες τρεις εταιρείες. Και
προσέθεσε πως οι προμηθευτές είναι ίδιοι εδώ και χρόνια
στον Δήμο Θεσσαλονίκης και
δεν επιλέχθηκαν από τη διοίκηση Ζέρβα.

Ο Ζέρβας κινείται
με ηλεκτρικό όχημα

«Όχημα για
συγκεκριμένες
ανάγκες»

Πάντως, διευκρίνισε πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν προορίζεται για την κάλυψη των μετακινήσεων του δημάρχου, όπως κατήγγειλε ο κ. Τσαβλής, καθώς ο
Κωνσταντίνος Ζέρβας κινείται με
ηλεκτροκίνητο όχημα που του παραχωρήθηκε αμέσως μετά τις
εκλογές κατά χρήση, ως χορηγία
εταιρείας αυτοκινήτων.

Θέση στο θέμα με την απόκτηση
αυτοκινήτου από δωρεά πήρε και ο
πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, Μάκης Κυριζίδης. Μέσω ανακοίνωσης ξεκαθάρισε πως «η διοίκηση έκρινε πως ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος της χώρας θα ήταν
σκόπιμο να αποκτήσει κατάλληλο
όχημα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών (μετακίνηση και
συνοδεία επίσημων προσκεκλημένων, μετάβαση σε άλλες περιοχές
της χώρας), καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο στον στόλο του».

Βελτιώνεται η υγεία του Μιχάλη Τρεμόπουλου
Ευχάριστα είναι τα νέα από την πορεία της
υγείας του επικεφαλής της παράταξης «Οικολογία Αλληλεγγύη», Μιχάλη Τρεμόπουλου, ο
οποίος εδώ και περίπου δύο μήνες νοσηλεύεται
με κορονοϊό. Όπως μετέφερε στο Δημοτικό
Συμβούλιο Θεσσαλονίκης ο ανεξάρτητος δημο-

τικός σύμβουλος Δρόσος Τσαβλής, ο κ. Τρεμόπουλος, ύστερα από μεγάλο αγώνα, αποσωληνώθηκε και η πορεία της υγείας του βελτιώνεται. Μάλιστα, μέσω του κ. Τσαβλή ευχαρίστησε
τους συναδέλφους του αυτοδιοικητικούς για τις
ευχές και τη συμπαράστασή τους.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Το ειδικό σχέδιο
για τη Νέα Τούμπα
Το ειδικό χωρικό σχέδιο για το νέο γήπεδο της
Τούμπας θα έρθει προς συζήτηση σε επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Σε αυτό το πλαίσιο, αναφορικά με το μεγάλο
πρότζεκτ για τη νέα Τούμπα, ήταν και η συνάντηση του δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα αλλά και
του αντιδημάρχου Αθλητισμού Αλέξανδρου
Μπαρμπουνάκη με τον πρόεδρο Θανάση Κατσαρή και τον Γενικό Γραμματέα του Α.Σ. ΠΑΟΚ Θανάση Καπετανάκη.

Στα δικαστήρια
Ζαριανόπουλος Κουριανίδης
Στα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές τους ο
Σωτήρης Ζαριανόπουλος και ο Γιάννης Κουριανίδης, μετά την αγωγή που κατέθεσε ο δεύτερος σε βάρος του επικεφαλής της «Λαϊκής
Συσπείρωσης», για δηλώσεις του στις οποίες
τον συσχέτισε με τη Χρυσή Αυγή. Ο κ. Ζαριανόπουλος παρέλαβε από την Αστυνομία την
κλήση για μήνυση και η αντιπαράθεσή τους
έφτασε και στη διαδικτυακή αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Η… πορτοκαλάδα
και η ποδηλατάδα!
Με πορτοκαλάδα παρομοίασε ο Βασίλης Γάκης την ποδηλατάδα που έκαναν ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ. Ο κ. Γάκης αναρωτήθηκε γιατί ο δήμαρχος αποφάσισε να πάει
βόλτα με τον πρέσβη των ΗΠΑ στον ποδηλατόδρομο της Νέας Παραλίας, ένα έργο που σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε από προηγούμενες διοικήσεις, και δεν επέλεξε το δικό του έργο, τον ποδηλατόδρομο στην Κ. Καραμανλή.
«Μήπως γιατί ο ποδηλατόδρομος της Κ. Καραμανλή είχε χρόνο ζωής ωσάν την πόση μίας
πορτοκαλάδας;», ρώτησε ο κ. Γάκης.

Πρώτη του Αναστασάκη
Για πρώτη φορά κάθισε στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, έστω και
διαδικτυακά, ο Χρήστος Αναστασάκης, που
πήρε τη θέση του παραιτηθέντος Διονύση Ψωμιάδη. Ο δήμαρχος του ευχήθηκε «καλορίζικος και καλή δουλειά», με τον κ. Αναστασάκη
να τον ευχαριστεί για το καλωσόρισμα.
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αθήνα

Δημιουργεί ΚΔΑΠ σε συνεργασία με την «Αποστολή»
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) για
παιδιά δημοτικού δημιουργεί ο δήμος της πρωτεύουσας σε συνεργασία με την Εκκλησία της Ελλάδος. Προς τούτο ειδική συμφωνία υπέγραψαν ο δήμαρχος Αθηναίων και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Το
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης αφορά σε περισσότερους από 2.000 μαθητές ευάλωτων οικογενειών και οικογενειών προσφύγων, θα λειτουργήσει
στην οικία της Λέλας Καραγιάννη και θα απασχολεί
καθημερινά περίπου 100 παιδιά δημοτικού ηλικίας
από 6 έως 12 ετών. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν
εκπαιδευτική υποστήριξη, καινοτόμες δημιουργικές δραστηριότητες εμπλουτισμού των ικανοτήτων
και των δεξιοτήτων των παιδιών, ερεθίσματα, ψυχαγωγία, φροντίδα και υποστήριξη.

Πάρος

«Τα αιολικά πάρκα αλλοιώνουν
περιβάλλον, φυσιογνωμία
και οικονομία»
Το θέμα των σχεδιαζόμενων αιολικών πάρκων στην Πάρο
συζήτησε ο δήμαρχος του νησιού Μάρκος Κωβαίος με τον
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα. Ο
δήμαρχος ξεκαθάρισε
στον
υπουργό ότι «η
παριανή κοινωνία δεν είναι κατά
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά αυτές
πρέπει να υλοποιούνται με τρόπο που δεν θα
προσβάλει τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά».
Επίσης εξήγησε τους λόγους που οι ανεμογεννήτριες δεν
πρέπει να εγκατασταθούν στο νησί, «καθώς αλλοιώνουν το
περιβάλλον, την οικονομία και τη φυσιογνωμία της Πάρου».

Βόλος - ΔΕΥΑΒ

«Ή εμβολιάζεστε ή πληρώνετε
εβδομαδιαία rapid tests»
Την περασμένη Δευτέρα έληξε η προθεσμία που είχε δώσει
στους εργαζομένους της η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
και Αποχέτευσης Βόλου (ΔΕΥΑΒ) για να έχουν εμβολιαστεί
ή, έστω, να έχουν κλείσει ραντεβού εμβολιασμού. Η διοίκηση της επιχείρησης επανέρχεται μετά τη λήξη της προθεσμίας, γνωστοποιώντας ότι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται
«εκτός από τα self tests, να κάνουν και εβδομαδιαίο rapid
test, αλλά αυτά θα γίνονται με δαπάνες των ίδιων»!

!

Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής
Κεντρική Μακεδονία

«Όλοι μαζί μπορούμε
και στην Υγεία»

Με την πρεσβεία
των ΗΠΑ εξοπλίζουν
εργαστήριο της EduAct

Το εργαστήριο τεχνολογίας της EduAct εξοπλίζει η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας σε συνεργασία με την
πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα και
τον ελληνικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό EduAct. Με τον παρεχόμενο
εξοπλισμό παρέχεται η δυνατότητα να
εξασκούνται μεμονωμένα άτομα ή
ομάδες νέων και να πραγματοποιούν
τις τεχνολογικές τους εργασίες. Σημειώνεται ότι η EduAct είναι ένας οργανισμός τεχνολογίας και διαδραστικής εκπαίδευσης που προάγει την
ανακάλυψη της γνώσης. Όπως τόνισε
ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
στηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που
συμβάλλουν ώστε η περιοχή μας να γίνει καινοτομικός και τεχνολογικός
κόμβος. Η συνεργασία μας με τις ΗΠΑ,
που πρωτοπορούν σε αυτούς τους τομείς παγκοσμίως, έχει ήδη αποδώσει
καρπούς για την Κεντρική Μακεδονία,
καθώς η περιοχή μας εξελίσσεται σταδιακά σε επενδυτικό προορισμό, ειδικά στον τομέα της καινοτομίας, της
έρευνας και των νέων τεχνολογιών».

Πολίτες από επτά δήμους της Αττικής (Άγιος Δημήτριος,
Γλυφάδα, Καλλιθέα, Μαρούσι, Περιστέρι, Χολαργός και
Ψυχικό) και τρεις της ελληνικής περιφέρειας (Άρτα, Λαμία
και Ναύπλιο) ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα Αγάπης του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής και του ΣΚΑΪ «Όλοι μαζί
μπορούμε και στην Υγεία». Από την κοινή δράση συγκεντρώθηκαν 180 κιβώτια με φάρμακα και λοιπό υγειονομικό
υλικό. Σημειώνεται ότι το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής
έχει ιδρυθεί από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τη ΜΚΟ
«Αποστολή» και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ). Το ιατρείο συμβάλλει στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων, αστέγων και οικονομικά εξαθλιωμένων ασθενών. Λειτουργεί με 217 εθελοντές γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, τέσσερις εθελοντές νοσηλευτές, έξι εθελοντές
οδοντιάτρους και οκτώ εθελοντές φαρμακοποιούς, ενώ 32
εθελοντές βρίσκονται στη διοικητική στήριξη. Ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης
ενημερώθηκε για την πορεία της δράσης.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Σε ποιον δήμο της Αττικής προς
τα βόρεια της Αθήνας έχει αρχίσει ήδη να «μυρίζει εκλογές», παρά το γεγονός ότι απέχουμε πάνω από δύο χρόνια
από τις κάλπες; Η επικαιρότητα
έχει ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων, ανεξαρτητοποιήσεις
συμβούλων και «μεταγραφές»,
συνεχείς ανακοινώσεις παρατάξεων για τα μεγάλα θέματα
της πόλης αλλά και για «ψύλλου πήδημα», καθώς και «κοκορομαχίες» σε τηλεσυνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών… Μήπως
βιάζονται λίγο;

Νέοι κοινόχρηστοι
χώροι στο Ίλιον

Τρεις ακόμη κοινόχρηστους χώρους
προς όφελος των πολιτών προσθέτει
στις ιδιοκτησίες του ο Δήμος Ιλίου.
Πρόκειται για ακίνητα επί των οδών
Ραδιοφωνίας, Πριάμου και Λεωφόρου Θηβών στην περιοχή Ραδιοφωνίας, συνολικού εμβαδού 3240,07 τ.μ.
Η χρηματοδότηση για την αποζημίωση των δικαιούχων, ύψους 486.010,50
ευρώ, θα γίνει από το Πράσινο Ταμείο,
στο πλαίσιο του προγράμματος «Απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων 2019». Οι χώροι θα αποτελούν
αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες του Δήμου Ιλίου, ενώ με την απελευθέρωσή τους και την υλοποίηση
του θεσμοθετημένου ρυμοτομικού
σχεδίου θα ολοκληρωθεί ένας σημαντικός χώρος πρασίνου και αναψυχής στην περιοχή. «Οι χώροι πρασίνου και αθλοπαιδιών στις αστικές πόλεις είναι δείγμα υγείας, ευημερίας
και ποιότητας ζωής», επισήμανε ο
δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος.

