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Ευτυχώς για την Ελλάδα, ευτυχώς για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μ

ια νέα εποχή ξημερώνει στην Ευρώπη
και φέρει έντονα το ελληνικό αποτύπωμα. Από την 1η Ιουλίου, λοιπόν, και
για δώδεκα μήνες το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Covid θα γίνεται δεκτό σε όλα τα κράτημέλη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών εντός της Ε.Ε. με ασφάλεια, καθώς
χθες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε με συντριπτική πλειοψηφία (546 ψήφους υπέρ, 93 κατά και
51 αποχές) τον κανονισμό για το Ψηφιακό Πιστοποιητικό.
Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο που θα επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να ταξιδεύουν
ελεύθερα και με ασφάλεια, δείχνοντας το έγγραφο
που θα πιστοποιεί ότι έχουν εμβολιαστεί ή ότι έχουν
ένα πρόσφατο αρνητικό τεστ (72 ωρών για PCR ή 48

ωρών για self test ή rapid test) ή ότι έχουν αναρρώσει
από κορονοϊό.
Η έγκριση από την Ευρωβουλή αποτελεί προσωπική δικαίωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εν μέσω αμφισβητήσεων -κυρίως στο
εσωτερικό και λιγότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο- πήρε την πρωτοβουλία και πρότεινε την υιοθέτηση ενός
κοινού «πράσινου» πιστοποιητικού Covid, που θα
επέτρεπε, εκτός των άλλων, και μια καλύτερη τουριστική περίοδο. Ήταν μια πολύμηνη και συντονισμένη
προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης, η έκβαση
της οποίας υπήρξε επιτυχής.
Παράλληλα, αποτελεί ένα ηχηρό ράπισμα στη στείρα
και λαϊκίστικη αντιπολίτευση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. O Αλέξης Τσίπρας, εγκλωβισμένος στον μικρόκοσμο της ιδεοληψίας του, από την πρώτη στιγμή επιδό-

θηκε σε έναν άγονο αγώνα δρόμου για να απαξιώσει
την πρόταση, φτάνοντας, μάλιστα, στο σημείο να το χαρακτηρίσει «μια ανοησία». Σε συνέντευξή του στο Open
είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι μια ανοησία, όταν έχεις 7% εμβολιασμένους αυτήν τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη».
Βεβαίως, οι αφορισμοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έφτασαν έως τις Βρυξέλλες. Ίσως να μην
ξεπέρασαν και τα στενά γεωγραφικά όρια της Κουμουνδούρου. Ευτυχώς για την Ελλάδα. Ευτυχώς για
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ελληνική κυβέρνηση στην περίπτωση της πανδημίας απέδειξε ότι βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις, τις παρακολουθεί και μπορεί να προτείνει λύσεις που γίνονται αποδεκτές από την ευρωπαϊκή οικογένεια.

Λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απέργιας, στην οποία συμμετέχει και η ΕΣΗΕΑ, η POLITICAL δεν θα κυκλοφορήσει αύριο Παρασκευή.
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Έρχονται ρυθμίσεις… ομπρέλα

Μ

ε τη συζήτηση για τις διευκολύνσεις σε εμβολιασμένους
πολίτες να έχει ήδη ξεκινήσει, στο Μέγαρο Μαξίμου οι
συσκέψεις δίνουν και παίρνουν, ενώ,
όπως αποκάλυψε χθες η «Political», ίσως
και την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να
αναμένεται η εισήγηση της Επιτροπής Βιοηθικής υπό την καθηγήτρια Έφη Βαγενά
ως προς τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
των υγειονομικών αλλά και των εργαζομένων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Πρακτικά, στην ατζέντα της κυβέρνησης είναι μια διπλή νομοθετική παρέμβαση τους επόμενους μήνες για τις δύο αυτές παράλληλες συζητήσεις.

Θεσμικό πλαίσιο
Αρχής γενομένης από την παροχή διευκολύνσεων σε πολίτες που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, αποκαλυπτικός ήταν προχθές το βράδυ σε εκδήλωση του Eurasia Group ο πρωθυπουργός, ο οποίος υπογράμμισε ότι
«πολλά εστιατόρια θα μας πουν -και θα
τους δώσουμε το δικαίωμα να το κάνουνότι δέχονται μόνο εμβολιασμένους πελάτες». «Οι πολίτες θα συνειδητοποιήσουν
ξαφνικά ότι αν δεν είναι εμβολιασμένοι,
ειδικά οι νέοι μας, δεν θα έχουν τα ίδια

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

επίπεδα ελευθερίας, όπως άλλοι εμβολιασμένοι πολίτες της ίδιας ηλικίας»,
πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Political» και χθες και προχθές υπήρξαν συσκέψεις στο Μαξίμου μεταξύ συναρμόδιων υπουργών για το ζήτημα. Όπως εξηγεί κυβερνητικό στέλεχος με γνώση των
διεργασιών, το κεντρικό νόημα δεν θα είναι να επιβληθεί υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού σε όλες τις δραστηριότητες,
αλλά να διευκολυνθεί η αυτορρύθμιση
της αγοράς. Για παράδειγμα, αν ένα εστιατόριο θέλει σε κλειστό χώρο από το φθινόπωρο και μετά να δέχεται πελάτες, να
μην υφίσταται κώλυμα λόγω της νομοθεσίας, αλλά να επιτρέπεται αυτή η de facto
εξάσκηση της ελευθερίας για τους εμβολιασμένους πολίτες, στη βάση της μη δικαιολόγησης των περιορισμών για υγειονομικούς λόγους. « Έχεις δικαιολογητική βάση να μην επιτρέψεις σε ένα εστιατόριο που θέλει στους χώρους του μόνο
εμβολιασμένους πολίτες και υπάρχει η

ίδια βάση για τον περιορισμό ενός πολίτη
ο οποίος δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια
υγεία;», διερωτάται με νόημα κυβερνητικό στέλεχος.
Υπό αυτό το πρίσμα, η ρύθμιση-ομπρέλα αυτού του είδους μπορεί να έρθει από
τον Ιούλιο και μετά, όταν, δηλαδή, θα έχει
δοθεί η δυνατότητα σε όποιον το θέλει να
εμβολιαστεί και, εφόσον δεν το έχει πράξει, θα σημαίνει ότι συνειδητά αντιτίθεται
στον εμβολιασμό.
«Είναι η συζήτηση του χειμώνα που θα
έρθει. Για τον χειμώνα που θα έρθει μπορώ να σας το πω μετά βεβαιότητας από
τώρα ότι οι εμβολιασμένοι θα μπορούν να
μπουν σε κλειστούς χώρους. Είναι προφανές αυτό. Οι ανεμβολίαστοι προφανέστατα δεν θα μπορούν να μπουν», είπε
χθες με νόημα ο υπουργός Ανάπτυξης
Άδωνις Γεωργιάδης (ΕΡΤ), ενώ και ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης
(ΑΝΤ1) εξήγησε ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα μπορεί να λειτουργεί ως
απόδειξη για την παράκαμψη περιορισμών.

Υποχρεωτικοί εμβολιασμοί
Από την άλλη, σχεδόν ειλημμένη φαίνεται πως είναι η πολιτική απόφαση για την
υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών στο

ΕΣΥ αλλά και στις μονάδες φροντίδας
υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιοηθικής, η
οποία λαμβάνει υπ’ όψιν και στοιχεία ηθικής αλλά και συνταγματικά δεδομένα, θα
είναι προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ενδιαφέρον είχε και η χθεσινή παρέμβαση
του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου και
πρώην υπουργού Αντώνη Μανιτάκη
(Πρώτο Πρόγραμμα), ο οποίος επανέλαβε
την άποψη ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων κινείται στο πλαίσιο του Συντάγματος, ενώ υπογράμμισε ότι θα είναι
νόμιμη ενδεχόμενη απόφαση επιχειρηματιών και ιδιοκτητών καταστημάτων να
απαγορεύσουν την είσοδο σε πελάτες που
δεν έχουν εμβολιαστεί.

Στην ατζέντα της κυβέρνησης
είναι μια διπλή νομοθετική
παρέμβαση τους επόμενους
μήνες
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Σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας με την Ένωση Συντακτών για το εργασιακό
Με ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της Ν.Δ. απάντησε σε
ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ, σύμφωνα με την οποία στο νομοσχέδιο
για την προστασία της εργασίας «επιβάλλεται μείωση των αποδοχών, αφού η αυξημένη σε ώρες εργασία θα αμείβεται με ρεπό», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για καταφανές ψεύδος.
«Είναι απόλυτο δικαίωμα του κάθε φορέα, όπως και του κάθε
πολίτη, να έχει την άποψή του για τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο “Νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας”. Αυτό
που είναι απαράδεκτο είναι η διαστρέβλωση όσων προβλέπει.
Και το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν η διαστρέβλωση αυτή γίνεται από εκείνους που έχουν ταχθεί να ενημερώνουν τους πολίτες», σημειώνει το Γραφείο Τύπου της Ν.Δ. «Διαβάζουμε σε ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ ότι στο νομοσχέδιο
“επιβάλλεται μείωση των αποδοχών, αφού η αυξημένη σε ώρες
εργασία θα αμείβεται με ρεπό”. Αποτελεί καταφανές ψεύδος.
Πουθενά δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Μια απλή ανάγνωση αρ-

κεί», προσθέτει. Τέλος, η Ν.Δ. επισημαίνει ότι όσοι εργάζονται
υπερωριακά έχουν το απόλυτο δικαίωμα να αμειφθούν με τον
τρόπο που αμείβονταν μέχρι τώρα. «Θα περίμενε κάποιος από
αυτούς που έχουν ταχθεί να υπερασπίζονται τον κώδικα δεοντολογίας ότι θα είναι οι πρώτοι που θα τον τηρούν. Δυστυχώς, είναι οι πρώτοι που τον παραβιάζουν», καταλήγει η Νέα Δημοκρατία.

Η EΣΗΕΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, σε ανακοίνωσή του, τόνιζε ότι αντιτάσσεται στο κυβερνητικό νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις, που σκοπό έχει να καταρρακώσει τα εργασιακά
κεκτημένα.
G Με το νομοσχέδιο αυτό επιχειρείται η υποβάθμιση της συλλογικής διαπραγμάτευσης, με παράλληλη πριμοδότηση των
ατομικών συμβάσεων εργασίας.

G Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις διευκολύνονται οι απολύσεις

συνδικαλιστών, προβλέπεται περιορισμός της επαναπρόσληψης ύστερα από ακύρωση απόλυσης και ανοίγει ο δρόμος για
ετεροχρονισμένη καταβολή της αποζημίωσης έως και τέσσερις μήνες μετά την απόλυση.
G Με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας μέσω ατομικών συμβάσεων ενισχύεται η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, επιχειρείται η κατάργηση του οκταώρου, ενώ στην ουσία επιβάλλεται μείωση των αποδοχών, αφού η αυξημένη σε
ώρες εργασία θα αμείβεται με ρεπό.
G Οι ρυθμίσεις της διαιτησίας είναι κομμένες και ραμμένες στα
μέτρα της εργοδοσίας, όπως, άλλωστε, και η ειδική προστασία των απεργοσπαστών.
G Το σύνολο των εργαζομένων απορρίπτει το νομοσχέδιο με
όλες του τις διατάξεις, που πλήττει ακόμη και τα τελευταία
κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα.

Τραβάνε…
κόκκινη γραμμή

Σ

την αντεπίθεση περνά το Μέγαρο
Μαξίμου, ενόσω το νέο νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις συζητείται στις αρμόδιες
επιτροπές της Βουλής και εν όψει των σημερινών απεργιακών κινητοποιήσεων.
Ούτως ή άλλως, με την κατάθεση του εργασιακού και με τον αέρα του ασφαλούς
δημοσκοπικού προβαδίσματος έναντι του
ΣΥΡΙΖΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να περάσει από το Κοινοβούλιο
το αμέσως προσεχές διάστημα -και με
ορίζοντα το τέλος του έτους- εμβληματικές για την κυβέρνηση μεταρρυθμίσεις,
όπως η επικουρική ασφάλιση, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η ριζική αναδιοργάνωση του πανεπιστημιακού χάρτη
της χώρας αλλά και συνέργειες ανάμεσα
σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως αυτές περιγράφονται στο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0».
Με το μότο «Δύναμη στον εργαζόμενο»,
στην κυβέρνηση αξιολογούν το νέο εργασιακό νομοσχέδιο ως ένα απόλυτα ενδεικτικό δείγμα γραφής εκείνων των μεταρρυθμίσεων που έρχονται να διευθετήσουν
σημαντικές εκκρεμότητες, τις οποίες για
δεκαετίες προηγούμενες κυβερνήσεις
δεν τόλμησαν να αγγίξουν. Ως εκ τούτου, η
μετωπική με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης και δη τον ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν
τρομάζει το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά κρίνεται και επιβεβλημένη, προκειμένου να αντιληφθεί η μεγάλη πλειονότητα του κόσμου της εργασίας ποιος πραγματικά πε-

Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

ριφρουρεί τα εργασιακά δικαιώματα,
προσαρμόζοντας μια παρωχημένη νομοθεσία στις σύγχρονες ψηφιακές προδιαγραφές και ποιος οχυρώνεται πίσω από
κλισέ περασμένων δεκαετιών, αποτελματώνοντας εν τέλει τον κόσμο της εργασίας.
Υπό αυτό το πρίσμα, δε, η πλειοψηφία
αναμένεται να ζητήσει εντός της ημέρας
ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή, προκειμένου να υποχρεώσει τις δυνάμεις της
αντιπολίτευσης -και εν προκειμένω τον
ΣΥΡΙΖΑ- να τοποθετηθούν επί συγκεκριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου, μακριά από συνθήματα και παρελκυστικές
λογικές. Το στίγμα έδωσε, χθες, με σειρά
αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης. Συγκεκριμένα, αφού ανέφερε πως το νέο νομοσχέδιο εισάγει μέτρα
για την προστασία της εργασίας και την
ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, επικαλέστηκε συγκεκριμένα
παραδείγματα, όπως την άδεια πατρότητας 14 ημερών, τη γονική άδεια δύο μηνών
και για τους δύο γονείς πληρωμένη από
τον ΟΑΕΔ, την άδεια φροντιστή πέντε ημερών, τη θεσμοθέτηση ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας για γονείς παιδιών έως 12
ετών και την απαγόρευση απόλυσης πατέ-

ρα για έξι μήνες από τη γέννηση του παιδιού του, για να διερωτηθεί: «Τι θα πουν
στους εργαζομένους, τους οποίους δήθεν
στηρίζουν;».
Μάλιστα, μιλώντας χθες στο ραδιόφωνο
του ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηδάκης δεν δίστασε να
ασκήσει σφοδρή κριτική κατά του ΣΥΡΙΖΑ,
σημειώνοντας πως οι τοποθετήσεις του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί εργασιακού μεσαίωνα και οδοστρωτήρα προκαλούν κατάθλιψη ακόμη
και για τα δεδομένα του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ «κάρφωσε» την Κουμουνδούρου, επισημαίνοντας ότι ο χρόνος διευθέτησης εργασίας εφαρμόζεται εδώ και 30 χρόνια στην
Ελλάδα και ο ΣΥΡΙΖΑ προσποιείται πως
δεν καταλαβαίνει.

Μαζί στους δρόμους
Στο Μέγαρο Μαξίμου εκφράζουν, μάλιστα, την έκπληξή τους, καθώς, όπως λένε,
η αντιδραστική στάση του ΣΥΡΙΖΑ έναντι
κάθε προωθούμενης αλλαγής, ανεξαρτήτως περιεχομένου και πολιτικού πρόσημου, φέρνει σε ορισμένες των περιπτώσεων το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους

υποτιθέμενους ταξικούς του εχθρούς,
όπως είναι ο ΣΕΒ. Και αυτό γιατί ΣΥΡΙΖΑ
και Σύνδεσμος Βιομηχάνων αντιτίθενται
στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, την ώρα
που η ΓΣΕΕ, η οποία επίσης συμμετέχει
στις απεργιακές κινητοποιήσεις, έχει ταχθεί υπέρ της συγκεκριμένης ρύθμισης,
αποφαινόμενη ότι αυτή συμβάλλει στην
καταπολέμηση της «μαύρης» και αδήλωτης εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, το επικοινωνιακό μπαράζ και η λεπτομερής
ανάλυση των προωθούμενων διατάξεων
αποσκοπούν, επίσης, και στην πλήρη ενημέρωση των «γαλάζιων» βουλευτών εν
όψει της επικείμενης ψηφοφορίας.

Στην αντεπίθεση περνά
το Μέγαρο Μαξίμου, ενόσω
το νέο νομοσχέδιο για τις
εργασιακές σχέσεις συζητείται
στις αρμόδιες επιτροπές
της Βουλής
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλέξανε τις… γραμμές τους
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου

δική τους ευθύνη αφήνουν εκτεθειμένους στην πανδημία τους λαούς και στη
μεγάλη πλειοψηφία τους ανεμβολίαστους. Προσποιούνται ότι δεν υπάρχει η
ενοχλητική για αυτούς αλήθεια ότι δεν
έχει απαντηθεί επιστημονικά για το αν ο
εμβολιασμός μπορεί να εμποδίσει αποτελεσματικά τη μετάδοση του ιού, την ώρα
που καταγράφονται νέες μεταλλάξεις».
Δυσφορία προκάλεσαν στην Ελληνική
Λύση οι αναφορές του πρωθυπουργού
στη Βουλή για το ενδεχόμενο κάποιοι
ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης να μην
επιτρέπουν την είσοδο σε μη εμβολιασμένους πολίτες. Αφού χαρακτήρισαν «ανατριχιαστική» αυτή την αναφορά, επισημαίνουν πως «τους όρους λειτουργίας των
καταστημάτων δεν τους θέτει ο εκάστοτε
επιχειρηματίας, αλλά η συντεταγμένη Πολιτεία και η κυβέρνηση. Εκτός αν ο πρωθυπουργός εννοεί ότι μετά τους “ειδικούς”, που δήθεν παίρνουν τις αποφάσεις
για τα μέτρα, τώρα αποφάσισαν να... κυβερνήσουν και οι εστιάτορες, αφού η κυβέρνηση αδυνατεί». Αντιμετώπιση της
πανδημίας με μαζικά τεστ προτείνει το
ΜέΡΑ25.

aantonopoulos10@gmail.com

Α

ντιδράσεις αλλά και αμηχανία
έχει προκαλέσει στο εσωτερικό
των κομμάτων η συζήτηση που
έχει ανοίξει για το αν θα πρέπει
να δοθούν κίνητρα ή προνόμια στους πολίτες προκειμένου να άρουν τις επιφυλάξεις τους για τον εμβολιασμό. Στον ΣΥΡΙΖΑ
δεν μπαίνουν επισήμως σε αυτή την κουβέντα και επιμένουν στη θωράκιση του
ΕΣΥ. Μάλιστα, ο πρώην υπουργός και τομεάρχης Υγείας Ανδρέας Ξανθός επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει ένα «εκτεταμένο, αξιόπιστο, επαναλαμβανόμενο και
στοχευμένο στους χώρους εργασίας testing από επαγγελματίες της Υγείας και χωρίς οικονομική επιβάρυνση των πολιτών».
Μάλιστα, θέτει αυτή την κατεύθυνση ως
βασικό άξονα, όπως λέει, «για να αναβαθμιστεί η επιδημιολογική επιτήρηση της
πανδημίας και να “θωρακιστούν” υγειονομικά η οικονομία, ο τουρισμός, η κοινωνία
και η χώρα».
Στο Κίνημα Αλλαγής βγήκαν ευθέως
υποστηρικτικά στο ενδεχόμενο να δοθούν
κίνητρα στους πολίτες, προκειμένου να
ανέβει το χαμηλό ποσοστό του εμβολιασμένου πληθυσμού. «Tα ποσοστά του
πληθυσμού που έχουν εμβολιαστεί -και
ιδιαίτερα των ηλικιωμένων- είναι ακόμη
χαμηλά και δημιουργούν ανησυχία για το
μέλλον. Κάτι που δεν συμβαδίζει με την
πλαστή δήθεν ειδυλλιακή εικόνα που

καλλιεργεί η κυβέρνηση», επισημαίνουν
από τη Χαριλάου Τρικούπη και ξεκαθαρίζουν πως «είμαστε υπέρ κάθε συγκεκριμένου μέτρου που παρέχει κίνητρα και διευκολύνσεις στους εμβολιασμένους. Με
λιγότερα λόγια και συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις η κυβέρνηση να ανοίξει τον σχετικό διάλογο
στη Βουλή».

Τη βαθιά ανησυχία ότι χαλαρώνουν τα
μέτρα πρόληψης εκφράζει το ΚΚΕ με
αφορμή και την ψήφιση του Ευρωπαϊκού
Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid: «Ε.Ε. κυβερνήσεις, με πρώτη την ελληνική, πιστοποιούν στην πράξη με το “Ευρωπαϊκό
Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid” ότι χαλαρώνουν και αυτά τα στοιχειώδη μέτρα
προστασίας από τον ιό. Πιστοποιούν ότι με

Αντιδράσεις αλλά και αμηχανία
έχει προκαλέσει στο εσωτερικό
των κομμάτων η συζήτηση
για τα κίνητρα στους
εμβολιασμένους

Σάλος στην UEFA για την αποκάλυψη της «Political» με τις φανέλες της Β. Μακεδονίας
Στην UEFA έφτασε το ρεπορτάζ της «Political» ότι η εθνική ομάδα
της Βόρειας Μακεδονίας θα κατέβει ως… σκέτη Μακεδονία στα τελικά του Euro 2020, που αρχίζουν μεθαύριο Παρασκευή, και σήμερα αναμένεται η απάντηση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας στην
ΕΠΟ, πιθανότατα και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στη σχετική διαμαρτυρία της ελληνικής πλευράς. Σύμφωνα με πληροφορίες,
η ελληνική πλευρά αιτήθηκε άμεση απάντηση από την UEFA, αλλά
αυτό δεν κατέστη εφικτό. Οπότε σήμερα, που θα επιληφθεί η UEFA,
θα γίνει γνωστό αν οι διεθνείς Βορειομακεδόνες θα έχουν στη φανέλα τους το έμβλημα της ομοσπονδίας τους, Football Federation
Macedonia, το οποίο έπρεπε να είχε αλλάξει μετά τη Συμφωνία των
Πρεσπών. Όπως έγραψε χθες η «Political», στη γειτονική χώρα προκλήθηκε αναταραχή από τις νέες φανέλες που θα φορούσαν οι διεθνείς στο ευρωπαϊκό τουρνουά. Οι φίλαθλοι ζήτησαν να αποσυρθούν, όπως και έγινε, κι έτσι θα φορέσουν τις παλιές φορεσιές τους,

στις οποίες υπάρχει και ο ήλιος της Βεργίνας. Εκείνο, όμως, που
αποτελεί πρόκληση είναι ότι η ομοσπονδία τους στον λογότυπό της
αναφέρεται ως «μακεδονική», λες και δεν έγινε ποτέ η Συμφωνία
των Πρεσπών, η οποία μετονόμασε τη χώρα σε Βόρεια Μακεδονία.
Επίσης, στο πρόσφατο φιλικό παιχνίδι εν όψει του Euro 2020 που
έδωσε η εθνική της γειτονικής χώρας με τη Σλοβενία, η τηλεόραση
στο iso είχε τα τρία γράμματα «MKD», δηλαδή «Μακεδονία» σκέτο
(κάτι το οποίο, ωστόσο, δεν επιτρέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών). Στο μεταξύ, έπειτα από έρευνα της «Political» για τις άλλες
ομοσπονδίες της Βόρειας Μακεδονίας, αυτή του βόλεϊ αναφέρεται
κανονικά ως «μακεδονική», όπως και εκείνη του χάντμπολ. Η δε Α’
Κατηγορία του μπάσκετ, επίσης, αναφέρεται έτσι. Αντίθετα, η ομοσπονδία κολύμβησης αναγράφεται ως «ομοσπονδία της Βόρειας
Μακεδονίας», όπως και αυτή του στίβου και των Special Olympics.
Άλκης Φιτσόπουλος
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Το δύσκολο τριήμερο
του Αλέξη
Το τριήμερο 25-27 Ιουνίου έχει δρομολογηθεί να διενεργηθεί η προγραμματική συνδιάσκεψη του κόμματος. Δεν θα
είναι ένα εύκολο τριήμερο για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Το αντίθετο θα έλεγα… Η τάση των «53+» προετοιμάζεται ήδη για σκληρή κριτική, η
οποία θα επικεντρωθεί στους «εισοδιστές» του ΠΑΣΟΚ. Θα του χαλάσουν τα
μπάνια του προέδρου. Και έχει και το
σπίτι στο Λαύριο - δεν μπορεί να ασχολείται με «Ομπρέλες» και «Ρενέ»…

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Τα πάρτι
της Μυκόνου

Τ

α πριβέ πάρτι σε βίλες της Μυκόνου δεν
είναι φαινόμενο της Covid εποχής που
διανύουμε. Είναι παλαιό πρόβλημα, το
οποίο έχουν καταγγείλει εδώ και πολλά χρόνια
ορισμένοι καταστηματάρχες του νησιού, οι
οποίοι βρήκαν και τον μπελά τους και δέχθηκαν και σκληρές απειλές. Το μαύρο χρήμα ρέει
άφθονο σε αυτά τα πάρτι, αφού τις συγκεκριμένες βίλες τις νοικιάζουν μέσω εταιρειών του
εξωτερικού και δεν αποδίδουν ούτε καν τον
ΦΠΑ. Επειδή είστε ξεχασιάρηδες, θυμίζω ότι
οι βίλες στις οποίες διεξάγονται τα παράνομα
πάρτι είναι γνωστές και βρίσκονται στις περιοχές Φτελιά, Κούνουπας, Άγιος Στέφανος, Καλό
Λιβάδι, Χουλάκια, Super Paradise και Λούλος
Καλαφάτη. Οι τιμές εισόδου στα εν λόγω πάρτι
ξεκινούσαν από 300 ευρώ το άτομο με open
bar, τα ρεζερβέ τραπέζια είχαν ελάχιστη κατανάλωση από 1.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ, με
τους μεσίτες του νησιού να δέχονται προτάσεις
για να νοικιάσουν βίλες έναντι 30.000 ευρώ και
40.000 ευρώ τη μέρα.

Εγώ δεν βλέπω να φεύγει ο Λεωνίδας Μπόμπολας ούτε βλέπω να είναι στα μαχαίρια με τους εκπροσώπους του ολλανδικού fund της Reggeborgh Invest. Δεν ξέρω ποιοι τα διαρρέουν αυτά
τα σενάρια, αλλά έχουν ελάχιστο βαθμό αληθείας. Αν ήθελε να αποσυρθεί από το παιχνίδι, θα το
είχε κάνει εδώ και καιρό…

Χρέη και δάνεια
ΠΑΣΟΚ και ΚΙΝ.ΑΛ.
Μιας και είναι της μόδας τα χρέη των κομμάτων, ξέρει κανείς τι γίνεται με τα δάνεια του
ΠΑΣΟΚ, το οποίο άλλαξε όνομα και έγινε
ΚΙΝ.ΑΛ. και τώρα εμφανίζεται πεντακάθαρο;
Τα δάνεια και τα χρέη του ΠΑΣΟΚ εξυπηρετούνται ή έχουν γραφτεί στο χιόνι; Προς το
παρόν εμφανίζονται δύο ισολογισμοί. Ένας
του ΠΑΣΟΚ με υποχρεώσεις 322 εκατ. ευρώ
και ένας του ΚΙΝ.ΑΛ. με 900.000 ευρώ. Κάποιος να μας πει τι ισχύει…

Θα πάει ή όχι ο Σαμαράς
στη Βουλή;
Φουντώνουν οι φήμες ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα μεταβεί, τελικώς, στη Βουλή και θα καταψηφίσει τις
συμφωνίες με τα Σκόπια. Αυτήν τη φορά ο πρώην
πρόεδρος της Ν.Δ. δεν θα το κάνει όπως έκανε στην
ψηφοφορία για την εκλογή της Κατερίνας Σακελλαροπούλου, όπου απείχε… Πληροφορίες από το ησυχαστήριό του στο Λουτράκι αναφέρουν ότι είναι αποφασισμένος να το καταψηφίσει. Κάπου εκεί τα πράγματα θα δυσκολέψουν για τη γαλάζια παράταξη, αν
δεχθούμε ότι η κυβέρνηση θα «επιβάλει» κομματική
πειθαρχία στους υπόλοιπους βουλευτές.

P
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Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι
ο Σωκράτης
Η Intrakat του Σωκράτη Κόκκαλη σχεδιάζει
μεγάλες επενδύσεις, που θα φτάσουν το 1 δισ.
ευρώ, για τα επόμενα οκτώ χρόνια. Ο στρατηγικός σχεδιασμός του CEO της εταιρείας, Πέτρου
Σουρέτη, περιλαμβάνει την επένδυση 300
εκατ. ευρώ στις ΑΠΕ, καθώς η εταιρεία διαβλέπει ανάπτυξη στον συγκεκριμένο κλάδο. Τα
τέσσερα πεδία δράσης της εταιρείας είναι
άμεσα συνυφασμένα με την πορεία του κλάδου. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι θα γίνουν επενδύσεις 43 δισ. ευρώ τη δεκαετία 2020-2030,
έργα ΣΔΙΤ 7 δισ. ευρώ έως το 2026, ενώ οι ΑΠΕ
θα καλύψουν ανάγκες έως 8 GW έως το 2030.
Την ίδια στιγμή, η εταιρεία έχει ανοιχτές κεραίες για τουριστικές υποδομές και ακίνητα,
όπου παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες.

Το «γράμμα» της Φώφης
για το εργασιακό
Τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές επιχειρεί να
βάλει στο μέτωπο που έχει ανοίξει με την ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας η Φώφη Γεννηματά. Στο πλαίσιο αυτό, η
πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής απέστειλε
επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES) Σεργκέι Στάνισεφ, προκειμένου να τον ενημερώσει για το
περιεχόμενο του νομοσχεδίου του υπουργείου
Εργασίας. Σε πρώτο πρόσωπο και φιλικό ύφος,
του γράφει μεταξύ άλλων: «Ελπίζω αυτό το email να σε βρίσκει καλά. Επικοινωνώ μαζί σου
για να σε ενημερώσω ότι η συντηρητική κυβέρνηση της Ελλάδας προωθεί για ψήφιση στη
Βουλή ένα Σχέδιο Νόμου, που ισοπεδώνει τα
εργασιακά δικαιώματα και παρεμποδίζει την
άσκηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών».
Αφού ενημερώνει για την αρνητική ψήφο που
θα δώσει το ΚΙΝ.ΑΛ. στη Βουλή, καταλήγει λέγοντας πως «θα χαρούμε πολύ να λάβουμε ένα
μήνυμα αλληλεγγύης από εσένα».

Ο ρόλος των κυβερνητικών
βουλευτών
Μπορούν οι κυβερνητικοί βουλευτές να κάνουν «αντιπολίτευση» και να πιέζουν τους
υπουργούς; Ο «γαλάζιος» Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, υποστηρίζει
ότι οι βουλευτές έχουν χρέος να κάνουν κάτι
τέτοιο. Με άρθρο του ισχυρίζεται ότι «οι βουλευτές δεν πρέπει να διστάζουν να πιέζουν
δημόσια την κυβέρνηση, πάντα με ευπρέπεια
και επιχειρήματα. Είναι προτιμότερο οι υπουργοί να σκέφτονται καλύτερα να μην μπλέξω με
τον… τάδε βουλευτή, παρά να τον αγνοούν».
Μάλλον έχει δίκιο ο κ. Σιμόπουλος. Η εποικοδομητική κριτική δεν έβλαψε κανέναν.
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Σκρέκας: Φέρτε κεφάλαια

Το... Πρόσωπο
Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Παραμυθένιος
γάμος με υψηλούς
προσκεκλημένους
Τα σκαλιά της εκκλησίας πρόκειται να
ανέβουν ο Αντώνης Λαιμός, γόνος της
γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας και
πρωτότοκος γιος του Νικόλα και της Ειρήνης Λαιμού, με την εικαστικό Μαρίκα
Αράπογλου, κόρη του Τάκη και της Εβίτας Αράπογλου. Το ζευγάρι πρόκειται να
ενωθεί με τα ιερά δεσμά του γάμου στο
πανέμορφο Πάπιγκο και οι προετοιμασίες στην περιοχή για το κοσμικό γεγονός είναι πυρετώδεις. Οι κρατήσεις σε
όλα τα τοπικά καταλύματα αγγίζουν το
100%. Ο γάμος θα γίνει το Σάββατο 19 Ιουνίου σε ένα παραμυθένιο τοπίο και η δεξίωση θα πραγματοποιηθεί σε ιδιόκτητο
χώρο που έχει αγοράσει ο Αντώνης Λαιμός, με απώτερο στόχο να κατασκευάσει
σπίτι στην περιοχή. Στον κοσμικό γάμο
θα παραστούν όλες σχεδόν οι οικογένειες των Ελλήνων εφοπλιστών που κυριαρχούν στο Σίτι του Λονδίνου. Προσκεκλημένοι θα είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης. Στον θρησκευτικό γάμο θα βρεθούν αγαπημένοι,
επίσης, φίλοι του Αντώνη Λαιμού και της
Μαρίκας Αράπογλου, τα αδέλφια της νύφης και φυσικά ο αδελφός του γαμπρού,
Φίλιππος Λαιμός, ο οποίος τον Φεβρουάριο του 2017 παντρεύτηκε στην
Aγία Σοφία στο Λονδίνο τη Μαριάννα
Γουλανδρή, εγγονή του Βαρδή και της
Μαριάννας Βαρδινογιάννη.

POLITICANTIS

Ο κ. Σκρέκας, απευθυνόμενος στους ξένους επενδυτές, είπε πως «τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα, γιατί παρέχει ορατότητα, σταθερό περιβάλλον και θεσμικό πλαίσιο, που ευνοεί τις επενδύσεις».
Και κατέληξε: «Φέρτε τεχνογνωσία και κεφάλαια και εμείς θα βάλουμε την αξιοπιστία και τη σταθερότητα
για να διασφαλίσουμε τις επενδύσεις σας». Όπως είπε ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, στο 10ο
Greek Investment Forum, η ΔΕΗ επιστρέφει για να αναπτυχθεί στις ΑΠΕ. Το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως είπε, θα χρηματοδοτήσει με 5 δισεκατομμύρια 21 δράσεις, ενώ αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις 11
δισ. τα επόμενα 5 χρόνια. Ειδικά στις ΑΠΕ, που σήμερα συμμετέχουν με 34% στις ανάγκες κατανάλωσης
ενέργειας στη χώρα, η προοπτική να ξεπεράσουν το 65% των καταναλωτικών αναγκών το 2030 θα κινητοποιήσει επενδύσεις άνω των 20 δισεκατομμυρίων.

Η εμπλοκή με τα ναυπηγεία και τα χρέη
Ποιος να μπει στα ναυπηγεία επενδυτής, όταν τα χρέη δεν είναι ούτε 100 ούτε
200, αλλά 400 εκατ. ευρώ; Να είμαστε
σοβαροί, δηλαδή. Σκεφτείτε ότι, για να
αποδώσουν, χρειάζεται να γίνουν επενδύσεις 150 εκατομμυρίων ευρώ. Όμως τα
ναυπηγεία στην Ελλάδα έχουν ετήσιο τζίρο που κυμαίνεται από 20 έως 40 εκατομμύρια. Αν υποθέσουμε ότι το καθαρό
κέρδος είναι γύρω στο 10%, μιλάμε για
ψίχουλα. Άρα, να δώσεις 50 εκατ. να αγοράσεις τα ναυπηγεία και 150 για επενδύσεις, το ποσό ανεβαίνει στα 200 εκατ. ευρώ.
Ένας επενδυτής δηλαδή θα χρειαστεί 50 χρόνια για να κάνει απόσβεση. Ξέρετε κανέναν
να πάρει τόσο μεγάλο ρίσκο; Άσε που για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά η εκάστοτε κυβέρνηση από το 2012 πληρώνει πρόστιμο που επιβάλλεται από την Ε.Ε. για κρατική ενίσχυση
η οποία αντίκειται στον υγιή ανταγωνισμό και ανέρχεται στα 7,2 εκατομμύρια το εξάμηνο. Δηλαδή, 15 εκατομμύρια τον χρόνο! Μιλάμε για τρελό μπέρδεμα.

Πάει για Όσκαρ
σεναριογράφου
ο Νίκος Παππάς
Με γραπτό του υπόμνημα στην Προανακριτική, ο Νίκος Παππάς επιχείρησε να ερμηνεύσει τους όρους «White House» και
«White Porscha», που βρίσκονται στην
ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της Τοξότης και της CCC και αποτέλεσαν πεδίο
προβληματισμού για την Επιτροπή. Για τον
κωδικό «White House» εκτιμά ότι αναφέρεται στον Samer Khoury, βασικό μέτοχο
και πρόεδρο της CCC, επειδή, όπως αναφέρει, «διαμένει σε μια λευκή οικία στην Κηφισιά», ενώ για το «White Porscha» σημειώνει πως πιθανότατα «αποτελεί το προσωνύμιο του αδελφού του Samer Khoury,
Tawfiq Khoury, πιθανόν εξαιτίας του υπερπολυτελούς σπορ αυτοκινήτου, λευκού
χρώματος, μάρκας Porsche, που έχει στην
κυριότητά του». Γελάνε και τα τσιμέντα με
τις δικαιολογίες του Νίκου.

LOCK

Ο Πατέλης λέει ότι θα
πάρουμε διπλάσια χρήματα

T

ην αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την ανάπτυξη προανήγγειλε ο οικονομικός
σύμβουλος του πρωθυπουργού στο 10ο Greek Investment Forum. Η Ελλάδα θα
λάβει σχεδόν διπλάσια χρηματοδότηση -από τα αρχικώς αναμενόμενα- από το
Ταμείο Ανάκαμψης, δήλωσε την Τρίτη ο οικονομικός σύμβουλος του Έλληνα πρωθυπουργού. Η χώρα θα λάβει περίπου 7,5 δισ. ευρώ το 2021 από το Ταμείο, συγκριτικά με το
αρχικό ποσό των περίπου 4 δισ. ευρώ, δήλωσε ο Άλεξ Πατέλης, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο ετήσιο φόρουμ επενδύσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. «Πλέον αναμένουμε περίπου 7,5 δισ. ευρώ, από τα αρχικώς υπολογιζόμενα 4 δισ. ευρώ», δήλωσε ο Πατέλης στην εκδήλωση, η οποία παραδοσιακά πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, αλλά φέτος έγινε διαδικτυακά. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το παραπάνω ποσό αντιστοιχεί με το 4% του ελληνικού ΑΕΠ.

Δεν τον βλέπω καλά τον νεαρό τον Σπύρο Καρανικόλα εννοώ.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η
Φώφη είναι δυσαρεστημένη με
τον εκπρόσωπο Κοινοβουλευτικού Έργου του κόμματος. Ο κ.
Σπύρος Καρανικόλας είπε χαρακτηριστικά ότι τα ζητήματα που
αφορούν στην ασφάλεια δεν
προσφέρονται για κομματική
αντιπαράθεση. Και αυτό το είπε
την ώρα που η Γεννηματά χτυπάει αλύπητα των Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με τον οποίο η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. έχει…
προηγούμενα.

P
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4η Βιομηχανική Επανάσταση: Απειλή ή ευκαιρία;

Τ
του

Γιάννη
Ανδρέου
Μέλος της ΚΠΕ
του ΚΙΝ.ΑΛ.,
αναπληρωτής
γραμματέας
του Τομέα
Κοινωνικής Ένταξης
και Συνοχής

α τελευταία έντεκα χρόνια ήρθαμε αντιμέτωποι με ριζικές, επώδυνες συχνά, αλλαγές δημοσιονομικός εκτροχιασμός και
μια πανδημική κρίση που έπληξε βεβαιότητες και
δεδομένα, όμως έφερε στη ζωή μας ταχύτατα και
αλλαγές απτόμενες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Η 1η εκβιομηχάνισε την παραγωγή, η
2η με τον ηλεκτρισμό τη μαζικοποίησε, ενώ στην
3η η πληροφορική και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές την αυτοματοποίησαν. Η 4η θα μεταμορφώσει, όχι μόνο τη βιομηχανία και την οικονομία,
αλλά σχεδόν τα πάντα.
Αυτοματοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, Διαδίκτυο των πραγμάτων και επιστήμη των
δεδομένων θα επηρεάσουν ποικιλοτρόπως την
ανθρώπινη δραστηριότητα και τις γεωπολιτικές
σχέσεις. Η υιοθέτηση τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης θα αλλάξει ριζικά τον
τρόπο ζωής μας, την εργασία, την εκπαίδευση, το
περιβάλλον, την υγεία, τις αλλαγές που πολλές
από αυτές θα βελτιώσουν την καθημερινότητά
μας θα λειτουργήσει καταλυτικά για τις επιχειρήσεις βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά τους.
Η βελτιστοποίηση, π.χ., της αγροτικής παραγωγής με εξοικονόμηση πόρων αποτελεί ένα παράδειγμα για τον θετικό αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεων. Φυσικά, κάθε μεγάλη αλλαγή συνοδεύεται από κινδύνους.
Σημαντικό πρόβλημα, οι θέσεις εργασίας που
θα εξαφανίσει η εισαγωγή ρομποτικών συστημά-

των στη βιομηχανία και την παραγωγική διαδικασία, ειδικά θέσεις χαμηλών αμοιβών και εξειδίκευσης. Εκατομμύρια εργαζόμενοι θα βρεθούν
χωρίς δουλειά, με τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις
να μιλούν για το 1/5 του σημερινού εργατικού δυναμικού παγκοσμίως το 2030.
Η αύξηση της ανεργίας, η συνακόλουθη όξυνση των ανισοτήτων και μεταξύ περιοχών του πλανήτη θα οδηγήσουν σε αύξηση μεταναστευτικών
ροών. Μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι θα επιδιώξουν να μεταφερθούν από αναπτυσσόμενες χώρες, όπου βρέθηκαν λόγω χαμηλού εργατικού
κόστους, προς χώρες με ανεπτυγμένο τεχνολογικό περιβάλλον και εξειδικευμένο προσωπικό, με
συνέπεια στρατιές ανέργων σε αναπτυσσόμενες
χώρες ή με εργατικό δυναμικό χαμηλής εξειδίκευσης να στραφούν στις πλουσιότερες χώρες
του δυτικού κόσμου, με απρόβλεπτες κοινωνικές
και γεωπολιτικές συνέπειες.
Ταυτόχρονα γεννώνται ερωτήματα για τη δημοκρατία, την ηθική και τη δύναμη που συσσωρεύουν τεχνολογικοί κολοσσοί.
Ο όγκος των αποθηκευόμενων πληροφοριών
και ο τρόπος χρησιμοποίησής τους, η προστασία
των προσωπικών δεδομένων, η πρόσβαση σε αυτά αλλά και ζητήματα ιδιωτικότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να μας απασχολήσουν
άμεσα.
Στη χώρα μας οι όποιες προσαρμογές, για να
ακολουθήσουμε τις εξελίξεις, πρέπει να επικεντρωθούν στα εξής σημεία.