Με 100 παραστάσεις
στηρίζει τον πολιτισμό

Ο

Δήμος Αθηναίων είναι από τους πρώτους που «ανάβουν τα φώτα του πολιτισμού» ξανά, προσφέροντας ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική, συναυλίες, χορό και
θεατρικές παραστάσεις για μεγάλους και παιδιά σε τέσσερις εμβληματικούς χώρους της
πρωτεύουσας. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο
πλαίσιο του «Culture is Athens - Ο πολιτισμός
είναι η Αθήνα» του τριετούς σχεδίου που ανακοίνωσαν ο δήμος και οι φορείς του, το οποίο
στοχεύει στην αναβάθμιση του πολιτιστικού
ιστού της Αθήνας αλλά και στην έμπρακτη
στήριξη των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον κλάδο του πολιτισμού.
Έτσι, από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο
ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τέσσερις εμβληματικούς χώρους (την Τεχνόπολη, τα Θέατρα
Κολωνού και Γκράβας του ΟΠΑΝΔΑ και τον
Κινηματογράφο ΑΒ) και τους διαθέτει δωρεάν

σε καλλιτέχνες, ομάδες και εταιρείες για τη
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, παρέχοντας μαζί και όλες τις απαραίτητες υποδομές για την πραγματοποίησή τους.
Έπειτα από ανοιχτό κάλεσμα, το οποίο έτυχε ιδιαίτερα θερμής ανταπόκρισης, η Επιτροπή Εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων επέλεξε 100 από τις προτάσεις που κατατέθηκαν και
έτσι το φετινό πρόγραμμα θα τα έχει όλα: συναυλίες, φεστιβάλ, θεατρικές και μουσικοθεατρικές παραστάσεις και χορευτικές performances και τους πιο αγαπημένους μας
καλλιτέχνες επί σκηνής έπειτα από πολύ καιρό!
Να σημειωθεί ότι αυτή είναι η δεύτερη χρονιά που ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει εμπράκτως τον κλάδο του πολιτισμού, τους καλλιτέχνες και τους εργαζομένους που έχουν πληγεί από τις συνέπειες της πανδημίας.

«Η Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα
έρχεται με ποδήλατο»
Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, συνεχίζοντας τη «Συμμαχία Αλληλεγγύης», σε συνεργασία
με τα My Market ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για τη
Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα σε 19 πόλεις της Ελλάδας. Το πρόγραμμα ονομάζεται «Πόλη με Ποδήλατο - Όμορφη Πόλη» και εστιάζει στη χρήση των
ποδηλάτων μέσα στις πόλεις και στην υποστήριξη
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τα Τρίκαλα, ακολούθως πήγε
στην Καρδίτσα και θα συνεχίσει σε Λάρισα, Βόλο, Ναύπλιο, Τρίπολη, Καλαμάτα και Ρόδο. Ο
πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας για την πρωτοβουλία, τόνισε ότι «τα
σχέδια για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ο νέος νόμος για τη μικροκινητικότητα, οι χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και το Ταμείο Ανάκαμψης είναι σημαντικά,
αλλά αυτό που έχει σημασία πάνω απ’ όλα είναι να αλλάξουμε τη νοοτροπία. Το ποδήλατο είναι
η λύση για ανθρώπινες πόλεις».

Γήπεδα-μπαλόνια
στον Χολαργό
Δύο γήπεδα μπάσκετ στο Αθλητικό Κέντρο Χολαργού «Αντώνιος
Πολύδωρας» είναι έτοιμα να παραδοθούν προς χρήση στους αθλητές
και τους πολίτες του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Τα πρώην ανοιχτά
γήπεδα είναι πλέον προστατευμένα με λυόμενο στέγαστρο (μπαλόνι), δίνοντας τη δυνατότητα στους
αθλούμενους να αθλούνται καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους και κάτω
από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, καθώς έχει τοποθετηθεί σε
αυτά και νέος ελαστικός τάπητας.
Όπως επισήμανε ο δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος, «δεν
υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από
το να βλέπεις καθημερινά εκατοντάδες παιδιά, νέους αλλά και μεγαλύτερους συμπολίτες μας να
αθλούνται σε νέες και σε αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις».

Προτάσεις
για δώδεκα μεγάλα
έργα στη Φυλή
Στην πρώτη γραμμή της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων
για την εκτέλεση έργων βρίσκεται
ο Δήμος Φυλής, ο οποίος έχει καταθέσει δώδεκα προτάσεις έργων,
συνολικού προϋπολογισμού 60,17
εκατ. ευρώ, ζητώντας χρηματοδότηση από το επενδυτικό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Με επιλογές που έχουν στόχο την υλοποίηση του προγράμματος του δημάρχου Χρήστου Παππού, στις προτάσεις του δήμου περιλαμβάνονται
έργα ύδρευσης, αναπλάσεων
(αστική αναζωογόνηση), ανέγερσης σχολικών κτιρίων, αντιπλημμυρικής προστασίας, ηλεκτροκίνησης, συντήρησης σχολείων, πολιτικής προστασίας (πυροπροστασία Πάρνηθας), πράσινων σημείων
(βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων), ιστορικής γνώσης και ψηφιακής σύγκλισης.

P

TETAΡΤΗ 9 IOYNIOY 2021

22

OLITICAL

Κ A Μ Α Λ Α

Π

ΡΟΣΩΠΟ

Χ A Ρ Ι Σ

Η «χρυσή ελπίδα»
των Δημοκρατικών για
διακυβέρνηση… διαρκείας

αρά το γεγονός ότι ο Τζο Μπάιντεν, που
εξελέγη ως «πρόσκαιρη λύση για να
φύγει ο Τραμπ», εξελίσσεται σε ηγέτη
όχι μόνο των ΗΠΑ αλλά και ολόκληρου του Δυτικού κόσμου, η αντιπρόεδρός του, Κάμαλα Χάρις, παραμένει η «χρυσή ελπίδα» του Δημοκρατικού Κόμματος αλλά και της χώρας για μια
διακυβέρνηση διαρκείας, με τα χαρακτηριστικά που το δίδυμο Μπάιντεν - Χάρις δίνει στη μεγαλύτερη υπερδύναμη του κόσμου.

Π
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Η Χάρις γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1964
στην Καλιφόρνια από πατέρα Αφροαμερικανό
και μητέρα Ινδή. Και οι δύο γονείς της ήταν καθηγητές (Οικονομικών στο Στάνφορντ ο πατέρας, Βιολογίας στο Μπέρκλεϊ η μητέρα), αλλά
χώρισαν όταν η Κάμαλα ήταν 7 ετών. Στα 12 χρόνια της ακολούθησε τη μητέρα της στον Καναδά
και επέστρεψε στις ΗΠΑ στα 18 της, το 1982.
Σπούδασε Νομικά, Πολιτικές Επιστήμες και
Οικονομικά στην Ουάσιγκτον και την Καλιφόρνια και ακολούθως άρχισε να δικηγορεί. Το
2002 εκλέγεται περιφερειακή εισαγγελέας στο
Σαν Φρανσίσκο με 55%. Επανεξελέγη το 2007 με
το εκπληκτικό 98%. Στο ενδιάμεσο διακρίθηκε
για τον ανυποχώρητο αγώνα της για την καταπολέμηση του εγκλήματος και τη μεταρρύθμιση
της λειτουργίας της αστυνομίας προς όφελος
του πολίτη.
Έτσι, φυσιολογικά, το 2010 εξελέγη γενική

εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, όπου επανεξελέγη το 2014. Στις 8 Νοεμβρίου μετέχει στις
εκλογές για τη Γερουσία και κερδίζει τη έδρα
της Καλιφόρνιας. Στην αμερικανική Γερουσία
υπήρξε μία από τις ισχυρότερες φωνές εναντίον της πολιτικής Τραμπ, ενώ υποστήριξε
ενεργά το Medicare-for-all, τη νομιμοποίηση
της μαριχουάνας, τη θέσπιση του νόμου DREAM
για τα παιδιά μεταναστών και τη μείωση των φόρων για τις εργαζόμενες γυναίκες και τα μεσαία
κοινωνικά στρώματα, αυξάνοντας τους φόρους
στις επιχειρήσεις και το πλουσιότερο 1% των
Αμερικανών. Η Χάρις, επίσης, είναι γνωστή για
τις σκληρές ανακρίσεις σε υποψήφιους κυβερνητικούς αξιωματούχους «που της έμειναν
από τότε που ήταν εισαγγελέας», όπως σχολίαζαν οι πολιτικοί της αντίπαλοι.
Με αυτήν την επιστημονική, εισαγγελική και
πολιτική «προίκα» αλλά και την ιδιότητα του
παιδιού μεταναστών και Αφροαμερικανής, η
Κάμαλα Χάρις επελέγη για τη θέση της αντιπροέδρου των ΗΠΑ από τον Τζο Μπάιντεν. Η ίδια
βοήθησε αποφασιστικά στην προεκλογική περίοδο και όλοι της αναγνωρίζουν μεγάλο μέρος
της τελικής επιτυχίας.

Η «καυτή πατάτα» του Μεταναστευτικού
Τον δύσκολο «φάκελο» του Μεταναστευτικού
ανέθεσε προ ημερών ο Μπάιντεν στη Χάρις,
όταν αποφάσισε να τη στείλει πρώτα στη Γουατεμάλα και ακολούθως στο Μεξικό, προκειμένου η δραστήρια αντιπρόεδρος να διαπραγματευθεί μια συμφωνία ελέγχου των μεταναστευτικών ροών από τις νοτιότερες χώρες προς τις
ΗΠΑ. Οι μετανάστες χωρίς χαρτιά που συνελήφθησαν τον Απρίλιο είναι οι περισσότεροι των
τελευταίων 15 ετών. Η Κάμαλα Χάρις ετοιμάζει
μια συμφωνία ελέγχου της μετανάστευσης με
πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, με αντάλλαγμα τη στήριξη των ΗΠΑ στη δημιουργία
βιώσιμων θέσεων εργασίας σε αυτές τις χώρες,
ώστε να συγκρατούνται οι πληθυσμοί τους.
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Μπλακάουτ σε μεγάλα
sites του πλανήτη
για μία ολόκληρη ώρα!

Ε
Πολίτης χαστούκισε
τον Εμανουέλ Μακρόν
Ένας νεαρός χαστούκισε χθες τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν,
κατά την επίσκεψη του τελευταίου στην πόλη Ντρομ, στα νοτιοανατολικά της χώρας, στο πλαίσιο των περιοδειών του ενοίκου του Ελιζέ
στις περιφέρειες της Γαλλίας, εν όψει των προεδρικών εκλογών της
επόμενης χρονιάς. Ο νεαρός άνδρας, που βρισκόταν μέσα στο πλήθος, φορούσε μάσκα και γυαλιά. Έδωσε ένα δυνατό χαστούκι στο
Γάλλο πρόεδρο, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του όπως «κάτω η
Μακρονία», ενώ οι πληροφορίες μετά τη σύλληψή του κάνουν λόγο
για άτομο που δραστηριοποιείται στον αναρχικό χώρο.

να τεχνικό πρόβλημα σε μια εταιρεία
cloud services έγινε η αιτία να «πέσουν» για περίπου μία ώρα κορυφαίες
ιστοσελίδες που διαβάζονται σε όλο τον
πλανήτη, όπως η σελίδα του Λευκού Οίκου, της
Amazon, των «Financial Times», του
Bloomberg, του Reddit, του «Guardian», της
«Monde», των «New York Times» και αρκετές
άλλες. Όπως είναι φυσικό, προκλήθηκε αναστάτωση, καθώς αναγνώστες των ειδησεογραφικών
ιστοσελίδων αντελήφθησαν ότι οι περισσότερες
εξ αυτών ήταν εκτός λειτουργίας, ενώ καταναλωτές που προσπάθησαν να μπουν στην ιστοσελίδα
της Amazon διαπίστωσαν πως ούτε αυτό ήταν
εφικτό. Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιχείρησαν
να μπουν στη σελίδα του Λευκού Οίκου αλλά και
σε εκείνη της βρετανικής κυβέρνησης ομοίως
απέτυχαν (το gov.uk εμφάνιζε Error 503 Service
Unavailable), ενώ χρήστες άλλων ιστότοπων
(π.χ., Reddit) ανέφεραν παρόμοιο πρόβλημα.
Η πρώτη αντίδραση, λόγω των πολλών ιστότοπων που βρέθηκαν εκτός λειτουργίας, ήταν να
υιοθετηθεί ως πιο πιθανό το ενδεχόμενο της κυβερνοεπίθεσης. Τα πρώτα λεπτά χθες, μετά το
μεσημέρι (ώρα Ελλάδος), οι περισσότεροι ανέμεναν ποια οργάνωση θα αναλάμβανε την ευθύνη γι’ αυτό που φαινόταν σαν κυβερνοεπίθεση.
Ωστόσο, αργότερα έγινε γνωστό ότι το πρόβλημα
ήταν τεχνικό και αφορούσε στην εταιρεία Fastly,
που βρίσκεται στη Silicon Valley και παρέχει
υπηρεσίες cloud.
Λίγα λεπτά μετά τη διαπίστωση του προβλήμα-
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τος, πολλές εταιρείες, ανάμεσά τους και η Fastly,
κινητοποιήθηκαν για να προσδιορίσουν το αίτιο
της «τρύπας».
Τελικά, λίγο αργότερα έγινε σαφές ότι η διακοπή λειτουργίας οφειλόταν σε πρόβλημα που αντιμετώπισε η Fastly. Μετά την πρώτη ανακοίνωσή
της, ότι διερευνά «τον πιθανό αντίκτυπο στην
απόδοση των υπηρεσιών CDN», καθώς οι περισσότερες περιοχές που είχε στην ευθύνη της για
κάλυψη η Fastly αντιμετώπιζαν «υποβαθμισμένη
απόδοση», η εταιρεία ξεκαθάρισε πως το πρόβλημα προσδιορίστηκε, αποκλείοντας, έτσι, το
ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης.
«Το πρόβλημα έχει προσδιοριστεί και έχει επιλυθεί», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της
χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε: «Οι πελάτες μας
ενδέχεται να δεχθούν αυξημένο φορτίο, καθώς
επιστρέφουν οι υπηρεσίες». Πράγματι, λίγο μετά
τις 2 μ.μ. ώρα Ελλάδος, οι «πεσμένες» ιστοσελίδες επανέρχονταν η μία μετά την άλλη σε πλήρη
λειτουργία. Η Fastly ουσιαστικά είναι μια πλατφόρμα που λειτουργεί σε περιβάλλον cloud, η
οποία βοηθά τους προγραμματιστές να επεκτείνουν τη βασική τους υποδομή cloud πιο κοντά
στους χρήστες.