Πρώτον, στις επιχειρήσεις και στις επενδύσεις
σε τεχνολογία και εξοπλισμό, στην υιοθέτηση
σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών, μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, ως παράγοντα επιβίωσής τους.
Δεύτερον, ως προς τις ίδιες τις επιχειρήσεις
απαιτείται η επανακατάρτιση του προσωπικού, η
απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων ανταποκρινόμενων στις αλλαγές. Οι εργαζόμενοι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιχείρησης η επένδυση
στις γνώσεις και στην επάρκειά τους, εφόδιο στην
απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος.
Πέραν των ψηφιακών δεξιοτήτων, συναισθηματική νοημοσύνη, ικανότητα επικοινωνίας και
συνεργασίας, αναλυτική σκέψη και ικανότητα
επίλυσης προβλημάτων είναι σημαντικές δεξιότητες που θα βοηθήσουν τους εργαζομένους να
αναβαθμίσουν την εργασία τους, να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις.
Στοίχημα είναι και η προσαρμογή όλων των
βαθμίδων του εκπαιδευτικού συστήματος στις
εξελίξεις. Να καταφέρουμε να δώσουμε στα παιδιά μας εργαλεία πορείας στον απαιτητικό νέο
κόσμο.
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση είναι ήδη εδώ,
μαζί και οι αλλαγές που φέρνει. Ας μην τις φοβηθούμε, ας προετοιμαστούμε, ας αξιοποιήσουμε
τις ευκαιρίες, ας μη μείνουμε πίσω. Στο χέρι μας
είναι οι εξελίξεις να αποτελέσουν, όχι εφαλτήριο
διεύρυνσης ανισοτήτων, αλλά παράγοντα ευημερίας και δίκαιης ανάπτυξης.

Ας πάρει πρωτοβουλία ο πρωθυπουργός

Ε

ίναι δείγμα υγείας και απόδειξη αισιοδοξίας για το μέλλον αυτού του τόπου ο τεράστιος θόρυβος που ξεσηκώθηκε για την
πολτοποίηση βιβλίων του μεγάλου εκδότη και φανατικού «βιβλιά» Σάμη Γαβριηλίδη, ο οποίος πέθανε πέρυσι και η εταιρεία του περιήλθε στις τράπεζες λόγω χρεών. Πράγματι, στη χώρα που γέννησε τον Αριστοτέλη, τη φιλοσοφία, τον Ορθό Λόγο, στη χώρα που αποτελεί δημιούργημα του ποιητή ( Όμηρος) είναι έγκλημα η πολτοποίηση βιβλίων. Οποιουδήποτε βιβλίου. Και αυτό δεν είναι
διαπραγματεύσιμο.
Βέβαια, τα πράγματα δεν είναι όπως ακριβώς
παρουσιάζονται από ορισμένους «οργισμένους».
Οι τράπεζες θα έπρεπε να φορολογηθούν για μια
μεγάλη ποσότητα βιβλίων, τα οποία περιήλθαν
στην κατοχή τους από τις εκδόσεις «Γαβριηλίδη»,
ενώ και η ίδια η πολτοποίηση δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά δεν είναι το θέμα μας η συγκεκριμένη
πολτοποίηση - η αφορμή είναι. Άλλωστε, δεν πολτοποιούν βιβλία μόνο οι τράπεζες, ας τα πούμε
τώρα αυτά, είναι ώρα να ειπωθούν κάποια πράγματα και για το βιβλίο στην Ελλάδα. Ακόμα και κά-

ποιοι εκδότες προτιμούν να πολτοποιούν παρά να
φορολογούνται για βιβλία που δεν έχουν πωλήσεις και παραμένουν στις αποθήκες τους αδιάθετα ως απόθεμα στο διηνεκές. Καλό, πάγκαλο είναι
το βιβλίο, αλλά και οι εκδοτικοί οίκοι είναι επιχειρήσεις που πρέπει να ζήσουν.
Λύση δεν είναι να ειδοποιηθούν οι συγγραφείς
των απούλητων βιβλίων να αγοράσουν όσα μπορούν με μια μεγάλη έκπτωση και μετά να τα χαρίζουν σε φίλους και γνωστούς. Έτσι το πολιτιστικό
μας απόθεμα παραμένει ανεκμετάλλευτο. Θα μου
χαρίσει ένας φίλος ένα βιβλίο που έγραψε και που
κατά τεκμήριο δεν με ενδιαφέρει και εγώ θα το
αφήσω σε μια γωνιά του σπιτιού και στο πρώτο
«νοικοκύρεμα» θα το «σουτάρω».
Ακούω ήδη τον αντίλογο: «Να αρχίσουμε τις
εξαιρέσεις; Αν περιέλθει στην κατοχή ενός πιστωτικού ιδρύματος μια περιουσία, αυτή φορολογείται».
Όχι, να μην αρχίσουμε τις εξαιρέσεις. Μία και
μόνη εξαίρεση να κάνουμε: τα βιβλία! Τα βιβλία
που περιέρχονται σε εταιρείες και φορείς λόγω
χρεών των οφειλετών να μη φορολογούνται, υπό

την προϋπόθεση ότι θα δωρίζονται με συγκεκριμένες διαδικασίες που θα θεσπιστούν σε μια λίστα
φορέων, ιδρυμάτων (παιδικών, σωφρονιστικών
κ.λπ.), η οποία μπορεί, λ.χ., να ανοίξει μέσα στο
gov.gr και εκεί να μπαίνει η τράπεζα που παρέλαβε από έναν χρεοκοπημένο εκδοτικό οίκο βιβλία,
να επιλέγει πού θα χαρίσει τι και να απαλλάσσεται
για αυτές τις δωρεές από τη φορολόγηση (άλλωστε, ήδη σήμερα οι δωρεές δεν φορολογούνται).
Τη λύση μπορεί να δώσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη συνεργασία των
συναρμόδιων υπουργείων (Πολιτισμού, Παιδείας,
Οικονομικών κ.λπ.).
Πρέπει να εξεταστούν πολύ σοβαρά η διά νόμου
απαγόρευση καταστροφής βιβλίων και η κινητροδότηση για δωρεές τους σε βιβλιοθήκες και ιδρύματα. Οι νομομαθείς θα βρουν έναν τρόπο, δεν
υπάρχει αμφιβολία.
Αλλά η καταστροφή ενός βιβλίου, ενός μόνο, είναι έγκλημα. Και στη δική μας χώρα -αν προσέφερε κάτι στην Ανθρωπότητα, αυτό είναι το Πνεύμαείναι διπλό έγκλημα.

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Τα φαιδρά επιχειρήματα του κ. Χατζηδάκη και
της κυβέρνησης για το εργασιακό τους νομοσχέδιο

Μ
του

Μιχάλη
Κριθαρίδη

Εκπρόσωπος
Τύπου ΜέΡΑ25

πορούν να προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Ελλάδα των
μνημονίων; Πολύ δύσκολα, όπως και γενικότερα δεν μπορεί να προστατευτεί εύκολα το
εργασιακό κεκτημένο εντός του καπιταλιστικού
συστήματος, αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ο κόσμος της εργασίας πρέπει να σταυρώσει τα χέρια
του, περιμένοντας μια δήθεν προοδευτική κυβέρνηση σαν αυτή που θα έσκιζε και τα μνημόνια.
Η Αριστερά είναι πραγματική Αριστερά όταν
από τη μία οραματίζεται έναν καλύτερο κόσμο και
από την άλλη συνδράμει και βοηθάει την κοινωνία από σήμερα στην πάλη της για την πραγμάτωσή του. Δεν πιστεύει ούτε σε αναθέσεις ούτε σε
μεσσίες ούτε και περιμένει απλώς την μετά τον
καπιταλισμό ζωή.
Η απάντησή μας, λοιπόν, σε όλα όσα αναμασά
καθημερινά ο φερόμενος ως υπουργός Εργασίας
πρέπει να είναι άμεση, δυναμική και να ξεμπροστιάζει τη γελοιότητα, τον κυνισμό και τη χυδαι-

ότητα της άρχουσας τάξης, που στοιχίζεται πίσω
από τον κ. Χατζηδάκη και τον κ. Μητσοτάκη.
Μας λένε, για παράδειγμα, ότι ο εργαζόμενος
μπορεί μόνος του, ισότιμα, να διαπραγματευτεί με
τον εργοδότη του και να διευθετήσει τόσο τον
χρόνο εργασίας του όσο και μια σειρά από όρους
της σύμβασης εργασίας του. Λένε, δηλαδή, και
ισχυρίζονται πως πιστεύουν ότι ένας εργαζόμενος ή μία εργαζόμενη μπορεί να επιβάλει -με 20%
ανεργία και στη ζούγκλα της αγοράς εργασίας,
χωρίς ελεγκτικούς μηχανισμούς και τη γνωστή
καλπάζουσα εργοδοτική αυθαιρεσία- τους όρους
τους στον εργοδότη τους!
Προφανώς κανένας σοβαρός άνθρωπος, ο
οποίος έχει δουλέψει έστω και μία μέρα στην καπιταλιστική τους, και μνημονιακή πλέον, αγορά
εργασίας -σε αντίθεση με τον φερόμενο ως
υπουργό Εργασίας, που δεν το έχει κάνει ποτέ
στη ζωή του-, δεν θα πιστέψει ότι θα στέλνει ένα
μήνυμα στον εργοδότη του να δουλέψει μια

εβδομάδα τέσσερις μέρες και να πάει τριήμερο
και ότι εκείνος θα του απαντήσει «με τις ευχές
μου».
Η φαιδρότητα, όμως, η χυδαιότητα και ο κυνισμός τους δεν σταματάει εκεί. Το άλλο φοβερό
και τρομερό τους «επιχείρημα» είναι πως στην
αγορά εργασίας δεν ισχύει τίποτα, ούτε οκτάωρα
τηρούνται ούτε υπερωρίες πληρώνονται ούτε νόμιμες άδειες, αποζημιώσεις και μισθοί λαμβάνονται. Και ποια είναι η λύση σε αυτό, σύμφωνα
με τη νεοφιλελεύθερη «αριστεία» του επιτελικού
τους κράτους; Η επισημοποίηση και νομιμοποίηση αυτών των πρακτικών!
Πώς λύνουν, δηλαδή, το πρόβλημα στο οποίο
φέρουν και ευθύνη, βέβαια, με την αποψίλωση
των ελεγκτικών μηχανισμών; Νομιμοποιούν το
παράνομο και πλέον εργοδοτική αυθαιρεσία δεν
υπάρχει! Ε, δεν υπάρχουν! Για να υπάρχουμε,
όμως, όλες, όλοι και όλα εμείς την επόμενη μέρα
πρέπει να τους απαντήσουμε ηχηρά.

Πάρ’ τη στον γάμο σου, να σου πει και του χρόνου!

Μ

ια στο καρφί και μια στο πέταλο, δόξα τω
Θεώ, βόηθα, Παναγιά! Αυτές είναι δύο
άλλες παροιμίες που σκεφτήκαμε για
τον τίτλο αυτού του άρθρου. Αφορμή είναι οι τελευταίες δηλώσεις της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.
Στις 29 Μαΐου η κυρία Σακελλαροπούλου συμμετείχε στις εκδηλώσεις «Παλαιολόγεια 2021»
στον Μυστρά. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τίμησε με εξαιρετικά λόγια τόσο την ηρωική θυσία του
τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου όσο και την πιστοποίηση της ελληνικής
μας ταυτότητας από τον φιλόσοφο Γεώργιο - Πλήθωνα Γεμιστό.
Για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ανέφερε ότι ο
τελευταίος λόγος στους συμπολεμιστές του, η θυσία του και ο θρύλος του Μαρμαρωμένου βασιλιά
κατεγράφησαν «στο συλλογικό υποσυνείδητο»
του λαού μας, συντήρησαν «την εθνική συνείδηση
μέσα στους αιώνες» και συνέβαλαν «στην Επανάσταση του 1821 και τη δημιουργία της σύγχρονης
Ελλάδας».
Μόλις είπαμε «δόξα τω Θεώ, η Πρόεδρός μας
αρχίζει να μαθαίνει την Ιστορία μας», το εκκρεμές
γύρισε πάλι στο mainstream της άρχουσας νεοφιλελεύθερης, μεταμοντέρνας και πολυεθνικής ιδεολογίας.
Στις 4 Ιουνίου η Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό στη νέα Πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Μπροστά
για την οικογένεια» με σκοπό, όπως λέει η ανακοί-

νωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, «την ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος και την αντιμετώπισή του».
Στην ομιλία της η κυρία Σακελλαροπούλου προέβη σε μία πλήρη και αντικειμενική ανάλυση του
προβλήματος: «Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται.
Ο πληθυσμός της Ελλάδας γερνάει. Από το 2011
η χώρα μας έχει μπει σε μια νέα φάση, πρωτοφανή
στα μεταπολεμικά χρόνια. Οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Από την αρχή της οικονομικής κρίσης πολλοί Έλληνες, ιδίως νέοι, εγκαταλείπουν τη χώρα αναζητώντας καλύτερη τύχη
στο εξωτερικό. Η ικμάδα του έθνους αποξηραίνεται».
Στη συνέχεια η κυρία Σακελλαροπούλου απαριθμεί τις συνέπειες: «Είναι προφανές ότι οι επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης θα είναι καταλυτικές
σε μία σειρά από ζητήματα, όπως η γεωπολιτική
θέση της χώρας, οι αναπτυξιακές της δυνατότητες, η βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού, η ισορροπία
των γενεών».
Φαντάζομαι ότι οι παριστάμενοι θα αισθάνθηκαν ανακούφιση και ελπίδα, ότι επιτέλους το πολιτικό σύστημα της χώρας αντελήφθη τον αυτοκτονικό χαρακτήρα του προβλήματος, ειδικά όταν
ακούει την κυρία Σακελλαροπούλου να τονίζει τη
σημασία της Πρωτοβουλίας:
«Για τους λόγους αυτούς θεωρώ πολύ ουσιαστική την πρωτοβουλία σας, να αναδείξετε το δημογραφικό ζήτημα ως εθνική προτεραιότητα. Θεωρώ, επίσης, ιδιαίτερα σημαντική την εστίαση (σ.σ.:

της πρωτοβουλίας) στις ακριτικές περιοχές της
χώρας μας». Ενώ, λοιπόν, οι παριστάμενοι θα ήταν
έτοιμοι να σηκωθούν όρθιοι για να χειροκροτήσουν την Πρόεδρό μας, την άκουσαν να καταλήγει:
«Είναι, τέλος, αναγκαίο να δούμε το θέμα της ενσωμάτωσης των μεταναστών…
Η ομαλή ένταξή τους δεν συμβάλλει μόνο στην
οικονομική ανάπτυξη, αλλά βοηθά και στην τόσο
αναγκαία ανανέωση του πληθυσμιακού δυναμικού της χώρας μας»!
Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Άλλο πράγμα είναι
το θέμα της κοινωνικής ένταξης των αιτησάντων
άσυλο μεταναστών, αφού βεβαίως διακοπεί για
πάντα η ροή άλλων μεταναστών, διότι δεν μπορεί η
χώρα μας να εντάξει οικονομικά ούτε αυτούς που
ήδη έχουν μπει, και άλλο πράγμα είναι η «ανανέωση» του πληθυσμού, η οποία συνεπάγεται συνέχιση των ροών.
Η εύκολη λύση του δημογραφικού προβλήματος μέσω των μεταναστευτικών ροών θα σημάνει,
όχι μόνο την εξαφάνιση των Ελλήνων, αλλά και την
ισλαμοποίηση της χώρας μας, καθώς και την επιστροφή της στην εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας προς δόξαν του εορτασμού των 200 χρόνων
της Παλιγγενεσίας!
Η Ελλάδα χρειάζεται και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, αλλά, πάνω από όλα, μια οικουμενική
πανστρατιά του Ελληνισμού με συγκεκριμένο στόχο τον διπλασιασμό του πληθυσμού της Ελλάδας
μέχρι το τέλος του αιώνα.
Θα δεχόταν η Πρόεδρός μας να τεθεί επικεφαλής μιας τέτοιας εκστρατείας;

του

Ηλία
Φιλιππίδη
Καθηγητής
Κοινωνιολογίας,
νομικός
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Στοχοποίηση Χρυσοχοΐδη

Οι φωτιές

Το τελευταίο διάστημα είναι γεγονός ότι έχουν στοχοποιηθεί το
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προσωπικά για τα εντεινόμενα φαινόμενα
εγκληματικότητας,
κυρίως στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος. Οι κατηγορίες της αντιπολίτευσης, ότι πλέον ζούμε σε μια μη
ασφαλή χώρα, είναι συνεχείς, καθώς σε χρονικό διάστημα
περίπου ενάμιση μήνα είχαμε πέντε εκτελέσεις.

Την υλοποίηση ενός προγράμματος,
κόστους 300 εκατ. ευρώ, για τα επόμενα πέντε χρόνια με στόχο την πρόληψη από τις φυσικές καταστροφές
προανήγγειλε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας. Ο ίδιος απηύθυνε
έκκληση προς τους πολίτες «όλοι
όσοι κατοικούν σε περιαστικά δάση
ή σε οικισμούς που είναι μέσα σε δάση να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους
και να είναι πολύ προσεκτικοί τις μέρες που υπάρχει κίνδυνος από ισχυρούς ανέμους». Μάλλον έρχεται δύσκολο καλοκαίρι.

Θα μας τρελάνουν με την πανδημία
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χει παρατηρηθεί από νωρίς ότι οι άνδρες νοσούν βαρύτερα και νοσηλεύονται συχνότερα
λόγω Covid-19 σε σύγκριση με τις γυναίκες. Η
παρατήρηση αυτή έχει οδηγήσει στην υπόθεση ότι η
ανδρική ορμόνη του φύλου, η τεστοστερόνη, μπορεί
να αποτελεί παράγοντα κινδύνου, ενώ τα γυναικεία
οιστρογόνα ενδέχεται να είναι προστατευτικά.
Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις της τεστοστερόνης
στους άνδρες είναι μεταβλητές και εξαρτώνται από
ποικίλους παράγοντες. Μια μελέτη στις ΗΠΑ διερεύ-

νησε τη σχέση των ορμονών του φύλου με τη σοβαρότητα της φλεγμονής και νόσησης από Covid-19. Η
μελέτη συμπεριέλαβε 90 άνδρες και 62 γυναίκες,
μέσης ηλικίας 63 ετών, που προσήλθαν με Covid-19
στα νοσοκομεία. Στους συμμετέχοντες μετρήθηκαν,
μεταξύ άλλων δεικτών, η τεστοστερόνη και η οιστραδιόλη. Σε 66 άνδρες με σοβαρό Covid-19 οι μέσες
συγκεντρώσεις τεστοστερόνης ήταν χαμηλότερες τη
μέρα εισαγωγής συγκριτικά με 24 άνδρες με ήπια
νόσο. Για σκέψου...

Η βίλα άλλαξε χέρια

Ακούει ο σουλτάνος;

Ένα από τα ωραιότερα σπίτια στο «νησί των
ανέμων» απέκτησε προ ημερών κορυφαία
και προβεβλημένη επιχειρηματική οικογένεια. Η βίλα βρίσκεται στην Αγία Άννα, διαθέτει ιδιωτικό κόλπο με μικρή παραλία και
ανήκε στην ιδιοκτησία μεγαλοεφοπλιστή, ο
οποίος την πούλησε στη μεγάλη επιχειρηματική οικογένεια αντί του ποσού των 6,5
εκατ. ευρώ.