Τα πέντε ζητήματα που θα τεθούν στη συνάντηση κορυφής Μπάιντεν - Πούτιν
Στην ατζέντα των συνομιλιών που θα έχουν στις 16
Ιουνίου οι πρόεδροι των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, στην πρώτη τετ α τετ συνάντησή
τους με αυτήν τους την ιδιότητα, θα κυριαρχήσουν πέντε
θέματα. Όπως ανακοινώθηκε χθες, στη συνάντηση θα
εξεταστούν οι απειλές από τις κυβερνοεπιθέσεις εναντίον δομών και διαδικτυακών τόπων αλλά και ζητήματα
που αφορούν σε ανθρώπινα δικαιώματα, περιφερειακές
συρράξεις, το πρόβλημα των εκατέρωθεν απελάσεων
διπλωματών και η τύχη των κρατουμένων στις δύο χώρες.
Ειδικότερα, στο ζήτημα των απειλών από κυβερνοπειρατές θα επιχειρηθεί μια λύση των διαφορών σχετικά με
τις υπόνοιες για ρωσικές παρεμβάσεις στις εκλογές του
2016 στις ΗΠΑ αλλά και πιο πρόσφατες, όπως αυτήν στην

Colonial Pipeline. Σημαντικό κομμάτι στις συνομιλίες θα
αποτελέσει η τύχη του Ρώσου αντικαθεστωτικού Αλεξέι
Ναβάλνι και γενικότερα το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία.
Για τις περιφερειακές συρράξεις θα τεθούν τα προβλήματα της Ουκρανίας, της Συρίας, η αμερικανορωσική
διαφορά στην Αρκτική και οι ασκήσεις του ΝΑΤΟ στην
Ανατολική Ευρώπη, ενώ θα επιχειρηθεί η εξεύρεση λύσης και στο πρόβλημα των εκατέρωθεν απελάσεων διπλωματών και της τύχης των κρατουμένων στις δυο χώρες. Είναι προφανές ότι οι συζητήσεις Μπάιντεν - Πούτιν
θα περιλάβουν τόσο την πρόθεση του πρώτου να κλείσει
το Γκουαντάναμο όσο και την απειλή του δεύτερου για
αποχώρηση από τον Διαστημικό Σταθμό, αν δεν σταματήσουν οι κυρώσεις.
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Χρ. Σταϊκούρας: Έως και δώδεκα δόσεις ο ΕΝΦΙΑ - Μέχρι Ιούνιο τα μειωμένα ενοίκια
Σε έως και δώδεκα δόσεις θα μπορεί να αποπληρωθεί ο
ΕΝΦΙΑ από το 2022, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. «Το σε πόσες δόσεις θα πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ θα το δούμε την κατάλληλη στιγμή, αλλά δίνεται η δυνατότητα για πολύ περισσότερες από τις έξι δόσεις
που τώρα υπάρχουν. Θα μπορούσαν να γίνουν και δέκα οι
δόσεις ή και οριακά περισσότερες. Θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι δώδεκα», επεσήμανε ο κ. Σταϊκούρας. Σχετικά
με το πότε θα πληρωθούν τα ενοίκια Μαΐου στους ιδιοκτήτες, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι «θα επιδιώξουμε μέχρι
το τέλος του μήνα να κάνουμε τη σχετική καταβολή».
Υπενθύμισε ότι μέχρι σήμερα στους ιδιοκτήτες ακινή-

των έχουν καταβληθεί περισσότερα από 550 εκατ. ευρώ
αφορολόγητα, προσθέτοντας ότι «τον Απρίλιο υπάρχουν
ακόμα ορισμένες εκκρεμότητες, όχι πολλές». Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών έστειλε μήνυμα ότι το μέτρο των μειωμένων ενοικίων θα εξαντληθεί τον Ιούνιο.
«Πρέπει κάποια στιγμή να ισορροπήσει η αγορά. Θα
δούμε τα στοιχεία του Ιουνίου και ανάλογα θα πράξουμε.
Η οικονομία έδειξε σημαντικές αντοχές. Ο σκοπός είναι
όσο σταθεροποιείται η οικονομία να αποσύρονται σταδιακά τα μέτρα στήριξης. Δεν θα γίνει άμεσα αυτό, ακόμη έχουμε 4,5 δισ. μέτρα μπροστά μας» πρόσθεσε ο
υπουργός Οικονομικών.

ΔΕΗ: Έρχεται
μείωση 30%
στα τιμολόγια

Ε

κπτωση 30% στα τιμολόγια
με εφαρμογή από τις 5 Αυγούστου αποφάσισε η ΔΕΗ
προκειμένου να αντισταθμίσει την αναμενόμενη επιβάρυνση από
την εφαρμογή -με υπόδειξη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας- ρήτρας
χονδρεμπορικής τιμής από την ίδια
ημερομηνία.
Σύμφωνα με τα «σενάρια» για την
εξέλιξη των τιμών που εξέτασε η επιχείρηση, η ρήτρα χονδρεμπορικής τιμής σε συνδυασμό με την έκπτωση
30% οδηγεί σε όφελος ή μικρότερη
επιβάρυνση για τους καταναλωτές
από εκείνη που θα είχαν αν παρέμενε
η υφιστάμενη ρήτρα διοξειδίου του
άνθρακα στα τιμολόγια.

Τα σενάρια
Η ρήτρα αναπροσαρμογής χρέωσης
προμήθειας, που θα επιβληθεί από τις
5 Αυγούστου, θα συνδέει τα βασικά τιμολόγια της ΔΕΗ με την εξέλιξη των
τιμών στην προημερήσια αγορά του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας του εκάστοτε προηγούμενου μήνα. Η ρήτρα
αυτή θα αντικαταστήσει τον αντίστοιχο
μηχανισμό που ισχύει σήμερα με βάση τη διακύμανση των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του
άνθρακα (ρήτρα CO2) και θα καταργηθεί επίσης από τις 5 Αυγούστου.

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Σύμφωνα με τα «σενάρια» που εξέτασαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ:
G Για οικιακό πελάτη: αν η τιμή χονδρεμπορικής κυμαινόταν φέτος γύρω στα 65 ευρώ/MWh (σημειώνεται
ότι η μέση τιμή χονδρεμπορικής του
2021 έως τον Ιούνιο είναι 57,8 ευρώ/MWh), η επιβάρυνση για τον πελάτη (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη νέα
ρήτρα και την έκπτωση 30% στο ανταγωνιστικό σκέλος) θα ήταν μικρότερη από τη μέση επίδραση της ρήτρας CO2 έως τώρα το 2021 (συγκεκριμένα, περίπου 3 ευρώ/MWh σε
σχέση με τα 3,5 ευρώ μεσοσταθμική
επίδραση της ρήτρας CO2 από τον
Ιανουάριο 2021 έως τον Ιούνιο
2021).
G Αντίστοιχα για επαγγελματικό πελάτη: αν η τιμή χονδρεμπορικής κυμαινόταν ακόμα και γύρω στα 70 ευρώ/MWh, η επιβάρυνση για τον πελάτη (λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη νέα
ρήτρα και την ανακοινωμένη έκπτωση 30% στο ανταγωνιστικό σκέλος) θα ήταν μικρότερη από την επίδραση της ρήτρας CO2 του Ιουνίου

Παραμένει η έκπτωση συνέπειας 5%
Η έκπτωση 30% που αποφασίστηκε από τη ΔΕΗ αφορά στα ανταγωνιστικά τιμολόγια (όχι στις χρεώσεις δικτύων, ΥΚΩ κ.λπ.), τα οποία σήμερα είναι 0,11058 ευρώ ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση έως 2.000
κιλοβατώρες το τετράμηνο και 0,11936 ευρώ για υψηλότερες καταναλώσεις. Παραμένει, επίσης, η έκπτωση συνέπειας 5%.
2021 (συγκεκριμένα, περίπου 5,2
ευρώ/MWh σε σχέση με τα 5,5 ευρώ
επίδραση της ρήτρας CO2 τον Ιούνιο
2021).
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι τα
νέα τιμολόγια που έχει παρουσιάσει
το τελευταίο διάστημα η ΔΕΗ (myHome on line και my Home enter)
δεν περιλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής.

Θα εφαρμοστεί από
τις 5 Αυγούστου προκειμένου να
αντισταθμιστεί η αναμενόμενη
επιβάρυνση από την εφαρμογή
της ρήτρας χονδρεμπορικής
τιμής
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Επανέκδοση
10ετούς για ακόμη
χαμηλότερο επιτόκιο
Στην επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου,
που είχε διατεθεί μόλις πριν από πέντε
μήνες, προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, στοχεύοντας σε
ακόμη χαμηλότερο επιτόκιο και αξιοποιώντας τη θετική διεθνή συγκυρία. Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις BNP Paribas,
Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC,
J.P.Morgan και Nomura να «τρέξουν» την
έκδοση και το βιβλίο προσφορών θα
ανοίξει εκτός απροόπτου σήμερα. Σημειώνεται ότι η έκδοση του συγκεκριμένου
10ετούς τον περασμένο Ιανουάριο συνοδεύτηκε από προσφορές-ρεκόρ ύψους
25 δισ. ευρώ (το Δημόσιο άντλησε 2,5 δισ.
ευρώ) και επιτόκιο-ρεκόρ στο 0,807%. Οι
ευνοϊκές συνθήκες στις διεθνείς αγορές, η προοπτική αναπτυξιακής έκρηξης
στην ελληνική οικονομία από το β’ εξάμηνο και η συνεχής επαναγορά ελληνικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για νέα μείωση του επιτοκίου και «επιπεδοποίηση»
της καμπύλης του.

«Φάρμακο για
το χρέος η ανάπτυξη»
Φάρμακο για τη ραγδαία αποκλιμάκωση
του δημόσιου χρέους αποτελεί κυρίως η
επιτάχυνση της ανάπτυξης στην οικονομία, όπως αναφέρει στην έκθεσή του το
Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, διαβεβαιώνοντας ότι η μεσομακροπρόθεσμη
βιωσιμότητά του είναι κατοχυρωμένη.
Σύμφωνα με το ΕΔΣ, παρά τη μεγάλη αύξησή του το 2020 λόγω ύφεσης, το δημόσιο χρέος της χώρας είναι πλήρως διαχειρίσιμο, ενώ η αποκλιμάκωσή του θα στηριχθεί κυρίως στους αναπτυξιακούς πόρους που θα διοχετευτούν στην ελληνική
οικονομία την περίοδο 2021-2027 μέσω
του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του νέου ΕΣΠΑ. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου Παναγιώτης
Κορλίρας επεσήμανε ότι το 2021 θα είναι
χρονιά αποκλιμάκωσης του χρέους,
ωστόσο απαιτείται συνέχιση της κυβερνητικής προσπάθειας για τη δημοσιονομική σταθερότητα και την επιστροφή σε περιβάλλον πρωτογενών πλεονασμάτων.
Ταυτόχρονα, τα υψηλά διαθέσιμα ασφαλείας των 38,6 δισ. ευρώ αποτελούν «μαξιλάρι ασφαλείας» για την εμπιστοσύνη
των αγορών στην ελληνική οικονομία.