« Έχουμε προσφέρει εναλλακτικές λύσεις στην Τουρκία. Ξέρουν ακριβώς τι να
κάνουν, αν θέλουν να ξεφύγουν από αυτές
τις κυρώσεις. Και αυτή θα είναι μια απόφαση της Τουρκίας», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ
Γουέντι Σέρμαν σε συνέντευξή της στο CNN Turk. «Είτε η Τουρκία
θα απομακρύνει το πυραυλικό σύστημα άμυνας S-400 από τη χώρα είτε θα το στείλει πίσω στη Ρωσία», απείλησε.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Μην ξεχνάμε

Τ

ο Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο
έπειτα από προσφυγή των Πρασίνων
έκρινε ότι η κυβέρνηση Μέρκελ τον ταραχώδη Ιούλιο του 2015 δεν είχε τηρήσει τις
συνταγματικές υποχρεώσεις της όσον αφορά
στην πρόταση του τότε ΥΠ.ΟΙΚ. Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε για Grexit.
Η γερμανική κυβέρνηση όφειλε να ενημερώσει
το Κοινοβούλιο πλήρως και όσον το δυνατόν
νωρίτερα για τις διαπραγματευτικές γραμμές
της στην Ε.Ε. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο
αντίκτυπος που θα είχε μια ελληνική έξοδος
απαιτούσε «ιδιαίτερα εντατική συμμετοχή του
Κοινοβουλίου».
Όπως σημειώνει το δικαστήριο, το επίμαχο έγγραφο του Σόιμπλε συντάχθηκε στα αγγλικά
στις 10 Ιουλίου 2015. Το προηγούμενο βράδυ η
πρόταση είχε συζητηθεί σε σύσκεψη των Μέρκελ, Σόιμπλε, Γκάμπριελ (αντικαγκελάριος) και
Σταϊνμάγερ (ΥΠ.ΕΞ.).
Σύμφωνα με τον τότε πρόεδρο του Eurogroup
Γερούν Ντάισελμπλουμ, το έγγραφο εστάλη
από το γερμανικό ΥΠ.ΟΙΚ. στον ίδιο και σε ορισμένους άλλους ΥΠ.ΟΙΚ. της Ε.Ε. το ίδιο βράδυ.
Το Eurogroup κατά το οποίο συζητήθηκε η πρόταση έλαβε χώρα στις 11 Ιουλίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης μέρας.
Η γερμανική κυβέρνηση προώθησε το έγγραφο
της 10ης Ιουλίου στη γερμανική Βουλή στις 4 το
απόγευμα της 12ης του μήνα, ενώ είχε ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής που έκρινε την τύχη
της Ελλάδας. Αν και όλα αυτά πια μικρή σημασία
έχουν, αφού η Ελλάδα μπόρεσε να περάσει την
κρίση έστω και δύσκολα, η ιστορία χρειάζεται
μελέτη.
Πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί που
επεξεργάζονταν στο εξωτερικό σχέδια ενάντια
στα εθνικά συμφέροντα. Το πιο σημαντικό ίσως
είναι να γνωρίζουμε ποιοι ήταν αυτοί οι «εσωτερικοί» υποστηρικτές τους, οι οποίοι άκριτα
τους «έκαναν πλάτες» σε βάρος μεγάλης μάζας
του ελληνικού λαού.
Ανεξαρτήτως των πολιτικών συγγενειών, η καταδίκη όλων των παραπάνω μόνο καλό μπορεί
να προσφέρει σε αυτό τον τόπο.
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Το υπόμνημα και η... ένοχη σιωπή

Τ

ώρα εξηγείται γιατί ο πρώην
υπουργός Νίκος Παππάς απέφυγε τη βάσανο της εξέτασής
του στην Προανακριτική. Διότι,
όπως υποστηρίζει η Ν.Δ., με αυτό τον τρόπο αντί απαντήσεων διάλεξε την «ένοχη
σιωπή». Με αυτό τον τρόπο σχολίαζαν
κοινοβουλευτικές πηγές το υπόμνημα
που κατέθεσε στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής ο εγκαλούμενος πρώην
υπουργός.
«“Νίκο μου! Λεβέντη μου! Καμάρι μου!”
αποκαλούσε ο σύντροφος Καλογρίτσας
τον πρώην υπουργό Επικρατείας Νίκο
Παππά, αλλά ο ίδιος ο κ. Παππάς επέλεξε
να μην απαντήσει στις προκλήσεις του»,
αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές
και προσθέτουν: «Αντί να παρουσιαστεί
στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής
και να απαντήσει στις βαρύτατες κατηγορίες που του καταλόγισε ο κ. Καλογρίτσας, καταθέτοντας έγγραφα και επικοινωνίες μέσω email και SMS, που περιλάμβαναν διαδρομές χρημάτων, παρένθετα πρόσωπα, κρυφές ιδιοκτησίες μέσω
εξειδικευμένων δικηγόρων offshore, μυστικές συναντήσεις στο Μαξίμου και εν
τέλει μεθοδευμένη απόπειρα χειραγώγησης του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές
άδειες, ο κ. Παππάς κατέθεσε διά του δικηγόρου του ένα τυπικό υπόμνημα με το
οποίο δεν απαντά σε τίποτα».
Οι πηγές της Ν.Δ. προσθέτουν ακόμη
ότι στο υπόμνημά του ο πρώην υπουργός
δεν αναφέρει κουβέντα για τους διαλόγους που ανταλλάσσει μέσω SMS με τον
κ. Καλογρίτσα ούτε για τον δικηγόρο Α.
Αρτεμία αλλά και για τις συναντήσεις με
επιχειρηματίες.
«Για αυτά σιωπή. Προφανώς ο κ. Παππάς έλαβε το μήνυμα του κ. Καλογρίτσα.
Υπάκουσε στις επιθυμίες του για να αποφύγει νέες πιθανές αποκαλύψεις», σημειώνουν οι πηγές της Ν.Δ.

Το υπόμνημα
Στο υπόμνημά του ο κ. Παππάς αμφισβητεί τις κατηγορίες που του αποδίδονται και ειδικά για το ζήτημα των 3 εκατ. ευρώ της εγγυητικής επιταγής για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό αρνείται ότι ζήτησε
τα χρήματα αυτά από την οικογένεια Χούρι. «Καθ’ ολοκληρίαν αβάσιμες και παντελώς αναπόδεικτες» χαρακτηρίζει τις σε
βάρος του κατηγορίες.
«Επ’ ουδενί λόγω δύναται να προκύψει
ότι ακόμη και υπό την ανωτέρω ιδιότητά
μου είμαι αυτός που “ζήτησε” το ποσό των

3.000.000 ευρώ από τους εκπροσώπους
του Ομίλου Χούρι», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι «στα επίμαχα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το
White House και η White Porscha δεν ζητούν την καταβολή τού εν λόγω ποσού, αλλά καθορίζουν τον τρόπο, τον χρόνο και
τον τόπο της καταβολής του […]».
Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές
του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., στο υπόμνημά του ο κ.
Παππάς απαντά στα περί «μπροστινού»
για τον κ. Καλογρίτσα, επισημαίνοντας ότι
ο επιχειρηματίας «κατέθεσε ότι έβαλε
14,5 εκατ. για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό». Τονίζει, μάλιστα, ότι «ούτε η CCC
ούτε ο Καλογρίτσας μιλούν για “δώρο”»,
καθώς και ότι «η Δικαιοσύνη έχει αποφανθεί επ’ αυτού».
Για το θέμα της «ροής του χρήματος» ο
κ. Παππάς μνημονεύει την έκθεση της
ΤτΕ, η οποία «ξεκαθαρίζει ότι τα 3 εκατ.
νομίμως κατέληξαν στις εταιρείες Καλογρίτσα και αναλώθηκαν σταδιακά για
ανάγκες που προκύπτουν από το παραγωγικό της κύκλωμα». Όσο για τη χρηματοδότηση της εφημερίδας «Documento»,
τονίζει ότι «με βάση την έκθεση της ΤτΕ
είναι αδιαμφισβήτητο ότι το επίμαχο ποσό
των 3.000.000 ευρώ δεν διατέθηκε για την
έκδοσή της».

Παράλληλα, ο πρώην υπουργός επιχειρεί να δώσει τη δική του ερμηνεία στους
όρους «White House» και «White Porscha» που βρίσκονται στην ηλεκτρονική
αλληλογραφία μεταξύ της Τοξότης και της
CCC και αποτέλεσαν πεδίο προβληματισμού για την Επιτροπή. Για τον κωδικό
«White House» εκτιμά ότι αναφέρεται
στον Samer Khoury, βασικό μέτοχο και
πρόεδρο της CCC, επειδή, όπως αναφέρει,
«διαμένει σε μια λευκή οικία στην Κηφισιά», ενώ για το «White Porscha» σημειώνει πως «πιθανότατα, σε βαθμό βεβαιότητας, αποτελεί το προσωνύμιο του αδελφού του Samer Khoury, Tawfiq Khoury,
πιθανόν εξαιτίας του υπερπολυτελούς
σπορ αυτοκινήτου, λευκού χρώματος,
μάρκας Porsche, που έχει στην κυριότητά
του». Ο κ. Παππάς, επίσης, επικαλείται
έναν λογικό και πολιτικό «παραλογισμό»,
επικαλούμενος το επιχείρημα πως «θα δίναμε άδεια στον Καλογρίτσα ενώ είχαμε
θέσει όρους που δεν κάλυπτε;».
«Μου αποδίδεται ότι προέβην στον σχεδιασμό, τον καθορισμό των όρων και τη
νομοθέτηση ενός διαγωνισμού, στον
οποίο εξαρχής επεδίωκα να λάβει άδεια ο
Χρ. Καλογρίτσας, ο οποίος, όμως, εξαρχής γνώριζα ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του σε αυτόν

και για αυτό εν τέλει προέβην στην παραβίαση των όρων τού εν λόγω διαγωνισμού,
τους οποίους όρους, όμως, εγώ είχα θεσπίσει και νομοθετήσει, ώστε διά της εν
λόγω παράβασής μου ο προαναφερόμενος επιχειρηματίας να λάβει την επίμαχη
άδεια, την οποία, όμως, τελικά ουδέποτε
έλαβε, αφού κηρύχθηκε έκπτωτος από
τον διαγωνισμό, του οποίου τους όρους
εγώ παρέβην. Η εν λόγω αιτίαση αποτελεί
ένα ξεκάθαρο βιασμό της λογικής», αναφέρει χαρακτηριστικά στο υπόμνημά του.
Να σημειώσουμε ότι η Προανακριτική
θα συνεδριάσει τουλάχιστον μια ακόμα
φορά στις 29 του μήνα προκειμένου να
συζητήσει το τελικό της πόρισμα, ενώ οι
εισηγητές των κομμάτων θα κληθούν να
καταθέσουν τις θέσεις τους. Το πόρισμα (ή
τα πορίσματα) της Επιτροπής αναμένεται
να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση
στην Ολομέλεια της Βουλής μέσα στο
πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου.

Τι απαντά η Ν.Δ.
στα όσα υποστήριξε εγγράφως
στην Προανακριτική ο πρώην
υπουργός Νίκος Παππάς
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Τμήματα της ΧΧV
Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας
και της 1ης Ταξιαρχίας
Αεροπορίας Στρατού «έβαλαν τα
γυαλιά» στους συναδέλφους τους

Έκαναν τη διαφορά στη Βουλγαρία

E

κλεψαν τις εντυπώσεις οι ελληνικές δυνάμεις που συμμετείχαν
στη συμμαχική άσκηση «Strike
Back 21», που πραγματοποιήθηκε στο Κορέν της Βουλγαρίας. Τμήματα της
ΧΧV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας και της
1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού «έβαλαν τα γυαλιά» στους συναδέλφους τους,
αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές για τον
επαγγελματισμό αλλά και την απαράμιλλη
ακρίβεια στις βολές των αρμάτων και των
επιθετικών ελικοπτέρων.
Δεν είναι, βέβαια, η πρώτη φορά που ο
Στρατός Ξηράς εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του σε συμμαχικές ασκήσεις. Οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί, που βρέθηκαν πριν
από δύο εβδομάδες στην Αλεξανδρούπολη, μόνο καλά λόγια είχαν να πουν για την
οργάνωση αλλά και την αποτελεσματικότητα των ελληνικών δυνάμεων. Τόσο στον
συντονισμό για τη μεταφορά τεράστιου όγκου οπλικών συστημάτων από το λιμάνι της
πόλης όσο και στις επιδόσεις στο πεδίο βολής Πετροχωρίου αλλά και στην εφαρμογή
των μέτρων περιορισμού της πανδημίας, το
Δ’ Σώμα Στρατού έδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο διαπίστωσε και ο Αμερικανός στρατηγός Κρίστοφερ
Καβόλι, διοικητής Δυνάμεων Ευρώπης και
Αφρικής των Ηνωμένων Πολιτειών, που
βρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο της «Defender 21».

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Την ίδια ώρα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού προγραμματίζει τις επόμενες κινήσεις
του, που περιλαμβάνουν συνεκπαιδεύσεις
αλλά και ενίσχυση των ελληνικών δυνάμεων με νέους εξοπλισμούς. Πιο συγκεκριμένα, στο στόχαστρο του επιτελείου βρίσκονται τα θωρακισμένα οχήματα Μ1117,
με τα στελέχη του Στρατού Ξηράς να μεταβαίνουν μέσα στον Ιούλιο στη Γερμανία,
προκειμένου να επιλέξουν τα πρώτα οχήματα που θα παραλάβουν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Στη συνέχεια, κλιμάκιο θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου

Δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό του
ο αρχηγός των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός
Γιασάρ Γκιουλέρ, για το γεγονός ότι στα
διαλείμματα της Διαβαλκανικής Συνόδου των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων
οι ομόλογοί του τού γύρισαν την πλάτη,
αφήνοντάς τον μόνο του. Σύμφωνα με
πηγές που είχαν πρόσβαση στη Σύνοδο,
ο Τούρκος αρχηγός δεν συμμετείχε στα

να αξιολογήσει και να καταλήξει στα περίπου 800 οχήματα, τα οποία σταδιακά θα αρχίσει να παραλαμβάνει η Ελλάδα. Από το
πλεονάζον υλικό των ΗΠΑ που αναμένεται
να επιστρέψει από το Αφγανιστάν στο μικροσκόπιο του Γενικού Επιτελείου Στρατού
βρίσκονται τα τροχοφόρα της Oshkosh JLTV, που θα αντικαταστήσουν τις θρυλικές
«Καναδέζες», αλλά και τα εξάτροχα θωρακισμένα Cougar.
Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες
για την προμήθεια του συστήματος Spike
NLOS από το Ισραήλ. Σε πρώτη φάση εξετάζεται η αγορά πυραύλων μαζί με τα οχήματα στα οποία βρίσκονται εγκατεστημένοι,
ενώ στη συνέχεια ενδέχεται να τοποθετηθούν και στα επιθετικά ελικόπτερα Apache
της Αεροπορίας Στρατού. Η απόκτηση των
Spike NLOS θα προσφέρει ουσιαστικό

πλεονέκτημα στον Στρατό Ξηράς, αφού θα
αποκτήσει τη δυνατότητα προσβολής στόχων σε μεγάλη απόσταση και με τρομακτική ακρίβεια.
Ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια για την
ένταξη σε υπηρεσία των πρώτων δώδεκα
ελικοπτέρων επιθετικής αναγνώρισης
Kiowa εντός του καλοκαιριού. Οι επιτελείς
του ΓΕΣ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις δυνατότητες των «Ινδιάνων» στην
άσκηση «Κένταυρος 21», με ανώτατες πηγές
του Επιτελείου να κάνουν λόγο για «αθόρυβα και αποτελεσματικά» ελικόπτερα.
Σύντομα αναμένονται εξελίξεις και στο
θέμα της επέκτασης του υπόγειου ΝΑΤΟϊκού
αγωγού καυσίμων από την Καβάλα μέχρι την
Αλεξανδρούπολη και το αεροδρόμιο «Δημόκριτος», με τους Αμερικανούς να εμφανίζονται θετικοί στο να υποστηρίξουν το έργο.

προκλήσεις ασφαλείας, την αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και
τον προγραμματισμό ασκήσεων
και συνεργασιών μεταξύ των χωρών της
Βαλκανικής.
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, επεσήμανε την ιδιαίτερη σημασία της Συνόδου για την
προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή και τη διασφάλιση των σχέσεων
καλής γειτονίας.

Η απομόνωση της Τουρκίας
«πηγαδάκια» με τους ομολόγους του,
ενώ ακόμη και όταν ο οικοδεσπότης από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη που ανέλαβε
τη διοργάνωση- επιχείρησε να τον προσκαλέσει στην «παρέα» των υπολοίπων,
εκείνος αρνήθηκε. Στη Σύνοδο συμμετείχε το σύνολο των αρχηγών ΓΕΕΘΑ
των κρατών-μελών και οι συνομιλίες
κινήθηκαν γύρω από τις σύγχρονες
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Περιμένουν... τον ταραξία στη γωνία

Η

χηρό μήνυμα στην Τουρκία να
εγκαταλείψει τον ρόλο του
«ταραξία» στην Ανατολική
Μεσόγειο στέλνει η Ουάσιγκτον λίγες μέρες πριν από τη συνάντηση
του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν
με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Για το κλίμα που θα επικρατήσει στο
κρίσιμο ραντεβού προϊδέασε ο υπουργός
Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών
Άντονι Μπλίνκεν, απαντώντας σε ερωτήσεις του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών της αμερικανικής Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ.
Ο κ. Μπλίνκεν υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρός, αναφερόμενος σε «προβληματικές»
σχέσεις ανάμεσα σε Άγκυρα και Ουάσιγκτον. «Οι διαφορές μας με την Τουρκία
δεν είναι μυστικές και σε πολλούς τομείς
η Άγκυρα δεν ενεργεί ως ΝΑΤΟϊκός σύμμαχος, όπως θα έπρεπε, για παράδειγμα,
στο θέμα των S-400. Αλλά πέρα από αυτό,
οι ενέργειες στις οποίες προέβη στην
Ανατολική Μεσόγειο ήταν βαθύτατα προβληματικές», τόνισε ο Αμερικανός ΥΠ.ΕΞ.
Ο γερουσιαστής Μενέντεζ, από την
πλευρά του, «κατακεραύνωσε» την πολιτική Ερντογάν ζητώντας από τον Λευκό Οίκο να παρέμβει. «Η Τουρκία παραβιάζει το
Διεθνές Δίκαιο όταν απειλεί την Κύπρο,
όταν ανακηρύσσει ΑΟΖ με τη Λιβύη, η
οποία όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται, αλλά
παραβιάζει και την ελληνική ΑΟΖ, όταν
εμπλέκεται επιθετικά εναντίον της Αρμενίας μέσω του Αζερμπαϊτζάν ή όταν παίζει
έναν αισχρό ρόλο στη Λιβύη. Οπότε, τι κάνουμε εμείς για να αντιμετωπίσουμε την
Τουρκία του Ερντογάν;».
Ο Τούρκος πρόεδρος, πάντως, εμμένει
στην προκλητική ρητορική, δηλώνοντας
ότι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν θα υπάρξει
καμία υποχώρηση, ενώ έδωσε τον τόνο
για τη «σκληρή» στάση που θα ακολουθήσει η Τουρκία. «Το μόνο που περιμένουμε
από τα μέλη της Συμμαχίας, σε σχέση με
τις εξελίξεις στην περιοχή μας, είναι να
δείξουν σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματά μας, όπως και στις ευαισθησίες για
την ασφάλεια της χώρας μας. Τα ζητήματα
αυτά θα τα εκφράσουμε με αποφασιστι-

Πιο κοντά
στα F-35 η Ελλάδα
κότητα στους ομολόγους μας», υποστήριξε ο Ερντογάν.
Οι δύο ηγέτες αναμένεται να έχουν «μετωπική» και για τους ρωσικούς πυραύλους S-400. Η Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι
δεν πρόκειται να αλλάξει την πολιτική της
απέναντι στην προμήθεια του οπλικού συστήματος, που τείνει να μετατραπεί σε Βατερλό για τον Ερντογάν. Το «τελεσίγραφο»
του Αμερικανού προέδρου θα περιλαμβάνει πρόταση για απενεργοποίηση των S400 με γραπτή δέσμευση από την Άγκυρα
και αποδοχή εξευτελιστικών όρων, όπως,
για παράδειγμα, τον έλεγχο του συστήματος από επιτροπή του αμερικανικού Πενταγώνου, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση
της συμφωνίας. Αν ο Ερντογάν αποδεχτεί
τους όρους της Ουάσιγκτον, θα αντιμετωπίσει οξύτατο πρόβλημα στο εσωτερικό,
αφού θα πρόκειται για την πιο ακριβή και
παράλληλα αποτυχημένη αγορά οπλικού
συστήματος στην ιστορία της Τουρκίας, με
την ζημία να ανέρχεται σε τουλάχιστον 2
δισ. δολάρια.

Διπλωματικός μαραθώνιος
Οι περιφερειακές εξελίξεις αλλά και η
συνεργασία σε διμερή θέματα βρέθηκαν
στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου
Δένδια με τον Εμιρατινό ομόλογό του στο
Άμπου Ντάμπι. Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ενισχύσει τη συνεργασία τους σε αμυντικό και οικονομικό τομέα, ενώ για την Αθήνα η αραβική χώρα
αποτελεί και πύλη εισόδου στην αγορά

της Ινδίας. «Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις σχέσεις Ελλάδας - ΗΑΕ
στην άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία
και τον τουρισμό και να κάνουμε μια γενική κατόπτευση των θεμάτων της περιοχής
μας, της Τουρκίας, της Λιβύης και της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Έλληνας
υπουργός Εξωτερικών.
Παράλληλα, με ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στον
έναν χρόνο από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ Ελλάδας - Ιταλίας, αφήνοντας μια σαφέστατη αιχμή για
την Τουρκία. «Η Ελλάδα μεγαλώνει με
συμφωνίες σύννομες στο Διεθνές Δίκαιο
και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, που
αποτελούν παραδείγματα για όλη την περιοχή». Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο πρόκειται να βρεθούν και στην
ατζέντα της Υπουργικής Συνόδου των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (MED 7), που θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή στην Αθήνα, παρουσία του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο πρόκειται να βρεθούν
και στην ατζέντα της
Υπουργικής Συνόδου των
Μεσογειακών Χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (MED 7)

Ένα αποφασιστικό βήμα για τη στήριξη της
Ελλάδας, την οποία αναγνωρίζουν ως τον σημαντικότερο παίκτη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με το νέο, δεύτερο κατά σειρά, διακομματικό νομοσχέδιο των γερουσιαστών Ρόμπερτ Μενέντεζ και Μάρκο Ρούμπιο.
Μετά το EastMed Act, οι δύο Αμερικανοί
γερουσιαστές ζητούν από το Κογκρέσο την
περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω της διάθεσης εξοπλισμών αλλά της άμεσης ένταξης της χώρας μας στο πρόγραμμα
των F-35. «Οι ΗΠΑ θα πρέπει να υποστηρίξουν την πώληση του F-35 στην Ελλάδα και
να συμπεριλάβουν τα F-35 που κατασκευάστηκαν, αλλά δεν παραδόθηκαν ποτέ στην
Τουρκία λόγω των κυρώσεων. Θα πρέπει να
υποστηρίξουν κοινές ασκήσεις με την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ για την ασφάλεια
και τη συνεργασία στη θάλασσα», αναφέρεται μεταξύ άλλων.
Το νέο νομοσχέδιο χαίρει της στήριξης τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικανών και σύντομα θα πάρει τον δρόμο για
το Κογκρέσο. «Ως αξιόπιστος σύμμαχος του
ΝΑΤΟ, η Ελλάδα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο
στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα
στην περιοχή, οι ΗΠΑ πρέπει να ενισχύσουν
την αμυντική τους σχέση με την Ελλάδα,
υποστηρίζοντας τις προσπάθειές της για εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεών της»,
ανέφερε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Ρ.
Μενέντεζ.