ΧΡΗΜΑ

Eπιδοτήσεις σε μικρομεσαίους
και δάνεια σε ιδιώτες

Η

μεταφορά του συνόλου των
δανείων στον ιδιωτικό τομέα
και η παροχή επιδοτήσεων
κυρίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποτελέσουν τους
δύο βασικούς άξονες διοχέτευσης των
πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ελληνική οικονομία.
Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης
κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 5ο
Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ
με θέμα «Όραμα ανάπτυξης - Εμβληματικές επενδύσεις», το οποίο διοργανώνει
το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, οι
εταίροι της Ελλάδας θα συμβάλουν με
αυξημένα επενδυτικά κεφάλαια στην
ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας, παράλληλα με τα προγράμματα του Ταμείου
Ανάκαμψης. Διευκρίνισε, δε, ότι:
1. Τα δάνεια θα μεταφερθούν στο σύνολό τους στον ιδιωτικό τομέα υπό την προϋπόθεση της συγχρηματοδότησης από
επενδυτές και τράπεζες. Πρόκειται για
δάνεια περίπου 12,5 δισ. ευρώ, τα οποία
θα δοθούν καθαρά με κριτήρια αγοράς.
2. Οι επιδοτήσεις θα δοθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε
«πράσινες» ή εμβληματικές και στρατηγικές επενδύσεις. Μάλιστα, ο κ. Σκυλακάκης ανέφερε τη δυνατότητα για off-

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

shore Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο
Αιγαίο, τη μετάβαση στην απολιγνιτοποίηση και την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε μεγάλες παρεμβάσεις
κινητοποίησης επενδύσεων στον τουρισμό, όπως ο τουρισμός υγείας και αποκατάστασης, ο ορεινός τουρισμός, οι μαρίνες κ.ά., ενώ θα διοχετευτούν κεφάλαια
στον αγροδιατροφικό τομέα και στην
έρευνα και ανάπτυξη με έμφαση στη συγχρηματοδότηση της πανεπιστημιακής
έρευνας από τον ιδιωτικό τομέα.
Παράλληλα, ο κ. Σκυλακάκης αναφέρθηκε στα θετικά αποτελέσματα της ελληνικής κυβέρνησης στο μέτωπο της πανδημίας, επισημαίνοντας ότι υπήρξε αποτελεσματική αντιμετώπισή της, «κάτι που
θα επιτρέψει να προσδοκούμε τώρα ότι
την επόμενη μέρα θα έχουμε σημαντική
ανάκαμψη». Επιπλέον, αναφέρθηκε στις
θετικές επιδόσεις των ελληνικών εξαγωγών αγαθών, της βιομηχανικής παραγω-

γής και των επενδύσεων, ενώ η μείωση
της κατανάλωσης ήταν μικρότερη του
αναμενομένου. Υπογράμμισε, δε, ότι μέσα στην κρίση της πανδημίας σημειώθηκε σημαντική αύξηση των εγχώριων αποταμιεύσεων κατά 24 δισ. ευρώ, εκ των
οποίων τα 10 δισ. ευρώ προήλθαν από τις
επιχειρήσεις και τα 14 δισ. ευρώ από τα
νοικοκυριά.
Τέλος, ο κ. Σκυλακάκης επεσήμανε το
σημαντικό πρόβλημα του παραγωγικού
κενού που είχε την προηγούμενη δεκαετία η Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι ένας
από τους βασικούς λόγους ήταν και η μετανάστευση νέων επιστημόνων σε άλλες
χώρες. Σημείωσε, μάλιστα, ότι στη διάρκεια της δεκαετίας 2010-2019 το κενό
επενδύσεων εκτιμάται σε 162 δισ. ευρώ ή
9% του ΑΕΠ συγκριτικά με τον μέσο όρο
της Ευρωζώνης!

Θα αποτελέσουν τους
δύο βασικούς άξονες
διοχέτευσης των πόρων του
Ταμείου - Στα 162 δισ. ευρώ
το «κενό» στις επενδύσεις
τη δεκαετία 2010-2019

P
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Νέος πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ
για Βιώσιμη Ανάπτυξη ο Ανδρέας Σιάμισιης

Ν

έος πρόεδρος του Συμβουλίου του
ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αναλαμβάνει ο διευθύνων σύμβουλος
της Ελληνικά Πετρέλαια Ανδρέας Σιάμισιης,
ο οποίος διαδέχεται τον κ. Ιωάννη Πανιάρα.
Η γενική συνέλευση του Συμβουλίου ΣΕΒ
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη επικύρωσε την
ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου να ανακηρύξει ως νέο πρόεδρο το
μέχρι πρότινος μέλος του, Ανδρέα Σιάμισιη.
Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης διαδέχεται τον κ.
Ιωάννη Πανιάρα, στη διάρκεια της θητείας
του οποίου το BIAN με στοχευμένες παρεμβάσεις συνέβαλε στη διαμόρφωση και την
κατάθεση αξιόπιστων προτάσεων από την
πλευρά της επιχειρηματικής κοινότητας
στον δημόσιο διάλογο, που σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, είναι απαραίτητος για τη
μετάβαση στην Πράσινη Ανάπτυξη.

ΟΠΑΠ: Ο James Curwen νέος chief online officer
Η ΟΠΑΠ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την
τοποθέτηση του James Curwen ως chief online officer, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Petr Matejovsky. Έπειτα από επτά
χρόνια στην εταιρεία, ο Petr αποφάσισε να αποχωρήσει από τη
θέση του ως chief online officer, ολοκληρώνοντας τη θητεία του
στον OΠΑΠ. Η εταιρεία εκφράζει τις ευχαριστίες της στον Petr
για τη σημαντική συνεισφορά του στην πρόοδο του OΠΑΠ υπό
τους ρόλους του και του εύχεται κάθε μελλοντική επιτυχία. Ο
OΠΑΠ καλωσορίζει τον James Curwen με τον νέο ρόλο του. Ο
James, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, είναι ένα ιδιαίτερα έμπειρο στέλεχος του κλάδου των τυχερών παιγνίων, με περισσότερα από 30 χρόνια καριέρας και επιτευγμάτων στα διαδικτυακά
παίγνια, κατέχοντας υψηλόβαθμες θέσεις στη William Hill και τη
Superbet, καθώς και σε επίγεια καζίνο, με θητεία σε εταιρείες
όπως η Ladbrokes.

Η ΕΖΑ Alcohol Free υποστηρίζει τη Νικόλ Κυριακοπούλου
Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η ΕΖΑ Alcohol Free στηρίζει έμπρακτα
εκείνους που αγωνίζονται για τα όνειρά τους και, σε συνεργασία με
την UPGR8, προχωρά στη χορηγία της αποστολής της πρωταθλήτριας
στο άλμα επί κοντώ Νικόλ Κυριακοπούλου στους Ολυμπιακούς του
Τόκιο. Η αθλήτρια, που θα εκπροσωπήσει φέτος τη χώρα μας, ολοκληρώνοντας την αθλητική της διαδρομή, έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία της και στόχο έχει να φέρει το όνομα της χώρας μας στις
πρώτες θέσεις της διοργάνωσης. Η εταιρεία EZA, ως η μεγαλύτερη
ανεξάρτητη ελληνική ζυθοποιία, υποστηρίζει με την ΕΖΑ Alcohol
Free τη Νικόλ Κυριακοπούλου και ενισχύει τη συμμετοχή της διακεκριμένης πρωταθλήτριας, που μετρά από 16 ετών νίκες και τρόπαια σε
τοπικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.

Mytilineos: Ανέλαβε
έργο στο Ουζμπεκιστάν
Η Mytilineos, μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας,
ανακοινώνει ότι επιλέχθηκε από την Total Eren
για τη Μελέτη, την Προμήθεια και την Κατασκευή
του φωτοβολταϊκού πάρκου «Tutly» στο Ουζμπεκιστάν. Το «Tutly», ισχύος 131,35 MWp, βρίσκεται
ανατολικά της πόλης της Σαμαρκάνδης και αναπτύχθηκε από τη γαλλική Total Eren, έναν κορυφαίο ανεξάρτητο παραγωγό ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές - κυρίως φωτοβολταϊκά και αιολικά. Είναι ένα από τα πρώτα φωτοβολταϊκά έργα στη χώρα και απαραίτητο για την κάλυψη των
αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών της ευρύτερης περιοχής και την υποστήριξη των εθνικών
στόχων για ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Η κατασκευή έχει ήδη ξεκινήσει και ο σταθμός παραγωγής ενέργειας αναμένεται να ξεκινήσει να τροφοδοτεί το δίκτυο στο τέλος του 2021.

ΕΥ: Βασικός για τις επιχειρήσεις
ο μετασχηματισμός
των νομικών διευθύνσεων
Οι νομικές διευθύνσεις των επιχειρήσεων παγκοσμίως αντιμετωπίζουν ένα αυξανόμενο πλήθος λειτουργικών προκλήσεων, καθώς επιδιώκουν τον μετασχηματισμό τους, μέσα σε ένα περιβάλλον περίπλοκων ψηφιακών και κανονιστικών αλλαγών. Αυτό προκύπτει από την έρευνα
που εκπόνησε το παγκόσμιο νομικό δίκτυο της
EY, EY Law, σε συνεργασία με το Center on the
Legal Profession της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard. Την ίδια στιγμή, ο φόρτος
εργασίας των νομικών διευθύνσεων αναμένεται
να αυξηθεί κατά 25% την επόμενη τριετία. Σύμφωνα με την έρευνα, οι βασικές ανησυχίες που
επηρεάζουν τις μετασχηματιστικές προσπάθειες
των νομικών διευθύνσεων σχετίζονται με την αύξηση των εσόδων, τη μείωση του κόστους και τις
δυσκολίες που συναντούν στην εξασφάλιση υποστήριξης από τη διοίκηση για επενδύσεις σε δεδομένα και τεχνολογία.

Eurolife: Πώς θα βελτιωθεί
η ποιότητα ζωής στην Αθήνα
Τα αποτελέσματα του Athens Climate Lab, μιας
πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα, ανακοίνωσε η ομάδα
Global Shapers Athens Hub, με την αποκλειστική
υποστήριξη της Eurolife FFH. Το εργαστήριο, του
οποίου τα ευρήματα δημοσιεύονται για πρώτη
φορά, μέσα από συζητήσεις ανάμεσα σε μέλη της
κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων φορέων, εντόπισε τις τέσσερις κυριότερες προκλήσεις
της κλιματικής αλλαγής στην πόλη: διάβρωση των
ακτών, ακραία καιρικά φαινόμενα, ατμοσφαιρική
ρύπανση και δασικές πυρκαγιές.
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Aegean
Δεύτερος μεγαλύτερος
κόμβος του δικτύου της
η Θεσσαλονίκη

Έργο για την Ευρωπαϊκή
Ένωση ανέλαβε η Uni Systems

Intrakat: Νέα στρατηγική
με έμφαση σε ΑΠΕ
και τουριστικά ακίνητα

Τ

ρεις νέες πτήσεις, στις οποίες έρχονται να προστεθούν ακόμη δύο, εγκαινιάζουν το θερινό πρόγραμμα της Aegean από τον δεύτερο κόμβο της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτώντας την έναρξη των
ταξιδιών για το φετινό καλοκαίρι. Με αφετηρία το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε, τα αεροπλάνα της εταιρείας πετούν πλέον από το ανακαινισμένο αεροδρόμιο
«Μακεδονία» απευθείας προς Ζυρίχη, Λονδίνο (Χίθροου) και Βρυξέλλες, ενώ σύντομα ξεκινούν και οι νέες
πτήσεις προς Βερολίνο και Αμβούργο. Σημειώνεται, επίσης, ότι ήδη από τον προηγούμενο μήνα η Aegean έχει
αρχίσει τις πτήσεις από και προς άλλες μεγάλες πόλεις
της Γερμανίας, τη Γαλλία, την Κύπρο, το Ισραήλ και αναμένει να ξεκινήσει τις πτήσεις από και προς τη Ρωσία,
μόλις αποκατασταθεί η διασυνδεσιμότητα με τη χώρα.

«Emirates»
Καθημερινές πτήσεις από
την Αθήνα προς τη Νέα Υόρκη

Η «Emirates» ξεκίνησε στην 1η Ιουνίου τις καθημερινές της πτήσεις από την Αθήνα προς το Newark Liberty
International Airport στη Νέα Υόρκη, προσφέροντας
ημερήσια απευθείας σύνδεση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η σημασία της σύνδεσης αυτής είναι διττή, καθώς από τη μία προσφέρει την
ευκαιρία στους Έλληνες να ταξιδέψουν με ευκολία στις
ΗΠΑ, αλλά παράλληλα εξυπηρετεί και τη μεγάλη ελληνοαμερικανική κοινότητα των ΗΠΑ. Επιπροσθέτως,
προσφέρεται βολική σύνδεση για τους ταξιδιώτες που
κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, τη Δυτική Ασία
και την Αφρική μέσω του Ντουμπάι.

Η Uni Systems, μέλος του Ομίλου Quest, σε κοινοπραξία με την Capgemini Invent (επικεφαλής), υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο με το Γραφείο Διανοητικής
Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European
Union Intellectual Property Office - EUIPO), η οποία
περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες για στρατηγικά θέματα που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας και δραστηριοποίησης του γραφείου, με σκοπό
την επίτευξη του Στρατηγικού Σχεδίου 2025. Η σύμβαση είναι μονοετής, με δυνατότητα ανανέωσης για έως
τρία επιπλέον έτη, με συνολική μέγιστη αξία τα 50
εκατ. ευρώ, και περιλαμβάνει γενικές συμβουλευτικές
υπηρεσίες, ελέγχους, μελέτες καθώς και υπηρεσίες
διαχείρισης προγραμμάτων ΤΠΕ.

Νέο πρόγραμμα για ρεύμα
χωρίς πάγια από τη Watt+Wolt
Πραγματοποιήθηκε η ετήσια ενημέρωση των
αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της
Intrakat για τη χρήση 2020. Η διοίκηση της εταιρείας, αφού παρουσίασε τις σημαντικότερες
εξελίξεις του προηγούμενου έτους, απάντησε σε
ερωτήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν. Επιπλέον, ανακοινώθηκε η νέα στρατηγική του Ομίλου, σύμφωνα με την οποία η Ιntrakat ενισχύει
την παρουσία της και επικεντρώνει τη δραστηριότητά της στα δημόσια έργα υποδομών, στα
ΣΔΙΤ, στις παραχωρήσεις, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ανάπτυξη ακινήτων στον
κλάδο του τουρισμού, επενδύοντας στις νέες
προοπτικές της αγοράς. Σε πρώτη φάση, η εταιρία θα προχωρήσει σε συγχώνευση με την εταιρεία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των ΑΠΕ και διαθέτει άδειες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά
πάρκα και φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συνολικής δυναμικότητας περίπου 1,1 GW. Η συνολική
δυνητική επένδυση ανέρχεται στο επίπεδο του 1
δισ. ευρώ.

Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσε η Watt+Wolt. Όπως αναφέρει η εταιρεία, δημιουργεί ένα πρόγραμμα για σπίτια και επιχειρήσεις χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής, βασισμένο
σε ένα διαφανές μοντέλο τιμολόγησης που συμφέρει τον καταναλωτή, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις ή την εποχικότητα στην κατανάλωση της
ενέργειας. Πώς συμβαίνει αυτό: Με το zerΟ, το
σπίτι ή η επιχείρηση δε χρεώνεται ούτε πάγια ούτε μια δεδομένη προσυμφωνημένη τιμή/kWh ούτε ρήτρες αναπροσαρμογής. Αντιθέτως, ο πελάτης πληρώνει για τα εξής:
• Κόστος Ενέργειας: ποσό για την ενέργεια που
καταναλώνει βάσει της χονδρεμπορικής τιμής
του ρεύματος, ίδιο ακριβώς με αυτό το οποίο έχει
καταβάλει η Watt+Volt για να του προμηθεύσει
την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια.
• Χρέωση zerO: την ελάχιστη δυνατή χρέωση για
τις υπηρεσίες της Watt+Volt, η οποία διαμορφώνεται βάσει του καταναλωτικού του προφίλ, έως 2
ευρώ τον μήνα/100 kWh.

ΗENGAS: Εκδήλωση στην
Τρίπολη για έλευση Φυσικού Αερίου

Cosmote: Σε ποιες περιοχές
της Ελλάδας «πήγε» το 5G

Ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα «Το επενδυτικό πλάνο της HENGAS τερματίζει την
ενεργειακή απομόνωση της Πελοποννήσου», διοργανώνει η Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου HENGAS την Τετάρτη 9 Ιουνίου και ώρα 18.30 στο Αποστολοπούλειο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης.
Κύριος στόχος της HENGAS είναι η μεταφορά του φυσικού αερίου σε κάθε γωνιά των
περιοχών ευθύνης της, με ασφάλεια, οικονομία και αξιοπιστία, με σεβασμό στο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο της ΡΑΕ.

Τον στόχο που είχε θέσει για το 2021 πέτυχε, ήδη
από τους πρώτους μήνες της χρονιάς, η Cosmote, καθώς η πληθυσμιακή κάλυψη του Cosmote 5G στην ελληνική επικράτεια ξεπέρασε το 50%. Όπως αναφέρει η
εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το δίκτυο αναπτύσσεται δυναμικά, καλύπτοντας σήμερα 29 πόλεις και
νησιά, με την πληθυσμιακή κάλυψη να ξεπερνά το 90%
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία έθεσε νέο στόχο για 60% πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη του Cosmote 5G, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Συνολικά, μαζί
με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το Cosmote 5G έχει
φθάσει σε 29 πόλεις και νησιά της Ελλάδας.

P

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

OLITICAL

28

S

PORTS

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Πρόκληση από
τους Σκοπιανούς
στο Euro 2020
ε τον ήλιο της Βεργίνας στις φανέλες στέλνουν οι Σκοπιανοί την εθνική τους ομάδα
ποδοσφαίρου στα τελικά του Euro 2020, ενώ
την ίδια στιγμή στο έμβλημα της ομοσπονδίας εξακολουθεί να μην υπάρχει ο προσδιορισμός «Βόρεια Μακεδονία» παρά μόνο τα τρία γράμματα FFM (Football
Federation of Macedonia). Πρόκειται για μια προκλητική ενέργεια των Βορειομακεδόνων, που φαίνεται
πως δεν σεβάστηκαν ούτε την υπογραφή του πρωθυπουργού τους Ζόραν Ζάεφ!
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βόρειας Μακεδονίας, εν όψει των τελικών του Euro
2020 που αρχίζει μεθαύριο Παρασκευή,
παρήγγειλε νέα φανέλα για την εθνική
ομάδα. Άλλαξε το χρώμα της φανέλας,
αντικατέστησε το κόκκινο με το
μπορντό, αλλά είχε αφαιρέσει τον
ήλιο της Βεργίνας. Αυτό προκάλεσε
αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας,
ειδικά στους φιλάθλους, και στο τέλος η
κυβέρνηση αναγκάστηκε να την αποσύρει! Μάλιστα, ο πρόεδρος της χώρας Στέβο
Πενταρόφσκι ζήτησε συγγνώμη και δήλωσε ότι η
εθνική θα παραταχθεί στη διοργάνωση με τις παλιές
εμφανίσεις, οι οποίες φέρουν τον ήλιο της Βεργίνας
και το έμβλημα της ομοσπονδίας, που παραμένει το

Μ

ίδιο από τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας και εντεύθεν. Η μόνη αλλαγή που επέφερε στο ποδόσφαιρο
της γειτονικής χώρας η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν
η μετονομασία του εθνικού τους σταδίου. Από το
εξαρχαϊσμένο «Φίλιππος Β’» -μια ιδέα του πρώην
πρωθυπουργού Γκρούεφσκι- πήρε το όνομα του αδικοχαμένου τραγουδιστή Τόσε Πρόεσκι, ο οποίος
έφυγε από τη ζωή σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Η δε
σκοπιανή τηλεόραση στον λογότυπό της, όταν αγωνίζεται η εθνική ομάδα, όπως στο πρόσφατο φιλικό της
1ης Ιουνίου (1-1 κόντρα στη Σλοβενία), χρησιμοποιεί το «MKD» σκέτο. Μένει να
δούμε πώς θα το παρουσιάσει η τηλεοπτική παραγωγή της UEFA κατά τη
διάρκεια των αγώνων.
Η UEFA, υπό την αιγίδα της
οποίας θα διεξαχθεί το Euro 2020,
θα ασχοληθεί με την υπόθεση της
ομοσπονδίας της Βόρειας Μακεδονίας; Η απάντηση είναι «όχι»,
διότι ενέκρινε τη φανέλα αυτή. Όπως
ενέκρινε και τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας παρά τις διαμαρτυρίες των
Ρώσων. Στη φανέλα τους οι Ουκρανοί έχουν υδατογράφημα του χάρτη της χώρας, στην οποία περιλαμβάνεται και η χερσόνησος της Κριμαίας. Αναγράφε-

ται, μάλιστα, το σύνθημα «δόξα στην Ουκρανία, δόξα
στους ήρωες».
Κατά τα άλλα, η UEFA απαγορεύει κάθε είδους «πολιτικοποίηση» του ποδοσφαίρου και επιβάλλει τιμωρίες, άσχετα αν τις περισσότερες φορές ενεργεί η
ίδια ως πολιτικός φορέας. Η UEFA ήταν αυτή που
πρώτη είχε αναγνωρίσει το Κόσοβο και το Γιβραλτάρ,
παρά τις αντιδράσεις της Ισπανίας, της Ρωσίας και,
φυσικά, της Ελλάδας για προφανείς λόγους, αμιγώς
πολιτικούς.
Και όταν οι Ισπανοί υποδέχτηκαν το Κόσοβο στη Σεβίλλη τον περασμένο Μάρτιο για τα προκριματικά του
Μουντιάλ 2022, είχαν ανακοινώσει ότι αντιμετωπίζουν το «έδαφος Κόσοβο» και όχι το κράτος! Δεν έγινε αναγγελία της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου του
Κοσόβου, απλώς παίχτηκε από τα μεγάφωνα και ο
σπορτκάστερ της ισπανικής τηλεόρασης δεν ανέφερε ποτέ τη λέξη «Κόσοβο» παρά τη φράση… αντίπαλη
ομάδα. Η UEFA σιώπησε. Η Ελλάδα είναι, επίσης, στον
ίδιο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ με το Κόσοβο. Ήταν και στον ίδιο όμιλο του Nations League.
Όλα εξελίχθηκαν ομαλά στο 0-0 του ΟΑΚΑ.

Κατεβαίνουν στη διοργάνωση
με το όνομα «Macedonia» και τον ήλιο
της Βεργίνας στις φανέλες τους !
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«Πήρα τσιγάρα για έναν μήνα»

Ο

Φερνάντο Σάντος, πρωταθλητής Ευρώπης με
την εθνική Πορτογαλίας στο Euro 2016 στα γήπεδα της Γαλλίας (1-0 την οικοδέσποινα στην
παράταση του τελικού) αλλά και αγαπημένος όλων των
Ελλήνων για την πετυχημένη του θητεία με τη γαλανόλευκη, ετοιμάζει τις βαλίτσες του για τη Βουδαπέστη και
είναι γεμάτες από… τσιγάρα. Πόσα πακέτα; Για έναν μήνα! Που σημαίνει πως ο συμπαθής Φερνάντο σκοπεύει
να ξαναπαίξει στον τελικό της διοργάνωσης! Παρότι δεν
μας έχει συνηθίσει σε μεγάλα λόγια, ο Σάντος έκανε την
ακόλουθη δήλωση: «Ο στόχος είναι στόχος. Είμαι ξεκάθαρος ως προς αυτό, πάντα πάμε για να κερδίσουμε.
Εγώ, πάντως, θα πάρω βαλίτσες και τσιγάρα για έναν μήνα». Η Πορτογαλία είναι στον «όμιλο του θανάτου» με τη Γερμανία και τη Γαλλία, όμως αυτό δεν φαίνεται να προβληματίζει τον Πορτογάλο τεχνικό. Άλλωστε, στην επόμενη φάση των 16 θα προκριθούν οι δύο καλύτεροι της
βαθμολογίας των ομίλων, συν οι τέσσερις καλύτεροι που θα καταλάβουν την 3η θέση. Η Πορτογαλία αρχίζει τους
αγώνες της την Τρίτη 15 Ιουνίου κόντρα στην Ουγγαρία στο «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης.

SPORTS
Γκαλιάνι πήρε ο Ολυμπιακός
Τον 20χρονο Ιταλό Αντριάν Γκαλιάνι, εγγονό τού
επί 40 χρόνια «αφεντικού» της Μίλαν Αντριάνο
Γκαλιάνι, απέκτησε ο Ολυμπιακός. Ο νεαρός προορίζεται για τη Β’ ομάδα που θα πάρει μέρος στο
πρωτάθλημα της Super League 2. Ο Γκαλιάνι
έπαιζε στην Κ23 της Νότιγχαμ Φόρεστ την περασμένη σεζόν.

Από τη Μύκονο στο… Euro!