P
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Αποκάλυψη σοκ για βιασμό
στρατιώτη στο
Κέντρο Εκπαίδευσης
Ρεπορτάζ: Κώστας Καντούρης

Μ

ήνυση που υποβλήθηκε στον
στρατιωτικό εισαγγελέα προκαλεί αναστάτωση στο Στράτευμα.
Πρώην στρατιώτης καταγγέλλει
ότι, όταν κατατάχτηκε σε κέντρο εκπαίδευσης
της Αττικής, αξιωματικός έδωσε εντολή σε
άλλους στρατιώτες να τον βιάσουν, για να τον
εκδικηθεί επειδή τον έβρισε κατά τη διάρκεια
μιας φραστικής αντιπαράθεσης. Η μήνυση
ήδη διερευνάται από τη Στρατιωτική Δικαιοσύνη, που θα κληθεί να εντοπίσει τα πρόσωπα
τα οποία υποδεικνύονται.
Ο 32χρονος, που ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη, ισχυρίζεται ότι το περιστατικό έγινε
περισσότερα από δέκα χρόνια πριν, όταν ο
ίδιος κατατάχτηκε, με βασικό αρνητικό πρωταγωνιστή έναν λοχαγό, τα στοιχεία του οποίου ζήτησε να βρεθούν με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ημέρες θητείας που καταγράφηκαν. Ο στρατιώτης πήρε αμέσως αναβολή, για
να επιστρέψει στον Στρατό σχεδόν έναν χρόνο
αργότερα και να υπηρετήσει κανονικά τη
στρατιωτική του θητεία. Εκτός του αξιωματικού, κάνει λόγο για τρεις στρατιώτες που ενεπλάκησαν στο περιστατικό, με έναν εξ αυτών
να τον κακοποιεί σεξουαλικά, ενώ μηνύει και

δύο ψυχολόγους της στρατιωτικής μονάδας,
επειδή δεν αντέδρασαν.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη μήνυσή
του υποδεικνύει ως μάρτυρες για όσα υποστηρίζει ότι υπέστη έναν γιατρό, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της
νύχτας μετά τα βασανιστήρια, όπως και δύο
γυναίκες-στελέχη του Στρατού. «Ενώπιόν
τους, ο λοχαγός ομολόγησε ότι έδωσε εντολή
για τη σεξουαλική μου κακοποίηση, για να με
πικάρει ακόμη περισσότερο. Παραδέχτηκε ότι
ήταν ο ηθικός αυτουργός», αναφέρει ο
32χρονος. Ακόμη αναφέρεται σε γιατρό ο
οποίος υπέγραψε την αναβολή του και του
έστειλε σχετική επιστολή μετά τα όσα υπέστη,
χωρίς, όμως, να λάβει ανταπόκριση.
«Οι άνθρωποι αυτοί δεν αντιπροσωπεύουν
το Στράτευμα. Εμένα ο Στρατός με βοήθησε
για όσα έγιναν και αμέσως μετά τη μήνυση οι
υπηρεσίες του αμέσως ανταποκρίθηκαν»,
ανέφερε. «Διαπιστώσαμε άμεση ανταπόκριση να βρεθούν γρήγορα όλα τα στοιχεία», σημείωσε ο συνήγορός του, Χρήστος Πλάτσκος.

«Ήμουν αιχμάλωτος στα χέρια του»
Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με τη μήνυση,
όταν ο αξιωματικός που καταγγέλλεται «υποδέχτηκε» τον στρατιώτη με «αντικοινωνική

συμπεριφορά», όπως τη χαρακτηρίζει ο μηνυτής. «Του ζήτησα ευγενικά να είναι πιο κόσμιος στη συμπεριφορά του απέναντί μου,
όμως αυτός εξακολουθούσε. Εξαιτίας της
πίεσης που αισθάνθηκα, αρνήθηκα να υποβληθώ στα ψυχομετρικά τεστ. Ο λοχαγός με
προσέβαλε και εκείνη τη στιγμή έκανα το λάθος και τον έβρισα», περιγράφει.
Τότε, όπως υποστηρίζει, δόθηκε εντολή να
τον οδηγήσουν στο ιατρείο του κέντρου.
«Ήταν σαν ένα παράνομο αυτόφωρο», είπε ο
32χρονος. Στο ιατρείο «οι γιατροί διατάχθηκαν να απομακρυνθούν και παρέμειναν δύο
ψυχολόγοι. Ο ένας μιλούσε με τον λοχαγό στο
τηλέφωνο και διαισθανόμουν ότι κάτι κακό
θα μου συμβεί. Παρά τις αντιρρήσεις μου, δεν
μου επέτρεπαν να απομακρυνθώ. Ήμουν
αιχμάλωτος στα χέρια του λοχαγού», αναφέρει στη μήνυση. Υποστηρίζει ότι του έδωσαν
ηρεμιστικά φάρμακα, όμως την επόμενη μέρα ζήτησε συγγνώμη από τον λοχαγό, ο οποίος, όπως γράφει, δεν τη δέχτηκε. Έτσι κατέθεσε αίτημα αναβολής. «Περιμένοντας στο
ιατρείο του κέντρου να υπογραφεί η αναβολή
μου, έφεραν στο ιατρείο τρεις στρατιώτες»,
καταγγέλλει, περιγράφοντας τη στιγμή του
βιασμού του.
Προηγουμένως υποστηρίζει ότι στο φαγητό

του έβαλαν ναρκωτικές ουσίες για να κάμψουν τις αντιστάσεις του. «Είχε περίεργη γεύση και έφαγα μόνο τη μισή μερίδα. Ήθελα να
κοιμηθώ, όμως οι δύο από τους τρεις στρατιώτες άρχισαν να με παρενοχλούν σεξουαλικά», σημειώνει. Αναφέρει ότι άρχισε να φωνάζει «βοήθεια», όταν βρέθηκαν οι άλλοι άντρες να τον κακοποιούν και τότε έσπευσε στο
ιατρείο γιατρός, ο οποίος τους απομάκρυνε
και έμεινε όλη νύχτα μαζί του. «Έδειχνε διάθεση να με βοηθήσει, αλλά δεν τον άφηναν ο
αξιωματικός και ο άλλος ψυχολόγος», αναφέρει. Για την υπόθεση δεν έχει πάρει θέση ο
Στρατός, δεδομένου ότι διερευνάται από τη
Στρατιωτική Δικαιοσύνη, ενώπιον της οποίας
κατατέθηκε η μήνυση, σύμφωνα με πηγές του
Στρατού.

Ένας 32χρονος καταγγέλλει
ότι λοχαγός έδωσε εντολή
σε άλλους στρατιώτες να τον
κακοποίησαν σεξουαλικά Υποστηρίζει πως έβαλαν
ναρκωτικές ουσίες
στο φαγητό του
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Πανελλήνιες:
Πώς θα εξεταστούν
οι υποψήφιοι
με αναπηρία

Προφορικά, αλλά χωρίς να διαφέρει η εξέτασή τους από αυτήν των
υπόλοιπων υποψηφίων που θα
εξεταστούν γραπτώς, θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Όπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο
του υπουργείου Παιδείας, οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτήν εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την
ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς
που εξετάζονται γραπτά. Ειδικότερα, ο χρόνος προετοιμασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις
ώρες, όπως για όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την παρέλευση του
χρόνου αυτού, θα πρέπει να κλείσουν τα τετράδια με τα θέματα και
θα περιμένουν να κληθούν από την
επιτροπή. Η διάρκεια αξιολόγησης - βαθμολόγησης ξεκινά αφότου ολοκληρωθεί το τρίωρο προετοιμασίας ή όταν ο υποψήφιος
δηλώσει πως είναι έτοιμος για
αξιολόγηση. Οι υποψήφιοι που θα
εξεταστούν προφορικά οφείλουν
να εισέρχονται στις αίθουσες εξέτασης την ίδια ώρα που εισέρχονται και οι υπόλοιποι εξεταζόμενοι
στα εξεταστικά́ κέντρα. Στη συνέχεια, τους χορηγείται το τετράδιο
στο οποίο αναγράφουν τα ατομικά
τους στοιχεία. Μετά τον έλεγχο
της ταυτοπροσωπίας και της ορθής αναγραφής των ατομικών
στοιχείων, αυτά καλύπτονται από
τους επιτηρητές με αδιαφανές αυτοκόλλητο. Ο εξεταζόμενος αναπτύσσει προφορικά στους εξεταστές τις απαντήσεις του στα θέματα, με όποια σειρά επιθυμεί. Κατά
τη διάρκεια της εξέτασής του,
μπορεί να συμβουλεύεται τις σημειώσεις του, που παραδίδει στην
Επιτροπή όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Νέο πρόγραμμα στα
σχολεία - Αγγλικά
από το Νηπιαγωγείο

Μ

ε μια πολυτροπολογία εννέα άρθρων, που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό
του δημόσιου τομέα και άλλες ρυθμίσεις», το
υπουργείο Παιδείας εισάγει στο ωρολόγιο
πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και
γυμνασίων τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και
προχωρά σε ανακατανομή των ωρών διδασκαλίας. Όπως επισημαίνεται, με σκοπό την
ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης, εντάσσονται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.
Την επόμενη σχολική χρονιά, στα Εργαστήρια θα διδάσκονται οι εξής 14 θεματικές
ενότητες: Γνωρίζω το σώμα μου - Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, Αλληλοσεβασμός Διαφορετικότητα, Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία - Πρόληψη, STEM/Εκπαιδευτική
Ρομποτική, Επιχειρηματικότητα, Αγωγή Σταδιοδρομία, Γνωριμία με Επαγγέλματα,
Φυσικές καταστροφές - Πολιτική Προστασία, Διατροφή - Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εθελοντισμός
- Διαμεσολάβηση, Οικολογία - Παγκόσμια
και Τοπική Φυσική Κληρονομιά και Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά.
Με την ένταξη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων ανακατανέμονται οι ώρες διδασκαλίας
ανά μάθημα, χωρίς να επηρεάζονται οι ώρες
έναρξης και λήξης των μαθημάτων ημερησίως. Συγκεκριμένα, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων θα διδάσκονται για τρεις ώρες στην α’
και η β’ δημοτικού, για δύο ώρες στη γ’ και τη
δ’ και για μία ώρα στην ε’ και στη στ’ τάξη. Με
άλλο άρθρο της πολυτροπολογίας, ορίζεται
ότι φέτος το διδακτικό έτος θα λήξει στις 30
Ιουνίου και η διδασκαλία των μαθημάτων
στις 25 Ιουνίου. Στην κατεύθυνση αυτήν, πα-

Γράφει η

Εύη Πανταζοπούλου
ρατείνονται οι συμβάσεις εργασίας των αναπληρωτών που απασχολούνται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέχρι τις 30 του μήνα.
Επίσης, ρυθμίζεται για τα σχολικά έτη
2020-2021 και 2021-2022 ότι στους απόφοιτους των ΕΠΑΣ της μαθητείας του ΟΑΕΔ και
στους απόφοιτους ΕΠΑΣ που εποπτεύονται
από άλλα υπουργεία χορηγείται πτυχίο
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3.
Στο μεταξύ, την αγγλική γλώσσα, από το
νηπιαγωγείο κιόλας, θα διδάσκονται, από
την επόμενη σχολική χρονιά, οι μαθητές, καθώς εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα
της προσχολικής εκπαίδευσης, με άρθρο της
πολυτροπολογίας που συμπεριελήφθη στο
νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.
Ειδικότερα, στο υποχρεωτικό πρόγραμμα
των νηπιαγωγείων εισάγεται δράση για τη
δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με
την αγγλική γλώσσα, μέσω της οργάνωσης
και της υλοποίησης δραστηριοτήτων, κατά τη
διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλεπιδρούν με έναν καθηγητή Αγγλικών, παρουσία και του νηπιαγωγού. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με εισήγησή του, θα ορίσει τη διάρκεια ενασχόλησης των μαθητών
με την αγγλική γλώσσα και θα προτείνει επιμορφωτικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες.
Επιπλέον, με άλλο άρθρο, συστήνονται 721
νέες οργανικές θέσεις σε κλάδους του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αυτές αφορούν στα γνωστικά αντικείμενα
των Γαλλικών, των Γερμανικών, των Καλλιτεχνικών, της Μουσικής, της Πληροφορικής
και της Θεατρικής Αγωγής.

EΛΛΑΔΑ
ΑΕΙ: Αλλαγές στην
εισαγωγή των
διακριθέντων
στις Ολυμπιάδες
Αλλαγές στη διαδικασία εισαγωγής των
διακριθέντων στις Ολυμπιάδες, των Ελλήνων του εξωτερικού και των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας
της Θράκης, φέρνει απόφαση του υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με αυτήν, οι
απόφοιτοι λυκείου που έχουν διακριθεί
στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας,
Βιολογίας ή Οικονομικών με το πρώτο,
δεύτερο ή τρίτο βραβείο, εγγράφονται καθ’
υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σε
Σχολές Πανεπιστημίων, τα οποία ανήκουν
σε Επιστημονικό Πεδίο της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει. Προϋπόθεση αποτελεί το μάθημα στο οποίο
έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες να περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας
Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει.
Επιπλέον, κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ, οι
οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους
έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς, εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές Πανεπιστημίων, τα οποία
περιλαμβάνονται στην ομάδα που αντιστοιχεί στον τομέα αποφοίτησής τους.
Όσον αφορά στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση διάκρισης από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα για κάθε επιμέρους διαγωνισμό.
Για τους Έλληνες του εξωτερικού, η εισαγωγή τους θα γίνεται στο α’ εξάμηνο των
Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με
ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις και με κριτήριο το σύνολο των μορίων που προκύπτουν. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής
εξετάζονται στα μαθήματα μίας από τις
Ομάδες Προσανατολισμού και υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο για ένα μόνο
Επιστημονικό Πεδίο. Για την εισαγωγή
τους θα υπολογίζονται τα τέσσερα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού, με
τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας.
Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, προκειμένου να εισαχθούν σε σχολή που προϋποθέτει ειδικό
μάθημα, θα πρέπει να έχουν βαθμολογία
σε αυτό τουλάχιστον ίση με το μισό της
προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Τέλος,
κατά τη διαδικασία εισαγωγής τους σε ΑΕΙ,
κρίνονται κατά σειρά ως υποψήφιοι της
γενικής σειράς και ως υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας.
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Κυκλοφορία έως τις 01:30, μετά... μουσικής

Ο

ι ιδιαίτερα αισιόδοξοι δείκτες του τελευταίου
επταημέρου «ώθησαν» τα
μέλη της Επιτροπής των
Επιδημιολόγων να προχωρήσουν σε
άρση επιπλέον περιοριστικών μέτρων. Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε
χθες την επιστροφή της μουσικής
στην εστίαση από το Σάββατο 12 Ιουνίου, καθώς και την επέκταση του
ωραρίου κυκλοφορίας έως τις 01:30
τα ξημερώματα από τις 12/6, ενώ από
την 1η Ιουλίου η απαγόρευση κυκλοφορίας καταργείται.
Συγκεκριμένα, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αλλάζουν τα παρακάτω:
1. Από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου επανεκκινούν οι πρακτικές, εργαστηριακές και
κλινικές ασκήσεις όλων των φοιτητών
όλων των εξαμήνων καθώς και των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των ΑΕΙ.
2. Από το Σάββατο 12 Ιουνίου η κυκλοφορία (curfew) επεκτείνεται κατά μία
ώρα. Θα ξεκινά, δηλαδή, στη 01.30 μετά
τα μεσάνυχτα και θα διαρκεί -όπως και
σήμερα- μέχρι τις 5 το πρωί, ενώ από την
1η Ιουλίου -και πάντα με την προϋπόθεση
ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα θα το
επιτρέπουν- το μέτρο του περιορισμού
της κυκλοφορίας σταματά να ισχύει.
3. Από το Σάββατο 12 Ιουνίου θα επιτρέπεται η μουσική μόνο σε εξωτερικούς
χώρους εστίασης, στους οποίους φιλοξενούνται μόνο καθήμενοι πελάτες.
4. Από το Σάββατο 12 Ιουνίου επανεκκινούν τη λειτουργία τους καταστήματα
εστίασης που βρίσκονται σε αεριζόμενες
στοές και μόνο για εκείνες που έχουν δύο
ελεύθερες διόδους, ώστε να διασφαλίζονται η διαφορετική είσοδος και η έξοδος καθώς και ο φυσικός αερισμός.
5. Από το Σάββατο 12 Ιουνίου αυξάνεται
το ποσοστό πληρότητας σε δραστηριότητες ακροάματος - θεάματος από 50% σε
75%, όταν το θέατρο είναι χωρητικότητας
έως 1.000 θέσεων, σε 70% έως 5.000 θέσεων και 65% όταν είναι δυναμικότητας
έως 15.000 θέσεων. Εάν είναι πλέον των
15.000 θέσεων, ο μέγιστος αριθμός οριστικοποιείται στα 10.000 άτομα, σε κάθε
περίπτωση, με υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους.
6. Για τα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται πλέον η ταυτόχρονη παρουσία τεσσάρων πελατών σε καταστήματα εμβαδού έως 100 τ.μ.
7. Από την 1η Ιουλίου το όριο για τις
υπηρεσίες catering - δεξιώσεων αυξάνε-

Κάτω από 900 τα κρούσματα
Μεγάλη μείωση παρουσιάστηκε το τελευταίο 24ωρο στα κρούσματα αλλά και στους νέους θανάτους από κορονοϊό,
σε σχέση με τα δεδομένα της Τρίτης. Ταυτόχρονα, σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των διασωληνωμένων. Αξίζει να
σημειωθεί πως χθες διενεργήθηκαν 41.982 τεστ. Συγκεκριμένα, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα
της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 890, εκ των οποίων δύο εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων
στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό είναι 15, ενώ από την έναρξη της επιδημίας
έχουν καταγραφεί συνολικά 12.346 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 381
(65% άνδρες). Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 106. Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 139 ασθενείς. Στην Αττική καταγράφηκαν για ακόμα ένα 24ωρο τα περισσότερα νέα
κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κατανομή που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα, από τα συνολικά 890 κρούσματα κορονοϊού, στην Αττική καταγράφονται 448 νέα, στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 84 και στην
Αχαΐα άλλα 16.

ται σε 300 άτομα, από 100 που είναι αυτήν
τη στιγμή.
8. Τέλος, όσον αφορά στις εμποροπανηγύρεις, αποφασίστηκε η επανέναρξή
τους μόνο σε περιφερειακές ενότητες
όπου το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων θα ξεπερνά το 50%.

Ανοίγουν πάνω από 400.000 ραντεβού
Στο μεταξύ, αυξάνονται κατά 420.300
τα διαθέσιμα ραντεβού για εμβολιασμό
με τα εμβόλια των Pfizer, Johnson &

Johnson και Moderna, όπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας, στην τακτική ενημέρωση για
την πανδημία.
Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, μετά και τις
τελευταίες παραδόσεις δόσεων εμβολίων, ανοίγουν συνολικά 240.000 νέα
ραντεβού για εμβολιασμό με Pfizer,
96.000 ραντεβού με Johnson & Johnson και 84.000 ραντεβού με το σκεύασμα της Moderna. Υπενθυμίζεται πως
από σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα ραν-

τεβού για την ηλικιακή ομάδα από 25
έως 29 ετών.

Από την 1η Ιουλίου το
μέτρο του περιορισμού
της κυκλοφορίας σταματά να ισχύει, πάντα με
την προϋπόθεση ότι τα
επιδημιολογικά δεδομένα θα το επιτρέπουν…
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ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

«Παραλύει» σήμερα
ολόκληρη η χώρα

Σ

ε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί σήμερα η χώρα, καθώς ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και
ΕΚΑ έχουν προκηρύξει 24ωρη
απεργία, αντιδρώντας στο εργασιακό νομοσχέδιο. Ταλαιπωρία περιμένει το
επιβατικό κοινό, εξαιτίας της συμμετοχής
των εργαζόμενων στα μέσα μεταφοράς στην
απεργία.
Ακινητοποιημένα θα είναι όλη την ημέρα
τα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό, Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και Τραμ) καθώς και τα
τρόλεϊ. Τα λεωφορεία θα κινούνται μεταξύ
09.00 και 21.00, λόγω της στάσης εργασίας
που προκήρυξε το Συνδικάτο Εργαζομένων
ΟΑΣΑ. Ταυτόχρονα, ακινητοποιημένοι θα
παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας οι συρμοί του ΟΣΕ και του Προαστιακού.
Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια
της χώρας, καθώς τα 13 ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας θα πραγματοποιήσουν 24ωρη πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση. Η απεργία

Νεκρός 40χρονος στυλίστας,
μία ημέρα μετά τον εμβολιασμό του
Την τελευταία του πνοή άφησε ο
40χρονος στυλίστας Νάσος Κάτρης. Η
είδηση του θανάτου του συγκλόνισε
φίλους, συνεργάτες και γνωστούς,
ενώ φιλικό του πρόσωπο που φέρεται
να τον εντόπισε νεκρό στο σπίτι του
δήλωσε ότι ερευνάται πιθανή σύνδεση του θανάτου του με το εμβόλιο της
AstraZaneca, το οποίο είχε κάνει πριν
από δύο ημέρες. Σύμφωνα με τις
πρώτες ενδείξεις, ο θάνατός του
οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ήταν
γνωστός και αγαπητός στην κοινωνία
της Χαλκίδας, καθώς εργαζόταν σε νυχτερινά μαγαζιά ως υπεύθυνος, ενώ είχε συνεργαστεί με
τα περισσότερα μπαρ και τα κέντρα διασκέδασης της πόλης.
«Ο Νάσος έκανε το εμβόλιο τη Δευτέρα, στις 16.00, και γύρισε σπίτι του. Ήταν μια χαρά. Έφαγε
με έναν φίλο του και μετά πήγε να κοιμηθεί. Αυτό που μάθαμε είναι ότι έκανε εμετό, έβγαλε αίμα
και πιθανόν να πνίγηκε από αυτό, δηλαδή να έπαθε αναρρόφηση. Το τηλέφωνό του βρέθηκε από
την άλλη πλευρά του κρεβατιού», ανέφερε στο protothema.gr επιστήθια φίλη του. «Οι γιατροί
μάς είπαν ότι μετά τη νεκροψία θα μπορούν να ξέρουν περισσότερα σχετικά με το τι προκάλεσε
τον ξαφνικό θάνατό του», τόνισε.