Πριν από λίγες μέρες ο Ισπανός μέσος
Μπράις Μέντεθ της Θέλτα απολάμβανε τις διακοπές του στη Μύκονο και ευχαριστούσε (στο
Twitter) τον ομοσπονδιακό τεχνικό Λουίς Ενρίκε που δεν τον κάλεσε στην αποστολή για το
Euro 2020. Μόλις, όμως, ο Σέρχιο Μπουσκέτς
διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, ο Λουίς
Ενρίκε τού τηλεφώνησε για να τα μαζέψει άρον
άρον από το «νησί των ανέμων».

Μαζί
στο μικτό
διπλό!

Αποσύρθηκε η τροπολογία
για μεταφορά χρεών

Πανηγύρια προκάλεσε μια ανάρτηση στο Twitter της Μαρίας Σάκκαρη, όπου αναφέρει ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο θα παίξει μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο μικτό διπλό! «Ναι! Πιστεύω ότι θα
παίξουμε. Το θέμα είναι να μπούμε, γιατί είναι 16 ομάδες». Στο Ρολάν Γκαρός η Μαρία θα αντιμετωπίσει
σήμερα την κάτοχο του τροπαίου, την Πολωνέζα Ίνγκα Σβιάτεκ.

Συντριβή για τους Μπακς
Οι Νετς διέλυσαν 125-86 τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο (18 πόντοι) στο δεύτερο παιχνίδι και αποκτούν προβάδισμα
πρόκρισης στα τελικά της Ανατολικής Περιφέρειας. Αν κάνουν
το 4-0 οι Νετς και προκριθούν με sweep, τότε την προσεχή Δευτέρα ο Γιάννης και ο Θανάσης θα μπορέσουν να έρθουν για προετοιμασία με την Εθνική ομάδα, εν όψει του Προολυμπιακού
που θα γίνει στον Καναδά. Φυσικά ο μεγάλος Γιάννης δεν έχει
πει ακόμη την τελευταία του λέξη!

Αποσύρθηκε η τροπολογία για μεταφορά των
χρεών ΠΑΕ σε φυσικά πρόσωπα που εγκατέλειψαν τις ομάδες. Τα χρέη θα συνεχίσουν να βαραίνουν τις ΠΑΕ, όπως, άλλωστε, προβλέπεται και
από το καταστατικό της FIFA. Σε δεινή θέση βρίσκεται ο Πανιώνιος, ο οποίος χρωστάει 8 εκατ.
ευρώ. Τώρα παίζει ως ερασιτεχνικό σωματείο στη
Γ’ Εθνική. Όταν ξαναγίνει ΠΑΕ, όμως, θα
πρέπει να τα πληρώσει.

Οπαδική βία
στη Θεσσαλονίκη
Σε έξαρση βρίσκεται η οπαδική βία
στη Θεσσαλονίκη. Αυτήν τη φορά στην
ανατολική πλευρά της πόλης περίπου 30
εποχούμενοι σταμάτησαν σε καφετέρια και
με ρόπαλα άρχισαν να χτυπούν τους θαμώνες.
Αυτοί αντέδρασαν πετώντας καρέκλες, έφτασε η
Αστυνομία και διαλύθηκαν. Ένας σοβαρός τραυματισμός, ο απολογισμός. Την προανάκριση για
το συμβάν έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αθλητικής
Βίας Θεσσαλονίκης.
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• Αποκλειστικό: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου «ανοίγεται» στην εστίαση
με take away κατάστημα και εδέσματα που θα φέρουν την υπογραφή
γνωστού σεφ!
• Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται
με κορονοϊό ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ενώ θετικός στη νόσο βρέθηκε και ο Κώστας Φραγκολιάς
του «Happy Day».
• Βροχή οι παραιτήσεις στον ΑΝΤ1. Το
κύμα εξόδου συνεχίζεται με γοργό
ρυθμό, με αρχισυντάκτες και δημοσιογράφους να φεύγουν άρον άρον.
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«Χρυσά» κουφέτα
στο Πάπιγκο

Π

υρετώδεις γαμήλιες προετοιμασίες για
τον χλιδάτο θρησκευτικό γάμο του εφοπλιστή Αντώνη Λαιμού και της Μαρίκας
Αράπογλου στα Ιωάννινα! Ο γόνος της ξακουστής ανά τον κόσμο ναυτιλιακής οικογένειας και
η γνωστή αρχιτέκτονας θα χορέψουν τον χορό του
Ησαΐα τη Δευτέρα 19 Ιουνίου μετά τον «κλειστό» πολιτικό γάμο που τελέστηκε τον περασμένο μήνα
στην Αθήνα.
Οι νεόνυμφοι θα ανταλλάξουν όρκους ενώπιον
Θεού και ανθρώπων στο ξακουστό χωριό του Ζαγορίου, το Πάπιγκο, με καλεσμένους συγγενείς, φίλους και επιχειρηματίες του διεθνούς τζετ σετ, τηρώντας, ωστόσο, τα αυστηρά μέτρα που ορίζονται
για την πανδημία μετά την άρση του lockdown.
Γοητευτικός, έξυπνος και με απίθανο χιούμορ, ο
εφοπλιστής είναι τρελά ερωτευμένος με τη σύζυγό
του και δεν της χαλάει χατίρι! Μάλιστα, στη μια και
μοναδική φωτογραφία που κυκλοφόρησε από τον
πολιτικό γάμο ο Αντώνης Λαιμός τη σήκωσε στην
αγκαλιά του και πόζαραν χαμογελαστοί.
Η Μαρίκα Αράπογλου, κόρη του πρώην διοικητή
της ΕΤΕ Τάκη Αράπογλου, είναι εικαστικός, ασχολείται με τη γλυπτική, ενώ σχεδιάζει προϊόντα από
ξύλο, με την επιχείρησή της να εδρεύει στην Αθήνα.
Η ξυλογλυπτική, όπως αναφέρει στο βιογραφικό
της, είναι το πάθος της. Στο site της «παρελαύνουν»
απίθανα αντικείμενα σε υπέροχα χρώματα, πολλά
από τα οποία κοσμούν αριστοκρατικές κατοικίες της
ελληνικής high society.
Ο άλλοτε περιζήτητος εργένης Αντώνης είναι γιος
του Νικόλα και της Ειρήνης Λαιμού. Με σπουδές
Νομικής στην Οξφόρδη, είναι ειδικευμένος δικηγόρος και μέλος του Middle Temple με επιχειρηματική δράση στη Γηραιά Αλβιώνα.
Μαζί με τον αδελφό του Φίλιππο (παντρεμένος με
τη Μαριάννα Γουλανδρή) είναι η έκτη γενιά της θα-

• Αποκλειστικό: Διαρροές από
τους διαδρόμους του καναλιού
στο Μαρούσι αναφέρουν ότι ο
Γιώργος Παπαδάκης βρίσκεται
σε έντονες συζητήσεις με τη διοίκηση, επιθυμώντας να τελειώσει φέτος την καριέρα του.
• Θερμή υποδοχή στο αεροδρόμιο
επιφύλαξαν στον Τριαντάφυλλο οι
θαυμαστές του, ενώ στο σπίτι του οι
εορτασμοί περιλάμβαναν μέχρι και
καπνογόνα.
• Το μοντέλο Γιώργος Μανίκας,
η «αγρότισσα» Μαρία Μιχαλοπούλου αλλά και ο «Survivor»
Κώστας Αναγνωστόπουλος πέρασαν «face control» από τη
Φαίη Σκορδά για τη θέση του
Δημήτρη Ουγγαρέζου, ο οποίος
αποχωρεί από το «Πρωινό».

λασσινής αυτοκρατορίας και ιδιοκτήτες των ναυτιλιακών εταιρειών Enesel (στεγάζεται στο Μέγαρο
επί της Βασιλίσσης Σοφίας) και NS Lemos & Company με μεγάλο αριθμό τάνκερ, δεξαμενόπλοιων
και container vessels. Πρόσφατα ανακοινώθηκε
πως προχώρησαν σε παραγγελία τριών δεξαμενόπλοιων αξίας 50 εκατ. δολαρίων έκαστο, τα οποία θα
κατασκευαστούν στο κινεζικό ναυπηγείο Shanghai
Waigaogiao Shipbuilding με ορίζοντα παράδοσης
το 2023. Παράλληλα, συνεχίζουν το κοινωφελές και
πολιτιστικό έργο, κυρίως στην ιδιαίτερη πατρίδα της
οικογένειας, τις Οινούσσες, ενώ συμπροεδρεύουν
σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, όπως ναυτιλία,
εμπορικά ακίνητα και ιδιωτικά κεφάλαια. Η βαθιά
αγάπη τους για τις θάλασσες τους οδήγησαν να επικεντρώσουν το φιλανθρωπικό έργο της οικογένειας
Lemos στην εξάλειψη του πλαστικού από τους
ωκεανούς. Αυτό το έργο διοχετεύεται μέσω της
στρατηγικής καθοδήγησης και χρηματοδότησης της
Κοινής Θάλασσας και το όραμά της για τη δημιουργία ενός κόσμου στον οποίο η πλαστική ρύπανση
δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για την υγεία των
ωκεανών ή των ανθρώπων.

• Αποκάλυψη για το πιο hot ειδύλλιο
του καλοκαιριού: η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη είναι
ζευγάρι με τον γιο του πρωθυπουργού Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
• Ο Θέμης Μάλλης, αρχισυντάκτης της Κατερίνας Καινούργιου, παραιτήθηκε χθες από το
Open και οδεύει προς τον Alpha. Σύντομα θα τον ακολουθήσει και η παρουσιάστρια!
• Η Μαρία Ηλιάκη πόσταρε την πρώτη της φωτογραφία με το μωρό!
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Έκανε αφαίρεση
στήθους!
Σοκαριστικό! Η Τζούλια Αλεξανδράτου «έκοψε» το στήθος της.
Η γνωστή πορνοστάρ, που μετακόμισε και πάλι εκτός Ελλάδας,
προκάλεσε πανικό στα social
media, ποζάροντας με μπούστο
«πλάκα» και χωρίς περαιτέρω
εξηγήσεις. «Δεν έχω πλέον! Νέος εαυτός, χωρίς β@@ιά»,
έγραψε η πρώην εστεμμένη στη
λεζάντα της φωτογραφίας, με
τους χιλιάδες followers της ενοχλημένους από την πλαστική
αφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε.

H

κίνηση της Μαίρης Συνατσάκη να φωτογραφηθεί χωρίς
μακιγιάζ, αποκαλύπτοντας τα σπυράκια του προσώπου
της, ενθουσίασε τις διαδικτυακές φίλες της, με την παρουσιάστρια να ανταποκρίνεται θετικά στα σχόλιά τους.
«Σας έκανε τόοοση εντύπωση το “αληθινό δέρμα”, όπως το χαρακτηρίσατε σε αυτήν τη φωτογραφία. Ναι, αληθινό δέρμα. Ακόμη με
κάποια ροδόχρου. Δεν έχω κάνει τίποτα ιδιαίτερο για αυτήν, αλλά
είναι ήπια, οπότε την αφήνω στην ησυχία της. Και αφήνω και ένα
σχόλιο από τα άλλα, τα πιο ιδιαίτερα. Καμιά φορά μπορεί κάποιος να
σας πει κάτι που να εννοεί κάτι άλλο και ξέρετε τώρα. Παρεξηγήσεις... Να φλεξάρουμε ό,τι έχουμε όσο πιο κοντά στην αλήθεια αντέχουμε, μέχρι να αντέχουμε περισσότερο. Είναι μια διαδρομή προσωπική για τον καθένα και τη σέβομαι. Σας φιλώ στις μούρες σας,
όπως και αν είναι αυτές», δήλωσε!

GOSSIP
Selfie με τον πρωθυπουργό

Δεν περιγράφεται η χαρά της Μπέσσυς Αργυράκη στη συνάντησή της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Γλυφάδα με αφορμή τα έργα ανάπλασης στο παραλιακό μέτωπο. Η γνωστή
τραγουδίστρια είναι εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος της πόλης και ήταν ανάμεσα στα τοπικά στελέχη που υποδέχτηκαν το κυβερνητικό
επιτελείο. Με τον αυθορμητισμό που τη διακρίνει, πρότεινε στον πρωθυπουργό να βγάλουν μια selfie, εκείνος δέχτηκε και πόζαραν
μαζί χαμογελαστοί. Τη φωτογραφία ανέβασε
στη συνέχεια με καμάρι στον λογαριασμό της
στο Facebook.