έχει ξεκινήσει από τις 00.01 και θα κρατήσει
έως τα μεσάνυχτα.
Στην κινητοποίηση θα λάβουν μέρος το
προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων και
του ΕΚΑΒ, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι καθώς και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Λόγω της
απεργίας της ΑΔΕΔΥ, θα υπολειτουργήσουν
οι δημόσιες υπηρεσίες, οι εφορίες, πολεοδομίες, δήμοι, νομαρχίες και υπουργεία.
Εξάλλου, σήμερα απεργούν και τα ΜΜΕ
(έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά, διαδικτυακά),
στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, από τις
05.30 έως τις 05.30 της Παρασκευής, ύστερα
από απόφαση της ΕΣΗΕΑ.
ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΕΚΑ έχουν προγραμματίσει συλλαλητήριο στις 11 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Το ΠΑΜΕ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 π.μ. στα Προπύλαια. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης, στη Λάρισα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Ελεύθερος υπό όρους ο γιατρός που
κατηγορείται για βιασμό ασθενών
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε χθες, μετά την απολογία του, ο γυναικολόγος που μηνύθηκε από συνολικά 21 γυναίκες στη
Ρόδο και είχε ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Στον γυναικολόγο απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα,
επιβλήθηκε εγγύηση 10.000 ευρώ και του απαγορεύτηκε προσωρινά
να ασκεί το επάγγελμά του. Όπως είναι γνωστό, σε βάρος του έχουν
ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για τα εξής αδικήματα: βιασμός κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση σε ασέλγεια κατ’
εξακολούθηση και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση.
Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης με τη μήνυση που υπέβαλε 55χρονη -τον Αύγουστο του 2020-, με την οποία στράφηκε
εναντίον του γυναικολόγου, ανοίγοντας με τον τρόπο αυτόν… τον
ασκό του Αιόλου! Σταδιακά, ακολούθησαν και άλλες μηνύσεις, οι
οποίες συνολικά έχουν φθάσει τις 21! Σύμφωνα με τη μήνυση της
55χρονης, τα σε βάρος της αδικήματα φέρονται να τελέστηκαν από
τον γιατρό κατά τη διάρκεια εξέτασής της την 1η Ιουνίου 2020. Σύμφωνα με τις μηνύσεις και άλλων γυναικών, τα δικά τους περιστατικά
σημειώθηκαν σε μετέπειτα ημερομηνίες από το περιστατικό με την
55χρονη. Ο γιατρός αρνείται καθετί απ’ όσα έχουν καταγγελθεί σε
βάρος του και δηλώνει αθώος.

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία

Προγράμματα κατάρτισης για
175 εργαζομένους της Χαλκιδικής
Εκατό εβδομήντα πέντε εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής θα συμμετέχουν σε τέσσερα προγράμματα κατάρτισης, τα
οποία χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι μέσω αυτών των προγραμμάτων να ενισχύσει τις ανθρώπινες δεξιότητες, να στηρίξει τους ανέργους και να περιορίσει την ανεργία. Όπως
τόνισε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, «η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, εκτός από τις πρωτοβουλίες στήριξης των επιχειρήσεων, δεσμεύεται για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ή και για τη δημιουργία νέων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Μετατρέπουμε τους απρόσωπους ευρωπαϊκούς πόρους σε μετρήσιμο έργο για όλους τους πολίτες». Τα τέσσερα προγράμματα περιλαμβάνουν συμβουλευτική, κατάρτιση/επιμόρφωση σε
προσδιορισμένα θεματικά αντικείμενα και πιστοποίηση δεξιοτήτων.

Θεσσαλονίκη

Στηρίζει τον νέο εκλογικό
νόμο ο δήμαρχος

«Ο νέος νόμος για την εκλογή δημοτικών και περιφερειακών Αρχών εισάγει μια νέα φιλοσοφία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», υποστήριξε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Ζέρβας έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, σημειώνοντας ότι ο νέος
εκλογικός νόμος απαντά «στη θεσμική, πολιτική και αριθμητική ανωμαλία που προκάλεσε ο “Κλεισθένης”». Αναφερόμενος στις ευρύτερες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της Αυτοδιοίκησης, υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε την πολυτέλεια χαμένων πόρων, χαμένων ευκαιριών και χαμένων ετών».

Μεσολόγγι

Οικονομική βοήθεια
ζητάει ο δήμαρχος
Τη στήριξη και ενδυνάμωση των τοπικών επιχειρήσεων, οι
οποίες αποτελούν τον βασικότερο κορμό των τοπικών οικονομιών, ζητάει για την τοπική οικονομία της Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου ο δήμαρχος Κώστας Λύρος από τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση. Η
Πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει έτσι ώστε «κάθε υποστηρικτικό μέτρο της τοπικής οικονομίας να είναι στοχευμένο και
σύμφωνο με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε τόπου
υπό το βάρος των συνθηκών της πανδημίας», τόνισε ο δήμαρχος Μεσολογγίου. Ο κ. Παπαθανάσης εξέφρασε προς τον δήμαρχο τη διάθεση συνεργασίας προς αυτή την κατεύθυνση.

!

Δυτική Ελλάδα
Φλώρινα

Σχέδια για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής σε κάθε δήμο

Παρατείνεται η προθεσμία
αντιρρήσεων
στους δασικούς χάρτες

Παρατείνεται μέχρι τις 22 Νοεμβρίου η
προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά
του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών των τοπικών και δημοτικών
κοινοτήτων των Δήμων Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών της Περιφερειακής
Ενότητας Φλώρινας. Την απόφαση
60841/02-06-2021 (ΑΔΑ: 9Β0ΛΟΡ1Γ-ΖΡΡ)
έλαβε η Διεύθυνση Δασών Φλώρινας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων
έληγε στις 20/5/2021, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού στις 9/6/2021. Με τη νέα
απόφαση η καταληκτική μέρα είναι η 22α
Νοεμβρίου, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού η 13η Δεκεμβρίου.

Την εκπόνηση τοπικών σχεδίων για την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης
Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Δυτικής Ελλάδας Λάμπρος Δημητρογιάννης σε Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, που έγινε στα
Καλάβρυτα. Ο κ. Δημητρογιάννης ανακοίνωσε ότι η περιφέρειά του συνέταξε 19 τοπικά σχέδια για την κλιματική αλλαγή, ένα για κάθε δήμο. Τα επίμαχα σχέδια περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα για την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις ανά δήμο για τα επόμενα χρόνια σε τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής αλλά και τα μέτρα και τις δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να προληφθούν
δυσχερείς καταστάσεις.

Δήμος Δίου-Ολύμπου

Τρία εκατ. ευρώ
για αγροτική οδοποιία
Με 2.956.000 ευρώ χρηματοδοτείται ο Δήμος ΔίουΟλύμπου για αγροτική οδοποιία μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Το έργο αφορά σε εργασίες
βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης αγροτικών οδών συνολικού μήκους 34 χλμ., ενώ στην πράξη περιλαμβάνονται και οι σχετικές εργασίες - έρευνες της αρχαιολογίας.
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Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Σε ποιον δήμο της Αττικής η
μείζων αντιπολίτευση κάνει
επίθεση στον δήμαρχο κατηγορώντας τον για την αύξηση
των αντικειμενικών αξιών
στην πόλη και τα «δεινά» που
θα φέρει στους κατοίκους
της; Εύλογα από τη δημοτική
Αρχή αναζητούν τη δική τους
ευθύνη για την κυβερνητική
απόφαση, πέρα από το γεγονός ότι δεν το θεωρούν επιβλαβές για την πόλη, αλλά
και η υπόλοιπη αντιπολίτευση αναρωτιέται αν δεν βρέθηκε άλλο θέμα για... αντιπολίτευση.

Ισχυρό δίκτυο
κοινωνικής συνοχής
Ένα ισχυρό δίκτυο εθελοντών επιδιώκει να δημιουργήσει ο δήμαρχος
Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου
με στόχο την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών αλλά και την παροχή στήριξης σε όσους έχουν ανάγκη. Όπως
επισημαίνει ο δήμαρχος, «η καθημερινή και ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή συμπολιτών μας, που επιθυμούν
να προσφέρουν σε δράσεις του Δήμου Αμαρουσίου δίχως αντάλλαγμα
και με μόνο κίνητρο την αλληλεγγύη
και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, αποτελεί ένα σοβαρό κίνητρο
για τη δημοτική Αρχή, έτσι ώστε οι
ενέργειες εθελοντισμού να είναι περισσότερο οργανωμένες και στοχευμένες». Όπως επισημαίνεται, η εγγραφή στο Δίκτυο Εθελοντών του Δήμου θα επιτρέψει να αντιμετωπιστεί
σειρά θεμάτων, όπως η πολιτική προστασία, η μέριμνα για τις ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες, το περιβάλλον, τα
αδέσποτα, η προάσπιση του θεσμού
της ισότητας των φύλων κ.ά.

Νέος αναπτυξιακός οργανισμός
στην Περιφέρεια Αττικής

Τ

ον νέο αναπτυξιακό οργανισμό της
περιφέρειας, που θα ονομάζεται
Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε., παρουσίασε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης στους δημάρχους της Αττικής μαζί με τους βασικούς πυλώνες σχεδιασμού του νέου ΠΕΠ Αττικής 2021-2027.
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο
περιφερειάρχης, αναφερόμενος στον νέο
αναπτυξιακό οργανισμό, υπογράμμισε πως
όραμά του είναι «η δημιουργία ενός κεντρικού μηχανισμού υποστήριξης, δημοτικού, διαδημοτικού και υπερτοπικού χαρακτήρα για τους 66 δήμους της Περιφέρειας
Αττικής». Επισήμανε ότι στον οργανισμό οι
δήμοι θα βρουν έναν συνεργάτη στρατηγικής σημασίας και έναν βασικό συνομιλητή,
καθώς θα αποτελέσει έναν πολύ νευραλγικό μοχλό για την πρόοδο των έργων σε τοπικό επίπεδο και την απορρόφηση των
κονδυλίων. Μάλιστα, σχολιάζοντας την
υφιστάμενη κατάσταση σημείωσε ότι σε
αρκετές περιπτώσεις, ενώ υπάρχουν προτάσεις για σημαντικά έργα και δράσεις αλ-

λά και η δυνατότητα χρηματοδότησής τους
από διάφορα προγράμματα της Περιφέρειας Αττικής και της κεντρικής κυβέρνησης,
πολύ συχνά τα έργα δεν τελεσφορούν, καθώς δεν υπήρχε η κατάλληλη υποστήριξη.

Στόχοι του νέου οργανισμού
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της περιφέρειας, ο αναπτυξιακός οργανισμός αποσκοπεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς
για την προώθηση της ανάπτυξης σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο εντός της
Αττικής όσο και ευρύτερα.
Η επικέντρωση γίνεται σε τομείς που
συνδέονται άμεσα με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής και
συγκεκριμένα σε εννέα πυλώνες δράσης
όπως τουρισμός, πολιτισμός /αθλητισμός/
εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα/επενδύσεις, περιβάλλον, υγεία, ψηφιακή εποχή,
μεταφορές, τεχνική υποστήριξη, άνθρωπος/κοινωνική πολιτική.

Σύστημα τηλεματικής - ευφυών μεταφορών
Ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων τεχνολογίας LED εγκαταστάθηκαν στις στάσεις της δημοτικής συγκοινωνίας Ελληνικού - Αργυρούπολης, ενώ
και στα λεωφορεία της δημοτικής συγκοινωνίας εγκαταστάθηκαν οθόνες TFT πληροφόρησης επιβατών και
υπολογιστές οχημάτων. Όπως τονίζει ο δήμος, τα παραπάνω, σε συνεργασία με τα συνοδευτικά λογισμικά
και τις εφαρμογές υπό την ομπρέλα του κεντρικού διαχειριστικού λογισμικού TMS Cloud, παρέχουν τα μέσα για τη συνολική και ενοποιημένη τηλεματική διαχείριση της δημοτικής συγκοινωνίας και την πολυκαναλική ενημέρωση των επιβατών για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων στις στάσεις. Πέραν των πινακίδων στις στάσεις, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να
ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς
και για τον εκτιμώμενο χρόνο διέλευσης των λεωφορείων από όλες τις στάσεις, μέσω διαδικτυακής πύλης, mobile εφαρμογής για smartphone και μέσω αποστολής SMS.

Διαπλάτυνση
της Αγίου Δημητρίου
Ένα από τα σημαντικά έργα που έχει
εδώ και καιρό στον σχεδιασμό της η
δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Μαρία
Ανδρούτσου μπαίνει σε φάση υλοποίησης. Ο λόγος για τη διαπλάτυνση της
λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, που για
πολλά χρόνια αποτελούσε διακαή επιθυμία των κατοίκων της πόλης και
στόχο των δημοτικών του Αρχών και
ήδη ξεκίνησε, καθώς συνεργεία της
αναδόχου εταιρείας έχουν ξεκινήσει
τις πρώτες εργασίες για την εκτέλεση
έργου.
Σε αυτή την πρώτη φάση κατασκευάζονται τα προβλεπόμενα δίκτυα
υποδομών που περιλαμβάνουν αγωγό
ομβρίων, δίκτυο φυσικού αερίου, καθώς και τα λοιπά έργα ανάπλασης της
οδού και των πεζοδρομίων. Η δημοτική Αρχή ζητά κατανόηση για την ενόχληση που θα δημιουργηθεί, αλλά ο
στόχος ενός τόσο σημαντικού έργου
είναι μεγάλος.

Θαλάσσια μπάνια
για τους οικονομικά
αδύναμους
Μια ακόμη παροχή για τους οικονομικά αδύναμους πολίτες και
ωφελούμενους των Κοινωνικών
Δομών θα προσφέρει η δημοτική
Αρχή του Γιάννη Βούρου στη Νέα
Φιλαδέλφεια - Νέα Χαλκηδόνα,
δίνοντάς τους την ευκαιρία να κάνουν θαλάσσια μπάνια. Όπως διευκρινίζεται, οι ενεργοί ωφελούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι
στη λίστα των οικονομικά αδύναμων πολιτών και στις κοινωνικές
δομές του δήμου θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν χωρίς
να χρειάζεται να προσκομίσουν
δικαιολογητικά. Η επιλογή των
ωφελούμενων θα γίνει με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.
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Στον εισαγγελέα οι επτά συλληφθέντες - Μεταφέρονται στο νησί
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν χθες το μεσημέρι από τους αστυνομικούς και οι
επτά κατηγορούμενοι στην υπόθεση δολοφονίας της
37χρονης Χριστίνας Κ., στη Ζάκυνθο, συζύγου του προσφάτως δολοφονηθέντος στο νησί επιχειρηματία Ντίμη
Κορφιάτη.
Οι κατηγορούμενοι προσήχθησαν στην αρμόδια εισαγγελέα Αθηνών, προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα
σύλληψης που είχαν εκδοθεί σε βάρος τους, λίγο πριν να

μεταφερθούν στη Ζάκυνθο, για να απολογηθούν ενώπιον
του τοπικού ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται τη δικογραφία η
οποία έχει σχηματιστεί για την υπόθεση της ενέδρας θανάτου της άτυχης γυναίκας και μητέρας ενός ανήλικου
παιδιού.
Οι Αρχές προχώρησαν σε εφτά συλλήψεις σε Ζάκυνθο,
Ηλεία και Αθήνα για τη φονική ενέδρα τον Ιούνιο του 2020,
στην οποία έχασε τη ζωή της η άτυχη γυναίκα, αν και στόχος ήταν ο επιχειρηματίας. Παράλληλα, αναζητούνται

τρεις ακόμα εμπλεκόμενοι.
«Όλα είναι κατασκευασμένα», δήλωσε κατηγορούμενος για τη δολοφονία της συζύγου Κορφιάτη. «Δεν έχουμε
κάνει τίποτα. Είναι όλα κατασκευασμένα. Σύντομα θα αποδειχθεί αυτό - μην αγχώνεστε καθόλου», είπε στους δημοσιογράφους έξω από τα Δικαστήρια της πρώην Σχολής
Ευελπίδων. Πλέον, οι επτά κατηγορούμενοι θα ζητήσουν
προθεσμία από τον ανακριτή Ζακύνθου, προκειμένου να
προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Το… βαθύ λαρύγγι
«έκαψε» τους
δολοφόνους

Ε

ναν 44χρονο εφοπλιστή και
μία 27χρονη -που φέρεται να
είχε ρόλο τσιλιαδόρου- αναζητούν οι αστυνομικές Αρχές, για να ολοκληρώσουν το παζλ των
10 κατηγορουμένων (σ.σ.: συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ άλλο ένα είναι ήδη έγκλειστο) για τη δολοφονία της 37χρονης Χριστίνας Κ., τον Ιούνιο του 2020,
στη Λιθακιά Ζακύνθου.
Επί της ουσίας, πρόκειται για την
πρώτη πλήρη εξιχνίαση (σ.σ.: σύλληψη
ηθικών και φυσικών αυτουργών) «συμβολαίου θανάτου» τα τελευταία χρόνια,
με τις έρευνες να διαρκούν έναν χρόνο,
παρότι ο σύζυγος της 37χρονης είχε
δώσει «ονόματα και διευθύνσεις» από
τον Δεκέμβριο του 2020. Παρ’ όλα αυτά, πριν από περίπου έναν μήνα έπεσε
και ο ίδιος νεκρός από σφαίρες άγνωστων εκτελεστών στο κέντρο της Ζακύνθου, που ολοκλήρωσαν τη «δουλειά» ή, για την ακρίβεια, το «συμβόλαιο θανάτου» σε βάρος του, το οποίο
είχε μείνει ανεκτέλεστο λόγω τύχης!
Παράλληλα με τις έρευνες για τον εντοπισμό των δύο ασύλληπτων εμπλεκομένων στην υπόθεση, συνεχίζεται η
έρευνα της Ασφάλειας για το εάν και
ποια πρόσωπα έπαιξαν ρόλο στην εκτέλεση του Ντίμη Κορφιάτη τον περασμένο Μάιο.
Στο διαβιβαστικό της Ασφάλειας Αττικής περιγράφεται αναλυτικά ο ρόλος

Ρεπορτάζ:
Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

του καθενός από τους κατηγορουμένους, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον
απότακτο αστυνομικό ο οποίος φέρεται
να έχει ρόλο ηθικού αυτουργού στη δολοφονία της 37χρονης επιχειρηματία.
Όσον αφορά στον 44χρονο εφοπλιστή,
σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εν γνώσει του
έδωσε ένα φουσκωτό σκάφος αλλά και
ένα Ι.Χ. αυτοκίνητό του στον σωματοφύλακά του, που κατηγορείται ως ένας
εκ των φυσικών αυτουργών. Παρά το
γεγονός ότι οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν στην οικία του στα βόρεια προάστια αλλά και σε μία ακόμη γνωστή διεύθυνση του στα νότια προάστια, δεν
κατέστη δυνατός ο εντοπισμός του.
Αφήνουν, μάλιστα, ανοικτό το ενδεχόμενο να έχει διαφύγει στο εξωτερικό,
κάτι που σημαίνει ότι, λόγω της κακουργηματικής κατηγορίας, μπορεί να
ενημερωθεί και η Europol.
Υποστηρικτικό ρόλο είχαν δύο ακόμη
άντρες, ηλικίας 35 και 36 ετών, καθώς
και η 27χρονη που διαφεύγει τη σύλληψη και ο 63χρονος έγκλειστος των φυλακών.
Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη των
ερευνών έπαιξε ένα άτομο που χαρα-

κτηρίζεται «βαθύ λαρύγγι», καθώς
από... σύμπτωση άκουσε τους φυσικούς αυτουργούς να συζητούν για την
αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας
του Ντίμη Κορφιάτη και για το πώς θα
«απολογηθούν» στον ηθικό αυτουργό.
Το άτομο αυτό, που δεν είναι ανάμεσα
στους κατηγορουμένους, φέρεται να
αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι
άκουσε τους δολοφόνους της Χριστίνας
Κ. να ετοιμάζουν τις «δικαιολογίες» τις
οποίες θα έλεγαν στον εντολέα τους για
το γεγονός ότι η ενέδρα θανάτου πήγε
λάθος. Επίσης, φέρεται να υπέδειξε

στις Αρχές το σκάφος που χρησιμοποίησαν για να ταξιδέψουν από τη Ζάκυνθο στην Κυλλήνη, εντός του οποίου, μάλιστα, βρέθηκε το γενετικό υλικό τους.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες
για τον εντοπισμό και
τη σύλληψη 44χρονου
εφοπλιστή - Ποιος ο ρόλος
του, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

P
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Σάλος με τα πάρτι και τις έρευνες στο ΑΠΘ

Δ

ιαστάσεις παίρνει το ζήτημα των πάρτι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά
την ένταση που προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην είσοδο του Χημείου. Φοιτητές και καθηγητές
συγκεντρώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τους ελέγχους
που κάνει η Αστυνομία σε όλες τις εισόδους του ιδρύματος, ζητώντας αποδεικτικά της φοιτητικής ιδιότητας
των εισερχομένων.
Η Αστυνομία μετά τις διαδοχικές εισαγγελικές παραγγελίες επιχειρεί να περιορίσει το φαινόμενο των
πάρτι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ωστόσο
οι έλεγχοι σε ώρες που επιτρέπεται η κυκλοφορία και,
μάλιστα, σε νεαρούς που περπατούν στους χώρους του
πανεπιστημίου προκάλεσαν αντιδράσεις. Ακόμη και οι

συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσαν ότι το σώμα
«δεν πρέπει να παίξει τον ρόλο του security στο πανεπιστήμιο», επιρρίπτοντας τις ευθύνες στη διοίκηση του
ιδρύματος. Η συζήτηση γίνεται την ώρα που εξετάζεται
ακόμη και η κατάργηση του ωραρίου κυκλοφορίας, ενώ
δεν απαγορεύονται πλέον οι συναθροίσεις.
Την Τετάρτη, λίγες ώρες μετά την ένταση έξω από το
Χημείο, το ΚΚΕ κατήγγειλε ότι στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας ζητήθηκαν τα στοιχεία των φοιτητών προέδρων τμημάτων του ιδρύματος. Ωστόσο, τέτοιο αίτημα δεν διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία, όπως έλεγαν εισαγγελικές πηγές, ενώ τη σχετική ενημέρωση για
την εισαγγελική παραγγελία έκανε ο ίδιος ο πρύτανης
σε εκπροσώπους φοιτητικών συλλόγων.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συνάντηση με
τον σπουδαίο
Γιώργο Χατζηνάσιο
Τον σπουδαίο συνθέτη Γιώργο
Χατζηνάσιο υποδέχτηκε στο
γραφείο του στο Δημαρχιακό
Μέγαρο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Στο επίκεντρο της συζήτησης
των δύο ανδρών βρέθηκαν,
όπως ήταν αναμενόμενο, θέματα πολιτισμού, ενώ ο κ. Χατζηνάσιος έδειξε το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον του για το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο.

Διαδοχικά
ραντεβού
με υπουργούς
Διαδοχικές συναντήσεις με
υπουργούς είχε ο Θεόδωρος
Καράογλου, στις οποίες συζήτησε προτάσεις και λύσεις στα
ζητήματα που απασχολούν τις
τοπικές κοινωνίες στην Περιφέρεια της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ο
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
συναντήθηκε με τους υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδ. Γεωργιάδη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ.
Σκρέκα, Εσωτερικών Μ. Βορίδη, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Σπ. Λιβανό και με
τον γενικό γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ Ορ.
Καβαλάκη. Όλους τους ενημέρωσε αναλυτικά για τα θέματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών της Β’
Θεσσαλονίκης.

Τετ α τετ
Γεωργαντά - Λιβανού
Με τον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σπήλιο Λιβανό συναντήθηκε ο
υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος Γεωργαντάς. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για θέματα αρμοδιότητας των δύο υπουργείων και
κυρίως για τις επικείμενες
απλουστεύσεις και ψηφιοποιήσεις των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στους
αγρότες.

«Όχι» στην υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών
Οι αναφορές του πρωθυπουργού, ότι θα αποτελέσουν
την επόμενη επαγγελματική ομάδα στην οποία θα επιβληθεί η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού κατά του
Covid-19, προκάλεσαν αντιδράσεις από τους συνδικαλιστές υγειονομικούς. Ο οργανωτικός γραμματέας της ΠΟΕΔΗΝ Πέτρος Κετικίδης αναφέρει ότι «είναι χρέος να

εμβολιαστούν όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι ώστε να
προστατευτούν και οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και οι
ασθενείς. Από εκεί και μετά, όμως, διαφωνούμε με την
υποχρεωτικότητα. Είναι προσωπική επιλογή του καθενός και βάσει του Συντάγματος είναι ιατρική πράξη και
πρέπει να υπάρχει η συναίνεση του κάθε πολίτη».

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Συζήτηση για
την ανάπτυξη του ΟΛΘ

Με τον πρόεδρο του ΟΛΘ Αθανάσιο Λιάγκο συναντήθηκε ο Δημήτρης Κούβελας. Ο κυβερνητικός βουλευτής συζήτησε με τον κ. Λιάγκο για την
ανοδική πορεία και την προοπτική του λιμανιού
της Θεσσαλονίκης, όπως και για τα απαραίτητα
έργα αναβάθμισης των υποδομών στο λιμάνι της
Θεσσαλονίκης, τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Και παραγωγός
ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Το ότι ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος αγαπάει πολύ να
ασχολείται με τη
γη στον ελεύθερό του χρόνο και
έχει έναν δικό
του κήπο, όπου
βγάζει του... κόσμου τα φρούτα
και τα λαχανικά,
το ξέραμε. Αυτό
που δεν γνωρίζαμε είναι ότι
παράγει και το δικό του τσίπουρο. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστική η ετικέτα στα μπουκάλια
όπου το τοποθετεί. Τσίπουρο «Το δημαρχιακόν». Απόσταγμα πείρας, απόλαυση ζωής...

Απάντηση της Ευθυμίου

Απάντηση σε όσους επιχείρησαν να δουν «ρήγμα» στους κυβερνητικούς βουλευτές, υποστηρίζοντας ότι κάποιοι έχουν σοβαρές ενστάσεις κατά
του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, ανάμεσά τους
και η Άννα Ευθυμίου, δίνει η βουλευτής Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Όπως αναφέρει η ίδια, «οι απόψεις
μου επί του εργασιακού νομοσχεδίου στηρίζονται
στην επιστημονική μου κατάρτιση και στην επαγγελματική μου εμπειρία και έγιναν με μοναδικό
σκοπό να συμβάλουν στη βελτίωσή του. Προφανώς δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο παρερμηνείας από οποιονδήποτε πολιτικό χώρο».

Η Παναγιωτίδου, νέα
σύμβουλος στο Ωραιόκαστρο

Νέα τοπική σύμβουλο απέκτησε η Κοινότητα
Μεσαίου. Πρόκειται για τη Σοφία Παναγιωτίδου,
η οποία ορκίστηκε ενώπιον του δημάρχου
Ωραιοκάστρου Παντελή Τσακίρη, ο οποίος της
ευχήθηκε εποικοδομητική και δημιουργική
θητεία. Η κυρία Παναγιωτίδου πήρε τη θέση του
Ηλίου Ποτούρη, ο οποίος παραιτήθηκε από τοπικός σύμβουλος.
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Οριστικά ισόβια στον
«σφαγέα της Βοσνίας»
Ο

ι εφιαλτικές σκηνές των απάνθρωπων
σφαγών στη Βοσνία την περίοδο μετά
τη διάλυση της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας ξαναζωντάνεψαν κατά την αναψηλάφηση
της δίκης του Ράτκο Μλάντιτς, του Σερβοβόσνιου στρατηγού, γνωστού και ως «σφαγέα της
Βοσνίας», ο οποίος καταδικάστηκε σε ισόβια
κάθειρξη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο,
που τον βρήκε ένοχο για το αδίκημα της γενοκτονίας, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, με έμφαση στη
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σφαγή της Σρεμπρένιτσα και την πολιορκία του
Σεράγεβο.
Ο Μλάντιτς γεννήθηκε το 1943 στο Καλίνοβικ
της Βοσνίας με πατέρα τον ηγέτη των Σερβοβόσνιων Παρτιζάνων, ο οποίος σκοτώθηκε σε μια
επίθεση εναντίον του επικεφαλής των Ουσάζι,
Άντε Πάβελιτς, όταν ο Ράτκο ήταν δύο ετών. Το
1965 ο Μλάντιτς ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του
εκπαίδευση με βαθμό 9,5/10 και αμέσως έγινε
μέλος της Ένωσης Γιουγκοσλάβων Κομμουνιστών. Το 1991 έγινε αναπληρωτής διοικητής του
στρατού στην Πρίστινα και λίγους μήνες μετά
ανέλαβε διοικητής του 9ου Σώματος Στρατού της
Γιουγκοσλαβίας.
Τον Μάιο του 1992, λίγες μέρες μετά την ανα-

κήρυξη του ανεξάρτητου κράτους της Βοσνίας, ο
Μλάντιτς με τον στρατό του άρχισε την πολιορκία
του Σεράγεβο, στο οποίο απέκλεισαν κάθε πρόσβαση, ενώ του έκοψαν νερό και ηλεκτρικό. Έτσι
ξεκίνησε η τετραετής πολιορκία της μαρτυρικής
πόλης, ενώ στο διάστημα αυτό ο Μλάντιτς ανέλαβε τη διοίκηση του στρατεύματος. Παράλληλα με
την ανακήρυξη της ανεξάρτητης Βοσνίας οι Σερβοβόσνιοι αποφάσισαν να δημιουργήσουν τον
Στρατό της Σερβικής Δημοκρατίας υπό την ηγεσία του Ράτκο Μλάντιτς. Αυτός εισέβαλε στα εδάφη της Βοσνίας και σε μικρό χρονικό διάστημα
είχε καταλάβει περίπου το 70% της νεοσύστατης
χώρας.
Τον Ιούλιο του 1995 οι Σερβοβόσνιοι κατέλαβαν περιοχές που ήλεγχε ο ΟΗΕ, όπως η Σρεμπρένιτσα. Εκεί είχαν μετακινηθεί περίπου 80.000
μουσουλμάνοι της Βοσνίας ως πρόσφυγες. Σύμφωνα με την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ο Μλάντιτς διέταξε τη σφαγή 8.300
από αυτούς. Ο ίδιος ο Μλάντιτς υποστηρίζει ότι
την εντολή έδωσε ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Ο
Ράτκο Μλάντιτς συνελήφθη στις 26 Μαΐου 2011
στην περιοχή της Βοϊβοντίνα ύστερα από έφοδο
μονάδων της ειδικής αστυνομίας στο σπίτι όπου
διέμενε.
Η σύλληψή του προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις σε χιλιάδες Σέρβους, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν και πραγματοποίησαν πολλές διαδηλώσεις εναντίον της σύλληψής του. Δικάστηκε και
καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Στο Εφετείο της Χάγης
Την Τρίτη το Εφετείο της Χάγης, το οποίο διαδέχτηκε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, επικύρωσε την ποινή των ισόβιων δεσμών για τον στρατηγό Ράτκο Μλάντιτς, απορρίπτοντας την έφεση
που είχε υποβάλει για μετριασμό της ποινής του.
Ο Μλάντιτς, 79 ετών σήμερα, καταδικάστηκε σε
ισόβια κάθειρξη το 2017, αφού κρίθηκε ένοχος
για γενοκτονία και φρικαλεότητες. Η απόφαση
τερματίζει την τελευταία μεγάλη δίκη για εγκλήματα πολέμου στα Βαλκάνια ενώπιον δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών, καθώς είχε προηγηθεί
ανάλογη δίκη για τους Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς,
Ράντοβαν Κάρατζιτς κ.ά.
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Ευρώπη και ΗΠΑ
βάζουν τέλος στους
εμπορικούς δασμούς

Μ

ια δύσκολη και επώδυνη περίοδος
στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, που σημαδεύτηκε από εκατέρωθεν δυσπιστία
και εμπορικούς περιορισμούς, φαίνεται πως τελειώνει, ως αποτέλεσμα (και αυτό) της ανόδου
του Τζο Μπάιντεν στη θέση του προέδρου των
ΗΠΑ και της ριζικής αλλαγής πολιτικής της μεγάλης αυτής χώρας σε σχέση με την πολιτική του
προκατόχου του.
Χθες, το πρακτορείο Reuters έφερε στο φως
της δημοσιότητας το προσχέδιο των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι δύο πλευρές του Ατλαντικού στις μεταξύ τους σχέσεις και το οποίο
αναμένεται να επισημοποιηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας, στις Βρυξέλλες.
Το προσχέδιο που ήλθε στη δημοσιότητα είναι
επτά σελίδων και αποτελεί ένα «νέο ξεκίνημα»
στις σχέσεις ΗΠΑ - Ε.Ε., όπως είχε δεσμευθεί ο
Μπάιντεν, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του. Το
περιεχόμενο του εγγράφου, που συζητήθηκε
χθες από τους πρεσβευτές των κρατών-μελών
στην Ε.Ε. περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τον τερματισμό της περιόδου των εντάσεων και των διαφωνιών σχετικά με τις κρατικές επιδοτήσεις
προς εταιρείες κατασκευής αεροσκαφών και με
τους δασμούς στον χάλυβα, που επιβλήθηκαν

Μπλίνκεν: Υπέρ της επικύρωσης του Δικαίου
της Θάλασσας οι Ηνωμένες Πολιτείες
Ένα βήμα κοντύτερα στην επικύρωση
του Δικαίου της Θάλασσας βρίσκονται οι
Ηνωμένες Πολιτείες, όπως τουλάχιστον
άφησε να εννοηθεί ο υπουργός τους των
Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, κατά τη
διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών της Αμερικανικής Γερουσίας.
Ο Μπλίνκεν αναφέρθηκε εκτενώς στα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
ΗΠΑ με τη στάση της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα. Και διατύπωσε την άποψη -για την οποία διευκρίνισε ότι αποτελεί προσωπική του θέση και όχι εξαγγελμένη απόφαση της κυβέρνησης των
ΗΠΑ- ότι η επικύρωση του Δικαίου της

Θάλασσας από την Ουάσιγκτον θα βοηθούσε στη διευθέτηση του προβλήματος.
Ωστόσο, ο ΥΠ.ΕΞ. των ΗΠΑ θύμισε ότι
και ο σημερινός πρόεδρος είχε παλαιότερα δεσμευθεί να επικυρώσει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. «Είναι
εξαιρετικά σημαντικό τόσο για λόγους
ασφαλείας όσο και για οικονομικούς να
κυρωθεί η σύμβαση», υπογράμμισε ο
επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ας
μην ξεχνάμε ότι το ίδιο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει η Αμερική με την Κίνα αντιμετωπίζει και η Ελλάδα με τις προκλήσεις της Τουρκίας.
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όταν πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ,
πριν από περίπου τρία χρόνια.
Το κείμενο που παρουσίασε το Reuters αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς την άρση, πριν
από την 1η Δεκεμβρίου 2021, όλων των πρόσθετων ή τιμωρητικών δασμών και στις δύο πλευρές
που συνδέονται με τη διαμάχη μας για τον χάλυβα και το αλουμίνιο».
Η κοινή στάση απέναντι στην Κίνα και η προέλευση του κορονοϊού είναι ένα ακόμα κεφάλαιο
που περιλαμβάνεται στο προσχέδιο. Η κυβέρνηση Μπάιντεν προσβλέπει σε κοινή στάση της Δύσης απέναντι στην Κίνα, ώστε η πλάστιγγα να γείρει «δυτικά». Ωστόσο, δεν θα πιέσει κανέναν
σύμμαχο των ΗΠΑ να πάρει τέτοια θέση, πρόσθεσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. Όσο για την
προέλευση του φονικού ιού, που αναστάτωσε
τον πλανήτη, το προσχέδιο αναφέρει: «Ζητούμε
πρόοδο σε μια διαφανή, βασιζόμενη σε αποδείξεις, έρευνα για την προέλευση της Covid-19,
που να είναι ελεύθερη από παρεμβάσεις».

Ελ Σαλβαδόρ: Η πρώτη χώρα που
υιοθετεί το bitcoin ως νόμιμο νόμισμα
Το Ελ Σαλβαδόρ είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που υιοθετεί ως νόμιμο
νόμισμά του το πιο γνωστό κρυπτονόμισμα, το bitcoin. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Ναγίμπ Μπουκέλε, το σχετικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τη Βουλή με 62 ψήφους, επί συνόλου 84 βουλευτών. Τα
κόμματα που στηρίζουν τον
Μπουκέλε υπερψήφισαν το
νομοσχέδιο, ενώ η ήσσων αντιπολίτευση είχε επικρίνει την
επίσπευση της ψηφοφορίας
και έτσι ψήφισε αρνητικά. Ο
πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ
δήλωσε πως η υιοθέτηση του
κρυπτονομίσματος θα φέρει
στη χώρα «χρηματοπιστωτική
έκρηξη, επενδύσεις, τουρισμό, καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη»
και χαρακτήρισε το bitcoin ως «τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τρόπο μεταφοράς» δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εμβάσματα.
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Επιδότηση παγίων δαπανών: Περιθώριο επτά ημερών για εκδήλωση ενδιαφέροντος
Περιθώριο επτά ημερών έχουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο myBusinessSupport για
την ενίσχυση με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών. Το μέτρο
αναμένεται να αφορά σε μη καλυπτόμενες δαπάνες, όπως παροχές
σε εργαζομένους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα για το
διάστημα από 1/4/2020 έως 31/12/2020. Για σκοπούς

χορήγησης της ενίσχυσης θα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα του εντύπου Ε3, το οποίο απαιτείται να έχει οριστικοποιηθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή μέχρι τις 17 Ιουνίου 2021, χωρίς, ωστόσο,
να απαιτείται και η υποβολή φορολογικής δήλωσης, όπως διευκρινίστηκε
από τη Διοίκηση.
Πλήθος επιχειρήσεων προσπαθεί να
ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωση και να υποβάλει
εντός προθεσμίας το έντυπο Ε3, μη γνωρίζοντας, όμως,

αν τελικά θα πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη
λήψη της ενίσχυσης, τα οποία θα ανακοινωθούν αφού
πρώτα ολοκληρωθούν οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Σύμφωνα με εξαγγελίες, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
εμφανίζουν πτώση του τζίρου τους κατά 30% το 2020 σε
σχέση με το 2019. Οι περιορισμοί αυτοί, σε περίπτωση
που τελικά προβλεφθούν με Υπουργική Απόφαση, αναμένεται να θέσουν εκτός πλαισίου αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες ναι μεν έχουν πληγεί οικονομικά, κατάφεραν, όμως, να ανταπεξέλθουν στις δυσμενείς μέχρι
τώρα συνθήκες της αγοράς.

ΔHMOI

Περισσότερα χρέη
στη ρύθμιση
των 100 δόσεων

Μ

εγαλώνει η λίστα των
οφειλών προς τους δήμους τις οποίες μπορούν
να ρυθμίσουν σε έως 100
δόσεις νοικοκυριά και επιχειρήσεις που
έχουν πληγεί από την πανδημία, καθώς
εντάσσονται οι οφειλές που θα βεβαιωθούν μέχρι το τέλος του μήνα.
Παράλληλα, παρατείνεται έως τις 31
Οκτωβρίου η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους οφειλέτες, η οποία
έληγε κανονικά στο τέλος του μήνα.

Τι προβλέπεται
Σε τροπολογία που κατατέθηκε στη
Βουλή ορίζονται τα εξής: Στη ρύθμιση
των 100 δόσεων εντάσσονται και οφειλές που πρόκειται να βεβαιωθούν μέχρι 30/6/2021, ενώ μέχρι τώρα ήταν
μέχρι 28/2/2021. Επιτρέπεται μέχρι
31/10/2021 η υποβολή αίτησης του
οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση (η προθεσμία λήγει 30/6/2021). Δίνεται η δυνατότητα παράτασης στην
υποβολή της αίτησης για επιπλέον έξι
μήνες. Προβλέπεται ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην
ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας
Διοίκησης η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς
τον οικείο δήμο, είτε μέσω του διαδι-

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

κτυακού τόπου του δήμου είτε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω ειδικής εφαρμογής του δήμου.

Απαλλαγή από τόκους - προσαυξήσεις
Η καταβολή των οφειλών θα πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή
ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:
• αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%
• αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις,
με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%
• αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις,
με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%
• αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις,
με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%
• αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.
Επίσης, υπάγονται και οφειλές που
κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης: α) τελούν σε αναστολή, β)

Εντάσσονται και χρέη έως 30 Ιουνίου

Με βάση τη σχετική τροπολογία όλα τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του Covid-19, ύστερα από αίτηση προς τον δήμο ή το νομικό
του προσώπου, μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές από οποιαδήποτε
αιτία, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15/2/2020 μέχρι
30/6/2021, καθώς και ληξιπρόθεσμες οφειλές ή ρυθμίσεις που
έχουν χαθεί από 15/2/2020 έως 23/12/2020.
έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, γ) δεν
έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για
αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε
οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα
ένδικα βοηθήματα ή μέσα και δ) κατά
το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο
καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.

Προθεσμία μέχρι
τις 31 Οκτωβρίου
για υποβολή αιτήσεων
στους ΟΤΑ από τους
οφειλέτες που έχουν πληγεί
από την πανδημία
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Δηλώσεις:
Επιστροφή
ή μηδενικός φόρος
για το 80%
Επιστροφή φόρου ή μηδενικό
εκκαθαριστικό σημείωμα έχουν
οι 4 στους 5 φορολογουμένους
που έχουν υποβάλει μέχρι στιγμής τη φορολογική τους δήλωση. Αυτό προκύπτει από την
επεξεργασία των πρώτων
160.000 φορολογικών δηλώσεων που έχει επεξεργαστεί η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων. Το υψηλό ποσοστό των
φορολογουμένων που δεν πληρώνουν φόρο έχει να κάνει με το
γεγονός ότι άλλαξαν τα φορολογικά κλιμάκια για χιλιάδες
ελεύθερους επαγγελματίες,
ενώ χιλιάδες μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα είχαν εισοδήματα
κάτω από το αφορολόγητο όριο
λόγω των μειωμένων ποσών που
έλαβαν από τις αποζημιώσεις
ειδικού σκοπού και το πρόγραμμα «Συν-Εργασία». Από την
πρώτη παρτίδα εκκαθαριστικών
σημειωμάτων περίπου 40.000
φορολογούμενοι καλούνται να
πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ο
οποίος διαμορφώνεται κοντά
500 ευρώ κατά μέσο όρο. Σημειώνεται ότι όσοι πληρώσουν
εφάπαξ τη δόση του χρεωστικού
σημειώματος θα έχουν έκπτωση
3%, ενώ, όπως και κατά την περσινή χρονιά, η πληρωμή της
πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος θα ξεκινήσει από το τέλος Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί
στο τέλος Φεβρουαρίου. Μάλιστα, οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώσουν έως τις 31
Αυγούστου και την πρώτη δόση
του Ιουλίου χωρίς πρόστιμο.