Πόζαρε δίπλα στα αδέσποτα

Μας σύστησε
τον κούκλο γιο της
Ο κούκλος γιος της Ντίνας Νικολάου
«καίει» καρδιές! Ο Στέλιος Γρηγοριάδης,
ο οποίος γεννήθηκε, ζει και εργάζεται στο
Παρίσι, φωτογραφήθηκε με τη διάσημη
μητέρα του στη γαλλική πρωτεύουσα με
φόντο τον Πύργο του Άιφελ, κατακτώντας
αμέτρητα κομπλιμέντα. Η γνωστή σεφ, με
την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της εκπομπής της, ταξίδεψε στην «πόλη των
ερωτευμένων», όπου διατηρεί ένα από τα
καλύτερα ρεστοράν με ελληνική και διεθνή κουζίνα.

Τι ετοιμάζει ο Γιάννης Αϊβάζης;
Κάτι νέο ετοιμάζει ο Γιάννης Αϊβάζης, επιλέγοντας τον Μπουράκ
Χακί για πρωταγωνιστή του πρότζεκτ. Ο Τούρκος γόης ηθοποιός
ανακοίνωσε στα προσωπικά του social media πως θα υποδυθεί
έναν πολεμιστή, ποζάροντας δίπλα στον Έλληνα ηθοποιό και σκηνοθέτη, με άγριο look και μπόλικο μακιγιάζ. Τους δύο άνδρες, εκτός
από τα επαγγελματικά, συνδέει μια μεγάλη φιλία που ξεκίνησε το
2017 στην παράσταση «Κύκλος».

Με εμφάνιση-υπερπαραγωγή και τέλειο μακιγιάζ η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου επισκέφτηκε
τη Φιλοζωική Ένωση Πετρούπολης. Η influencer
έπαιξε με τα αδέσποτα σκυλάκια ποζάροντας
στον φακό με χαμόγελο και αποκάλυψε: «Και
αυτή είναι μια από τις φιλοζωικές μου συνεισφορές. Πάντα λάτρευα αυτά τα υπέροχα τετράποδα πλασματάκια και η αγάπη αυτή ολοκληρώθηκε όταν ήρθε στη ζωή μου ο Richie. Σας παροτρύνω να πείτε ΝΑΙ στην υιοθεσία! Οι τετράποδοι
φίλοι μας που βρίσκονται στα καταφύγια έχουν
την ανάγκη μας».
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O δρ Κωνσταντίνος Παίδαρος,
χειρουργός - ουρολόγος

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου
kpapakosto@yahoo.gr

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

ΠEΤΡΑ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟY:

Μην αγνοείτε τα σημάδια!

Μ

ία ή και περισσότερες πέτρες στο ουροποιητικό μπορεί να διαταράξουν
τη ζωή, την καθημερινότητα και την
υγεία του ασθενούς. Οι λίθοι μπορεί
να βρίσκονται στους νεφρούς, στους ουρητήρες,
στην ίδια την ουροδόχο κύστη ή και στην ουρήθρα.
Το μέγεθος των λίθων ποικίλλει από λίγα χιλιοστά
έως και αρκετά εκατοστά. Υπάρχουν και λίθοι που
καταλαμβάνουν ολόκληρο το αποχετευτικό σύστημα του νεφρού, την πύελο και τους κάλυκες, σχηματίζοντας εκμαγείο και ονομάζονται «κοραλλιογενείς λίθοι».
«Ο σχηματισμός των λίθων οφείλεται στην αυξημένη συγκέντρωση στα ούρα κάποιων ουσιών, γεγονός που επιτρέπει τη συγκρυστάλλωση των ουσιών αυτών και την αύξηση του μεγέθους του λίθου. Η αυξημένη συγκέντρωση μπορεί να οφείλεται είτε σε μειωμένη ποσότητα ούρων, όπως, π.χ.,
σε πλημμελή λήψη υγρών είτε σε αυξημένη απέκκριση των ουσιών αυτών στα ούρα, λόγω κάποιων
παθολογικών καταστάσεων», αναφέρει ο δρ Κωνσταντίνος Παίδαρος, χειρουργός - ουρολόγος.
Ανάλογα με τις ουσίες από τις οποίες αποτελούνται, οι λίθοι διακρίνονται κυρίως σε: α) από ασβέστιο οξαλικό ή φωσφορικό, που είναι οι συχνότεροι, β) από κυστίνη σε άτομα που πάσχουν από κυστινουρία, γ) από στρουβίτη ή φλεγμονώδεις λίθους, σε άτομα που πάσχουν από επανειλημμένες
λοιμώξεις του ουροποιητικού και κυρίως γυναίκες,
δ) λίθους από ουρικό οξύ, πολύ σκληρούς, που δεν
απεικονίζονται συνήθως στις απλές ακτινογραφίες. Είναι συχνοί σε άτομα που υποβάλλονται σε
χημειοθεραπεία, κυρίως άντρες.

Προδιαθεσικοί παράγοντες θεωρούνται: Η ηλικία και το φύλο: Η λιθίαση απαντά συχνότερα σε
άντρες και σε ηλικίες μεταξύ 20 και 60 ετών. Η κληρονομικότητα: Περίπου το 25% των ασθενών με λιθίαση αναφέρει ιστορικό λιθίασης στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. Παθολογικές καταστάσεις: Η
πιθανότητα δημιουργίας ουρολιθίασης αυξάνεται
γενικά σε οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία

Ελάχιστα επεμβατικές
θεραπείες
Η επιλογή της μεθόδου λιθοτριψίας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, κυρίως,
όμως, από το μέγεθος και τη θέση του λίθου.
Η ανοικτή χειρουργική για την ουρολιθίαση
έχει πλέον σχεδόν εγκαταλειφθεί. Η εξέλιξη
της τεχνολογίας μάς δίνει τη δυνατότητα να
αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε περίπτωση
λιθίασης εύκολα, γρήγορα, αναίμακτα και με
απόλυτη ασφάλεια.
• Εξωσωματική λιθοτριψία: Η κλασική μέθοδος. Πρόκειται για μη επεμβατική μέθοδο
που γίνεται χωρίς αναισθησία.
• Laser λιθοτριψία: Πρόκειται για την τελειότερη και την πιο εξελιγμένη μέθοδο με ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 100%. Εκτελείται ενδοσκοπικά, διά της ουρήθρας και
είναι αναίμακτη.
• Διαδερμική mini λιθοτριψία: Εφαρμόζεται
σε ευμεγέθεις και κοραλλιοειδείς λίθους.

έχουμε είτε μειωμένη ροή ούρων είτε αυξημένη
απέκκριση στα ούρα διάφορων ουσιών που ευνοούν τον σχηματισμό λίθων, πλημμελή λήψη υγρών
και αφυδάτωση, συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού που προκαλούν μερική ή πλήρη απόφραξη της ροής των ούρων, αποφρακτικές νόσους
του ουροποιητικού όπως η υπερπλασία προστάτη,
αύξηση στο αίμα και στα ούρα ουσιών όπως το
ασβέστιο (ασβεστιουρία), το ουρικό οξύ (υπερουριχαιμία) και η κυστίνη (κυστινουρία), παθήσεις
του θυρεοειδούς και κυρίως των παραθυρεοειδών
αδένων, λήψη σκευασμάτων ασβεστίου (π.χ., σε
οστεοπόρωση) και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Διατροφικές συνήθειες: Δίαιτα πλούσια σε
ασβέστιο, οξαλικά, κορεσμένα λίπη, πρωτεΐνες,
γλυκόζη και βιταμίνη C αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης .
Σε δύσκολες περιπτώσεις που ο ασθενής πονάει
πολύ ή έχει κι άλλα ενοχλητικά συμπτώματα, ο γιατρός δίνει κατευθύνσεις και παραπέμπει τον ασθενή, ανάλογα με την περίπτωση, για απλή ακτινογραφία νεφρών - ουρητήρων - κύστης, υπερηχογράφημα ΝΟΚ, αξονική τομογραφία κοιλίας, εξετάσεις ούρων και αίματος.

Οι λίθοι μπορεί να βρίσκονται στους
νεφρούς, στους ουρητήρες, στην ίδια
την ουροδόχο κύστη ή και στην
ουρήθρα. Το μέγεθός τους ποικίλλει…

P
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ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

υνεχίζοντας τους χάρτες πολιτικών, είπαμε
να ασχοληθούμε με τα πιο… δύσκολα ωροσκόπια.
Ιδού, λοιπόν, η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Πούτιν οι κυρίες προηγούνται…

Οι… σκληροί της Ευρώπης

Κριός

Ζυγός

Ταύρος

(23/9-23/10)
Αισθηματικά, αυτό που δεν
έχετε καταφέρει έως τώρα
στις σχέσεις σας είναι να θέτετε όρια και προτεραιότητες. Το
κοινωνικό σας περιβάλλον
δεν σας βλέπει ως ισότιμους,
αλλά θεωρεί πως υπερτερείτε
σημαντικά, κοινωνικά ή ως
προσωπικότητα.

(21/3-20/4)
Λύστε θέματα του σπιτιού, του νοικοκυριού σας και δείξτε σεβασμό
στους άλλους και στις συνήθειές
τους. Ίσως αναγκαστείτε να συμβιώσετε κάποιο διάστημα με το
πρόσωπο που σας ενδιαφέρει.
Μπορείτε να τα βγάλετε πέρα; .
(21/4-20/5)
Μπορείτε να ξεφύγετε από το περιβάλλον σας, να αλλάξετε πεποιθήσεις και, τέλος, να κλείνετε τα
αφτιά σας στα κουτσομπολιά και
τις κακοήθειες. Προσέξτε ανταγωνισμούς και ζήλιες. Με κάποιον
τρόπο, «υποφέρετε» από συγγενικά πρόσωπα, τη γειτονιά ή το περιβάλλον σας.

Δίδυμοι

Άνγκελα Μέρκελ, 17/7/1954,
καγκελάριος Γερμανίας:

Βλαντιμίρ Πούτιν, 7/10/1952,
πρόεδρος Ρωσίας:

Είναι Καρκίνος, με Ερμή, Δία και Ουρανό
στο ίδιο ζώδιο, κάτι που της προσφέρει μεγάλη τύχη, αλλά και δημοφιλία στην πατρίδα της.
Με τόσο Καρκίνο στον χάρτη της, δεν είναι τυχαίο που την αποκαλούν «μητερούλα» στη
Γερμανία. Ο Ωροσκόπος της και ο Άρης της
(ανάδρομος) είναι στον Τοξότη, εξ ου και η
παγκόσμια εμβέλειά της.
Η Σελήνη της στον Υδροχόο τής χαρίζει αγάπη για την πολιτική, αλλά η Αφροδίτη της στην
Παρθένο την κάνει σκληρή και επικριτική,
όπως και ο Κρόνος της στον Σκορπιό. Ο Ποσειδώνας στον Ζυγό την κάνει επικοινωνιακή
και ο Πλούτωνας στο Λιοντάρι επιβλητική. Βέβαια, η Μέρκελ «χτυπήθηκε» πολύ από την
πολυαστρία στον Αιγόκερω.

Τι να πει κανείς γι’ αυτόν τον Ζυγό με Ωροσκόπο Σκορπιό; Αυτός ο συνδυασμός (Γκάντι,
Θάτσερ κ.ά.) κάνει τον άνθρωπο ευέλικτο, πονηρό, καχύποπτο και σχεδόν ανίκητο. Η Σελήνη του στους Διδύμους είναι εγκεφαλική και
δεν υποκύπτει σε συναισθηματισμούς, η
Αφροδίτη του στον Σκορπιό παθιασμένη αλλά
δύστροπη, ενώ Ερμή, Κρόνος (έξαρση) και
Ποσειδώνας στον Ζυγό αποτελούν μια πολυαστρία που τον κάνει εξαιρετικά σύνθετο και
απρόβλεπτο. Ο Κρόνος τού χαρίζει υπομονή
και ψυχραιμία, ο Πλούτωνας στον Λέοντα ισχύ
και λάμψη και ο Άρης στον Τοξότη δυνατή
θρησκευτική πίστη. Ο Ουρανός στον Καρκίνο
δείχνει πως είναι ικανός για γρήγορες μεταρρυθμίσεις στη χώρα του. Τα δύσκολα γι’ αυτόν
ξεκινούν από το καλοκαίρι, αλλά έχει αρκετά
καλό ωροσκόπιο και θα τα βγάλει πέρα.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Στην καριέρα μάθετε να περιμένετε και η επιτυχία θα έρθει. Με
τους φίλους σας έχετε μεγάλες
διαφορές στον τρόπο που διασκεδάζετε και χαίρεστε. Υπάρχει ένα κενό στην καρδιά σας γι’
αυτό είναι δύσκολες οι σχέσεις
σας.

(21/5-21/6)
Ίσως σας ζητηθούν σκληρά ανταλλάγματα από συνεργάτες, που θέλουν να σας εκμεταλλευτούν οικονομικά. Μη σας πιάνει τσιγκουνιά
και μη φοβάστε τα οικονομικά προβλήματα αφού θα έχετε περιθώρια
για καλοπέραση.

Τοξότης

Καρκίνος

Αιγόκερως

Λέων

Υδροχόος

(22/6-22/7)
Ο τρόπος ζωής σας ίσως είναι διαφορετικός από τους γύρω σας.
Μην «τρελαίνεστε» αν το ταίρι σας
διαφέρει τόσο από σας. Τελευταία
είστε εργασιομανείς και φιλόδοξοι. Δυσκολεύεστε ακόμη και να
βρείτε ελεύθερο χρόνο.
(23/7-22/8)
Μη φτάσετε στο σημείο να κάνετε
τον ψυχαναλυτή ή τη νοσοκόμα
του εαυτού σας. Η ειλικρίνεια είναι αυτή που σας κρατήσει ενωμένους με το ταίρι σας, καθώς και
η ψυχική επικοινωνία, η φροντίδα, η κατανόηση και η συμπόνια.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Υπάρχει τρελό πάθος στη ζωή σας,
αλλά πρέπει να αποκτήσετε αντίληψη σε ό,τι αφορά τις έννοιες «συνύπαρξη» και «διάλογος». Να θυμάστε πως κάθε ταίριασμα είναι και
προϊόν συμβιβασμού. Θα πρέπει να
κάτσετε και να συζητήσετε σοβαρά.

(22/11-21/12)
Ίσως να πρέπει να γίνετε λίγο πιο
κοινωνικοί, ώστε να μην υπάρχουν
μοναχικότητα και πλήξη στη ζωή
σας. Καλό είναι αυτό το διάστημα με
το ταίρι σας να εξηγήσετε ο ένας
στον άλλον τι θέλετε.
(22/12-19/1)
Η προσωπικότητά σας δεν μπορεί
να εκφραστεί πάντα, αλλά η ζωτική
σας ενέργεια δεν μειώνεται ούτε
και η ανεξαρτησία σας. Το ταίρι σας
ίσως νιώθει πως δεν το εμπιστεύεστε. Βρείτε νέα χόμπι και διασκεδάστε περισσότερο.
(20/1-18/2)
Μην επικοινωνείτε επιφανειακά.
Μπορείτε να προχωρήσετε μαζί
με άλλους. Με κάποια άτομα διαφωνείτε είτε σε πρακτικό είτε σε
φιλοσοφικό και ιδεολογικό επίπεδο. Ίσως πάσχετε από «πνευματικό ανταγωνισμό»! Βρείτε
ισορροπίες.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Να επικοινωνείτε σε βαθύτερο
ψυχολογικό επίπεδο. Ο Κρόνος
σάς έχει φέρει κάποια ταμπού και
ίσως μάλιστα να αρνείστε να το
συζητήσετε. Στην εργασία πειραματιστείτε με νέα πράγματα.
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Ο Μπάιντεν «ξαναμοιράζει την τράπουλα»

Σ
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το άρθρο του στη «Washington Post», τις παραμονές της επίσκεψής του στην Ευρώπη, ο
Αμερικανός πρόεδρος περιγράφει με σαφήνεια τους στόχους και τις προσδοκίες του. Και δίνει
πρόγευση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ επί
των ημερών της δικής του διοίκησης. Ο συντονισμός και, προπάντων, η στοίχιση των Ευρωπαίων
συμμάχων στη σχέση τους με τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι το ζητούμενο για τον Τζο Μπάιντεν
λίγο προτού συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του. «Θα
μπορέσουν οι δημοκρατικές συμμαχίες και οι θεσμοί, που σε μεγάλο βαθμό όρισαν τις εξελίξεις
στον προηγούμενο αιώνα, να δείξουν ισχυροί απέναντι σε σύγχρονες απειλές και αντιπάλους;», ρωτά
ο Αμερικανός πρόεδρος προτού φτάσει στην Κορνουάλη για να προεδρεύσει, πρώτα, στη Σύνοδο Κορυφής των G7 και να μετάσχει, τις επόμενες πέντε
μέρες, στις Συνόδους Κορυφής του ΝΑΤΟ και των
Ε.Ε. - ΗΠΑ.
Πρόκειται για κρίσιμη εβδομάδα. Η συνάντηση
του Τζο Μπάιντεν με τον Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου των ηγετών του ΝΑΤΟ ενδιαφέρει άμεσα την Ελλάδα, αν κι εφόσον οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις περάσουν από την εποχή των
παγετώνων, την οποία σήμερα διάγουν, σε θερμότερη περίοδο. Παρότι δεν είναι το μοναδικό, το μεγάλο αγκάθι για μια τέτοια εξέλιξη είναι η υπόθεση
του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400. Οι
Αμερικανοί έχουν προτείνει στην Άγκυρα διάφορες εναλλακτικές λύσεις, καμία, ωστόσο, δεν δεί-

χνει αποτελεσματική. Ικανοποίηση της Ουάσιγκτον
θα σήμαινε για τον Ερντογάν επώδυνο συμβιβασμό, προβλήματα με τη Μόσχα και αποδυνάμωση
της θέσης του στην περιοχή. Εμμονή στη στάση
που σήμερα τηρεί θα τον αποξενώσει περισσότερο
από τη Συμμαχία, θα τον απομακρύνει και άλλο
από την Ευρώπη, θα επιδεινώσει τις ήδη κακές
σχέσεις του με τις ΗΠΑ, θα προκαλέσει πρόσθετα
προβλήματα για την παραπαίουσα τουρκική λίρα
και θα παρατείνει την έκθεσή του σε υποθέσεις
όπως το σκάνδαλο της Halkbank.
Αν κρίνουμε από την «επίθεση φιλίας» που (παρά
τα φάλτσα με την «τουριστική αξιοποίηση» της Αμμοχώστου και την «αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών») έχει εξαπολύσει η τουρκική διπλωματία, ο Ερντογάν στο τετ α τετ με τον Μπάιντεν
προτίθεται να διαπραγματευτεί. Ευαίσθητα θέματα,
όπως ο ιδιότυπος επεκτατισμός της Τουρκίας από
τον Καύκασο έως τη Λιβύη αλλά και το δούναι και

Οι επαφές και συνομιλίες του
Τζο Μπάιντεν από την προσεχή
Παρασκευή σε ευρωπαϊκό έδαφος
θα περιγράψουν την αμερικανική
εξωτερική πολιτική στην περιοχή
και θα φέρουν τον Ερντογάν
προ κρισίμων αποφάσεων...

λαβείν με χώρες της Μέσης Ανατολής όπως η Αίγυπτος, ακόμη και η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού
στο Ισραήλ, ασφαλώς θα τεθούν προς συζήτηση.
Και τα αποτελέσματα σύντομα θα φανούν. Όχι μόνο
στις δηλώσεις (μετά ή άνευ δημοσιογραφικών ερωτήσεων), αλλά στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για τη Λιβύη ή
τη Σύνοδο Κορυφής για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με την Τουρκία που θα διεξαχθούν έως τα
τέλη του μήνα.
Οπότε τι μπορούμε να περιμένουμε, σε τι να ελπίζουμε από αυτό τον διπλωματικό πυρετό, από το
«ξαναμοίρασμα της τράπουλας» του Αμερικανού
προέδρου; Από τους νέους συσχετισμούς που τείνουν να διαμορφωθούν αλλά και τις συνεργασίες
που οικοδομούνται στην περιοχή; Αν αναλογιστούμε τα σαράντα κύματα από τα οποία πέρασαν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις την περασμένη χρονιά
(τουρκολιβυκό μνημόνιο, μεταναστευτικές ροές σε
Έβρο και Αιγαίο), μια αναδίπλωση της Άγκυρας στη
Νοτιοανατολική Μεσόγειο δεν θα σημαίνει ασφαλώς λήξη της επιφυλακής. Θα δώσει, όμως, τη δυνατότητα στις διμερείς σχέσεις να πλεύσουν σε
ηρεμότερα νερά. Θα παραιτηθούν οι Τούρκοι από
τις επιδιώξεις τους στο Αιγαίο ή στην Κύπρο; Με
Ερντογάν ή δίχως αυτόν, δείχνει απίθανο να περπατήσουν ανάποδα τον δρόμο που ήδη έκαναν. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα δοθεί χρόνος σε όλες τις
πλευρές να συνεννοηθούν και να επιτύχουν ισορροπίες, οι οποίες μπορεί να μη λύσουν προβλήματα,
θα αποτρέψουν, όμως, την επιδείνωσή τους.

O πρωθυπουργός είπε «ναι» στην πρότασή μας

O

ταν ξεκινούσαμε την καμπάνια μας για να
δοθούν περισσότερες ελευθερίες σε
όσους έχουν εμβολιαστεί, ώστε αυτές να
λειτουργήσουν ως κίνητρο για τους υπολοίπους,
ήμασταν μόνοι μας. Όπως και όταν υποστηρίζαμε
ότι για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων ο εμβολιασμός θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικός. Δεν έλειψαν τότε και οι γνωστοί...
συνταγματολόγοι, οι ψεκασμένοι και τα λοιπά
«φωτισμένα» μυαλά, οι οποίοι μέχρι και για παραβίαση του Συντάγματος μας κατηγόρησαν.
Στη χώρα, βλέπετε, όπου ανθεί η φαιδρά πορτοκαλέα το να λες την άποψή σου δεν κοστίζει τίποτε. Ούτε ακόμη και όταν μετράμε πάνω από
12.000 νεκρούς, στην πλειονότητά τους ανθρώπους που για μια σειρά από λόγους δεν είχαν
προλάβει να εμβολιαστούν -στο πρώτο στάδιο
δεν είχαμε εμβόλια- ή το είχαν πάρει όλο αυτό
που ζούμε κάπως αψήφιστα. Μακάρι να είχαμε
μια θεϊκή ικανότητα και να μπορούσαμε να τους
φέρναμε πίσω ώστε να ακούσουν όλοι αυτοί που
με διάφορα προσχήματα αρνούνταν να πράξουν
το αυτονόητο. Για τους ίδιους, τις οικογένειές

τους, τους φίλους και γνωστούς τους. Χαιρόμαστε, όμως, γιατί η πρότασή μας αργά και σταθερά
κέρδιζε έδαφος. Και πραγματικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που
είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου είπε τα αυτονόητα. Ότι «η
συντριπτική πλειονότητα όσων νοσηλεύονται»
είναι ανεμβολίαστοι. «Αυτό είναι κάτι που πρέπει
να το αλλάξουμε».

Όταν ξεκινούσαμε την καμπάνια μας για
να δοθούν περισσότερες ελευθερίες σε
όσους έχουν εμβολιαστεί, ώστε αυτές
να λειτουργήσουν ως κίνητρο για τους
υπολοίπους, ήμασταν μόνοι μας. Τελικά,
η δημοσιογραφία, όταν λειτουργεί υπέρ
της κοινωνίας και των αυτονόητων
ζητημάτων, μπορεί σε ορισμένες
περιπτώσεις να εισακούεται
και από την πολιτική...

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τα προνόμια των εμβολιασμένων: «Μέρος αυτής της συζήτησης έχει να κάνει και με τις διευκολύνσεις -προτιμώ αυτό τον
όρο από τον όρο “προνόμια”- ή τις ελευθερίες που
έχουν οι εμβολιασμένοι συμπολίτες μας. Θεωρώ
ότι αυτή η συζήτηση θα ανοίξει σύντομα, θα ανοίξει από πλευράς κυβέρνησης, από τη στιγμή που
όλοι οι συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνατότητα
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να έχουν
πρόσβαση σε ένα εμβόλιο». Όπως είπε, στη χώρα
μας θα γίνει και η συζήτηση για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό ειδικών κατηγοριών εργαζομένων
στο σύστημα Υγείας, στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Ελπίζουμε μόνο, κύριε Μητσοτάκη, να
μη χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος. Όσο πιο γρήγορα πάρετε τις αποφάσεις σας και δώσετε μικρές ή
μεγάλες ελευθερίες στους εμβολιασμένους τόσο
θα πειστούν ακόμη περισσότεροι ώστε να κτιστεί
το τείχος ανοσίας απέναντι σε αυτούς που ορθώνουν το τείχος ανοησίας. Και, φυσικά, δεν αναφερόμαστε στις ελάχιστες των περιπτώσεων που λόγοι ιατρικοί δεν επιτρέπουν τον εμβολιασμό.
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