ΧΡΗΜΑ

Οι αγορές πρόσφεραν
29 δισ. σε τρεις ώρες
για το δεκαετές!

Σ

χεδόν 31 δισ. ευρώ πρόσφεραν
μέσα σε τρεις ώρες διεθνείς
και εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές, αγοράζοντας ελληνικό
χρέος μέσω της χθεσινής δημοπρασίας
του 10ετούς ομολόγου αλλά και των εντόκων γραμματίων διάρκειας ενός έτους.
Πιο συγκεκριμένα, η τέταρτη έξοδος
της Ελλάδας στις αγορές για τη φετινή
χρονιά μέσω της επανέκδοσης του δεκαετούς ομολόγου του περασμένου Ιανουαρίου συγκέντρωσε προσφορές
ύψους 29 δισ. ευρώ και πλέον, ενώ στο
1,575 δισ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές
για τα έντοκα γραμμάτια ετήσιας διάρκειας. Το Ελληνικό Δημόσιο έκανε αποδεκτές προσφορές ύψους 2,5 δισ. ευρώ
με επιτόκιο κοντά στο 0,90% για το δεκαετές ομόλογο, ενώ από τα έντοκα γραμμάτια 52 εβδομάδων άντλησε 1 δισ. ευρώ
(συν επιπλέον 300 εκατ. ευρώ από μη ανταγωνιστικές προσφορές) και οι αγοραστές αποδέχτηκαν αρνητικό επιτόκιο
0,31% έναντι, επίσης, αρνητικού επιτοκίου 0,22% στην προηγούμενη έκδοση.
Δηλαδή, οι επενδυτές πλήρωσαν για να
δανείσουν το ελληνικό Δημόσιο! Τη δική
της συνεισφορά στο θετικό κλίμα που
έχει διαμορφωθεί στις αγορές για τις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είχε και η επιτυχημένη έκδοση ομολόγου
από την Τράπεζα Πειραιώς.
Ειδικά ως προς την έκδοση του
10ετούς ομολόγου πρέπει να σημειωθεί
ότι ενδιαφέρον έδειξαν πολλά από τα μεγαλύτερα θεσμικά χαρτοφυλάκια του
πλανήτη, ενώ ανάδοχοι ήταν οι χρηματο-
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οικονομικοί κολοσσοί BNP Paribas,
Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank
Europe SE, HSBC, J.P. Morgan και Nomura. Σημειώνεται ότι μετά την έκδοση
του 10ετούς το spread με το γερμανικό
10ετές υποχώρησε στα επίπεδα του 2008
και αυτός ήταν ο βασικός λόγος για τον
οποίο ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προχώρησε σε επανέκδοση
του τίτλου, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα το
επιτόκιο.
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας εξέφρασε την ικανοποίησή
του για τις δύο εκδόσεις του ελληνικού
Δημοσίου, επισημαίνοντας ότι «η χώρα
κερδίζει την εμπιστοσύνη της διεθνούς
επενδυτικής κοινότητας και επιστρέφει
σταδιακά στην πλήρη κανονικότητα».
Πρόσθεσε, δε, ότι από τον Ιούλιο του
2019 μέχρι σήμερα έχουν αντληθεί από
τις αγορές 27,5 δισ. ευρώ μακροπρόθεσμων δανείων, αξιοποιώντας το ευνοϊκό
περιβάλλον στις αγορές παρά την παγκόσμια υγειονομική κρίση.

Με επιτόκιο 0,90%
- Πλήρωσαν για να δανείσουν
την Ελλάδα οι αγοραστές
εντόκων ετήσιας διάρκειας!

Με 10 δισ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) θα επιχορηγηθούν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την περίοδο 2021-2025 μέσω
εθνικών πόρων. Ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης
Τσακίρης με απόφασή του εξέδωσε τον
οδηγό εφαρμογής, που αφορά σε όλες
τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν στο εξής τα υπουργεία και οι περιφέρειες της χώρας για την ένταξη έργων
στο πρόγραμμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι
το ΕΠΑ εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη
χώρα και αποβλέπει σχεδόν στο σύνολό
του στη στήριξη χιλιάδων μικρομεσαίων
επιχειρήσεων αλλά και στην υλοποίηση
έργων υποδομής. Το πρόγραμμα θα
εκτελεστεί αποκλειστικά μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της
περιόδου 2021-2025 και, σύμφωνα με
την απόφαση, προβλέπεται η διάθεση
6,845 δισ. ευρώ για τομεακά προγράμματα υπουργείων, 750 εκατ. ευρώ θα
διατεθούν για το αποθεματικό του ΕΠΑ,
155 εκατ. ευρώ θα αφορούν σε ειδικά
προγράμματα ανάπτυξης και 2,25 δισ.
ευρώ θα διοχετευτούν σε περιφερειακά
προγράμματα.
Η διάθεση των πόρων θα γίνει με βάση
τα εξής τέσσερα κριτήρια: πληρότητα και
σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης και τήρηση του θεσμικού πλαισίου,
σκοπιμότητα του έργου, ωριμότητα του
έργου και επιχειρησιακή ικανότητα του
δικαιούχου. Το μεγαλύτερο μέρος των
επιλέξιμων δαπανών θα αφορά σε δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων, των ελεύθερων
επαγγελματιών και των επιστημόνων, σε
προγράμματα αύξησης της παραγωγικότητας και σε συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα έργων.
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Γερμανικό προσκλητήριο
για επενδύσεις στην Ελλάδα

Π

ροσκλητήριο για νέες επενδύσεις
γερμανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σε μια περίοδο κατά την οποία η
χώρα είναι έτοιμη να εφαρμόσει ένα μεγαλόπνοο αναπτυξιακό πρόγραμμα, απηύθυναν εκπρόσωποι της γερμανικής κυβέρνησης και της
αγοράς, μιλώντας στο 5ο Ελληνογερμανικό Οικονομικό Φόρουμ, με τίτλο «Όραμα Ανάπτυξης
- Εμβληματικές Επενδύσεις», που διοργάνωσε
ψηφιακά το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με την υποστήριξη
της Κεντρικής Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK) και
υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αναφέρει ανακοίνωση. Αναλυτικά: Από την πλευρά του, στην εναρκτήρια ομιλία του, ο κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, αναφέρθηκε στα
πρωτοποριακά, όπως τα χαρακτήρισε, εργαλεία τόνωσης των
επενδύσεων, με επιχορηγήσεις και δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα ενεργοποιήσουν πόρους συνολικής αξίας 59
δισ. ευρώ κατά τα επόμενα χρόνια. Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος
του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Μαραγ-

κός, ανοίγοντας τις εργασίες του Φόρουμ,
υπογράμμισε ότι η Γερμανία κατατάσσεται
στην 1η θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης
άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα σε όρους
συνολικών κεφαλαίων, με μερίδιο 20,5% και
με τις καθαρές άμεσες επενδύσεις, κατά την
περίοδο 2001-2019, να φθάνουν τα 8,2 δισ. ευρώ. Τόνισε επίσης ότι «στην προσπάθεια της
Ελλάδας να επιστρέψει στην ανάπτυξη, η Γερμανία έχει να προσφέρει πολλά. Διαθέτοντας
ισχυρή κεφαλαιακή δύναμη αλλά και εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία
σε κύριους τομείς της οικονομίας, θα επιδιώξει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο
στον νέο επενδυτικό στίβο της Ελλάδας, γνωρίζοντας ότι κάθε
σχετική συνέργεια θα λειτουργήσει ανταποδοτικά για τις δύο
εθνικές αγορές». Αναφερόμενος, δε, στον ρόλο του Επιμελητηρίου, επισήμανε ότι θα συνεχίσει να αποτελεί «πύλη» εξωστρέφειας για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα προς τη
Γερμανία αλλά και «πύλη» υποδοχής των Γερμανών επενδυτών
στην Ελλάδα, συνεχίζοντας ένα έργο στο οποίο επιμένει εδώ
και 97 έτη.

Intralot: Αύξηση 9,3% στα έσοδα
Στα 102 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν το α’ τρίμηνο του 2021 τα
έσοδα του Ομίλου της Intralot, καταγράφοντας αύξηση 9,3%
σε ετήσια βάση, ενώ τα EBITDA ανέρχονται στα 24,4 εκατ.
ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 55,4% σε ετήσια βάση, και τα
προσαρμοσμένα EBITDA στα 20,8 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, τα καθαρά αποτελέσματα
μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 7,3
εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 57,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι δραστηριότητες στη Βόρεια Αμερική, κάτω από την Intralot Inc., σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη σε ετήσια βάση (κύκλος εργασιών +21,8%, EBITDA +81,8%). Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου κατά το α’ τρίμηνο
του 2021 παρουσιάζονται βελτιωμένα κατά 8,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα λειτουργικά
έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 25,7% σε ετήσια βάση.

ΒΕΑ: Έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας
Διττό μήνυμα αναφορικά με το μέγεθος των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού στην πραγματική οικονομία προέκυψε από
τις απαντήσεις των μικρομεσαίων βιοτεχνών, σε ηλεκτρονική
έρευνα που πραγματοποίησε για το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, με τίτλο «Επιχειρηματικό
κλίμα στην πανδημία». Από τη μία, οι μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις απάντησαν ότι βλέπουν το μέλλον τους με απαισιοδοξία και αβεβαιότητα και από την άλλη οι μεγαλύτερου μεγέθους
επιχειρήσεις έκριναν τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης της οικονομίας επαρκή για να αντεπεξέλθουν στην εξαιρετικά δύσκολη
συγκυρία.

Elbisco: Ανάδοχος δράσεων
καθαρισμού της παραλίας «Μαρίκες»
Η Elbisco στηρίζει κατά τη θερινή περίοδο 2021
την υλοποίηση της πρωτοβουλίας «project Paralies», η οποία στοχεύει στην προστασία του παράκτιου και του θαλάσσιου οικοσυστήματος από
τη ρύπανση. Ειδικότερα, η εταιρεία είναι χορηγόςανάδοχος των δράσεων καθαρισμού της παραλίας
«Μαρίκες», η οποία βρίσκεται στον Δήμο Ραφήνας
- Πικερμίου, στο πλαίσιο υιοθέτησης πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και την
υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών. Οι δράσεις
αυτές προβλέπονται στο πλαίσιο σχετικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου, του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας και
της εταιρείας The Blue Oxygen, η οποία αναλαμβάνει την υλοποίηση των δράσεων.

HP: Επεκτείνει το πρόγραμμά
της στους «Retail» συνεργάτες της
Η HP Inc. ανακοίνωσε την επέκταση του «HP
Amplify™», του πρώτου, στο είδος του, προγράμματος για συνεργάτες, σε περισσότερους από 1.350 διαδικτυακούς παίκτες της
αγοράς, Οmnichannel και συνεργάτες λιανικής του τεράστιου οικοσυστήματός του. Το
νέο πρόγραμμα συνεργατών, βασισμένο σε
μια ενιαία, ολοκληρωμένη δομή, παρέχει τις
γνώσεις, τις δυνατότητες και τα εργαλεία συνεργασίας που απαιτούνται για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της
ανάπτυξης, καθώς η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών συνεχίζει να αλλάζει. Η
HP θα ξεκινήσει τη μετάβαση συνεργατών
λιανικής στο πρόγραμμα «HP Amplify™»
από τις 2 Αυγούστου του 2021 και θα συνεχίσει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ηρακλής: Συστήνει Γενική
Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης
Ο Όμιλος Ηρακλής συστήνει Γενική Διεύθυνση
Βιώσιμης Ανάπτυξης, με επικεφαλής τον κ. Χαράλαμπο Κουρή. Έτσι, με αμείωτη ένταση συνεχίζει,
όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, να ηγείται των
προσπαθειών προώθησης των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης, εστιάζοντας σε τέσσερις πυλώνες:
το κλίμα, την κυκλική οικονομία, τη φύση και τις
τοπικές κοινωνίες. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και
το περιβάλλον, υλοποιεί ουσιαστικές δράσεις που
ανταποκρίνονται στις προκλήσεις οι οποίες πηγάζουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,
αλλά και στον νέο, αυστηρότερο οδικό χάρτη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας της Ε.Ε.).
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Πειραιώς:
Πάνω από 1 δισ. ευρώ
οι προσφορές για το AT1

Με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ άνοιξε το πρωί
της Τετάρτης το βιβλίο προσφορών για τον τίτλο ΑΤ1 της
Τράπεζας Πειραιώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται σε 9%-9,25%, ενώ οι προσφορές ξεπερνούν ήδη το 1 δισ. ευρώ. Σε σχετική της
έκθεση, η Autonomous Research εκτιμά πως, αν και το
αρχικό επιτόκιο θα κινηθεί στην περιοχή του 9%, το τελικό μπορεί να κινηθεί στο 8%-8,5%. Αυτή είναι η πρώτη
έκδοση Additional Tier I ομολογιών από ελληνική τράπεζα, ύστερα από πολλά χρόνια, ενώ η κίνηση εντάσσεται στο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Η οινοποιητική δραστηριότητα
της Τήνου ανοίγει φτερά

Γιατί προχωρά
σε ΑΜΚ 3 εκατ. ευρώ
η ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ

Με καλυμμένη ήδη κατά το ήμισυ από δύο μετόχους ξεκινά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ύψους 3,048 εκατ. ευρώ της ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ. Η εταιρεία προχωρά στην κίνηση αυτή προκειμένου να
εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιουργούν η
επανεκκίνηση της οικονομίας αλλά και οι πόροι
του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως σημειώνουν πηγές της εταιρείας, ο κλάδος του χάλυβα βρίσκεται
σε περίοδο ανάπτυξης.
Πιο συγκεκριμένα, η ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ αποφάσισε
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά
457.200 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με σκοπό
την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των
3.048.000, με την έκδοση έως 1.524.000 νέων,
κοινών ονομαστικών και μετά ψήφου μετοχών
ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς, με τιμή διάθεσης 2,00 ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης
υπέρ των υφισταμένων μετόχων, σε αναλογία μια
νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά μετοχή.

Ακρίτας: Προσύμφωνο με Πλαίσιο
για μεταβίβαση ακινήτου
Κύκνος: Διάκριση για τέσσερα προϊόντα
Τέσσερα από τα προϊόντα της Κύκνος Α.Ε. απέσπασαν βραβεία ανώτερης γεύσης στα Superior Taste
Awards 2021. Πιο συγκεκριμένα, ο «Τοματοπολτός
διπλής Συμπύκνωσης» απέσπασε τη μέγιστη διάκριση ως εξαιρετικό προϊόν με Τρία Αστέρια και τα
προϊόντα «Τριμμένες Τομάτες στη γυάλινη φιάλη»,
«Σάλτσα Τομάτας με Φέτα και Ρίγανη» και «Σάλτσα
τομάτας με ελιές Καλαμών» απέσπασαν την αμέσως επόμενη διάκριση ως αξιοσημείωτα προϊόντα
με Δύο Αστέρια. Τα Superior Taste Awards είναι
από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία στον χώρο
των τροφίμων και των ποτών.

Η εταιρεία Ακρίτας Α.Ε. ανακοίνωσε ότι, στο
πλαίσιο της αξιοποίησης των μη ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων
της, προχώρησε στην
υπογραφή προσυμφώνου με την εταιρεία Πλαίσιο Computers, για τη μεταβίβαση, έως τις
31/12/2021 του ακινήτου της εταιρείας που
βρίσκεται στη θέση Λούτσα, εντός ΒΙΠΑ Μαγούλας Αττικής, συνολικής έκτασης 16.402,82
τ.μ., μετά του επ’ αυτού ευρισκόμενου ισόγειου βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας 6.313,30
τ.μ., αντί συνολικού τιμήματος 2.900.000 ευρώ.

Εκτενές άρθρο για την εξαιρετική οινοποιητική
δραστηριότητα της Τήνου δημοσίευσε το δημοφιλές
περιοδικό «travelandleisure» στην ηλεκτρονική
του έκδοση, που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο. Στο άρθρο, το περιοδικό
μιλά με τοπικούς παραγωγούς, δοκιμάζει τους οίνους και συζητά για την ποιότητα και την παραγωγή.
Εντυπωσιασμένη από την ποιότητά και τον επαγγελματισμό των οινοποιών, η Sarah Souli αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι Κυκλάδες δεν είναι ιδιαίτερα
γνωστές για την αμπελουργία. Στην πραγματικότητα, όμως, υπάρχουν μέρη της Τήνου που αποτελούν
απίθανο μέρος για να καλλιεργήσετε. Ωστόσο, η Τήνος και διπλανά νησιά φιλοξενούν έναν αυξανόμενο
αριθμό οινοποιών που αξιοποιούν τη γη για να δημιουργήσουν μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα κρασιά
στην Ελλάδα».

Ξεκίνησε τις απευθείας πτήσεις
Αθήνα - Παρίσι η SKY Express
Η SKY Εxpress εγκαινίασε το Σάββατο 5 Ιουνίου
έναν ακόμα διεθνή προορισμό, με την απευθείας
πτήση Αθήνα - Παρίσι. Ο υπερσύγχρονος στόλος
της από Airbus A320neo θα συνδέει το Αεροδρόμιο «Charles de Gaulle» με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αρχικά σε εβδομαδιαία βάση, ενώ
σύντομα αναμένεται η έναρξη απευθείας πτήσεων και από το Ηράκλειο. Το Παρίσι αποτελεί την
τρίτη κατά σειρά πόλη κομβικής σημασίας που
εντάσσεται στο δίκτυο της εταιρείας (έχουν προηγηθεί Λάρνακα και Βρυξέλλες). Επιπλέον, όπως
αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, από τον
Ιούλιο το επιβατικό κοινό από και προς Παρίσι θα
έχει στη διάθεσή του δύο εναλλακτικά δρομολόγια. Ανάλογα με τον προγραμματισμό και τις επιθυμίες τους, οι επισκέπτες θα μπορούν να επιλέξουν είτε την Αθήνα, με δυνατότητα μετακίνησης
στο μεγαλύτερο δίκτυο προορισμών της χώρας,
είτε την Κρήτη.

Βράβευσε τους ασφαλιστικούς
διαμεσολαβητές η MetLife
Η MetLife βράβευσε, στο πλαίσιο ειδικής διαδικτυακής εκδήλωσης, τους εννέα Ασφαλιστικούς
Διαμεσολαβητές της που ξεχώρισαν για τα επιτεύγματά τους στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς,
στην περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής
και της Αφρικής (ΕΜΕΑ). Στην εκδήλωση, η οποία
μεταδόθηκε ταυτόχρονα σε 15 χώρες, συμμετείχαν
ο πρόεδρος και CEO της MetLife Inc., Michel Khalaf,
η επικεφαλής της περιοχής ΕΜΕΑ, Nuria Garcia,
και πάνω από 300 στελέχη και συνεργάτες της εταιρείας. Σκοπός της διοργάνωσης ήταν η αναγνώριση
των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, που πέτυχαν
εξαιρετικά αποτελέσματα το 2020, λειτουργώντας
με υψηλό επαγγελματισμό, δέσμευση και αφοσίωση, τόσο στους πελάτες τους όσο και στη MetLife.

P
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Χαϊδεύει»
την κούπα
ο Στέφανος
Στέφανος Τσιτσιπάς έπαιξε τένις υψηλών προδιαγραφών, που
φτάνει μέχρι και το... χάιδεμα της κούπας στο Roland Garros,
συνέτριψε 3-0 [6-3, 7-6 (3), 7-5] τον «μισητό» -και κακό του δαίμονα- Ρώσο Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο2 στον κόσμο) σε 2 ώρες και 19 λεπτά
και προκρίθηκε στον ημιτελικό, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ για μία θέση στον τελικό.
Τη μεγάλη κουβέντα μετά το τέλος του ματς την είπε η Μαρία Σάκκαρη, η
οποία επίσης προκρίθηκε στους 8 του Grand Slam του Παρισιού: «Ο Στέφανος παίζει τένις υψηλού IQ και πολύ συγκεκριμένο. Ο τρόπος που παίζει κάθε μπάλα είναι λες και έχει ένα joystick και παίζει PlayStation. Κι
εγώ παρακολουθώ και προσπαθώ να μάθω πράγματα μέσα από εκείνον,
ειδικά στο συγκεκριμένο τουρνουά, που είναι στο χώμα». Τα είπε όλα.
Ήταν η δεύτερη μόλις νίκη του Στέφανου σε οκτώ αγώνες κόντρα στον
Μεντβέντεφ και αν νικήσει τον Ζβέρεφ θα βρεθεί στην 4η θέση της παγκόσμιας λίστας. Προκρίνεται για τρίτη φορά στην καριέρα του σε ημιτελικό Grand Slam μετά το 2020 στο ίδιο τουρνουά και στο Australian Open το
2021. Επίσης, αυτή ήταν η 38η νίκη το 2021 για τον Έλληνα, η 4η top 10 και
έφτασε συνολικά στις 22 top 10 νίκες στην καριέρα του.
Ακόμη πιο σημαντική και από τη νίκη του ήταν η ταπεινότητα
που επέδειξε στις δηλώσεις του μετά το ματς ο καλύτερος
Έλληνας όλων των εποχών για το τένις. «Έπαιζα απέναντι
σε έναν από τους καλύτερους του τουρνουά. Θα έβαζα
κοντά στο 10 την απόδοσή μου. Προσπάθησα να κρατήσω
το παιχνίδι μου σε όλη τη διάρκεια, αισθανόμουν ότι
έπαιζα καλά. Νομίζω ότι η εμφάνισή μου ήταν μία από τις
καλύτερες που έχω κάνει. Εδώ, στο χώμα του Παρισιού,
επανέρχονται οι πολύ ωραίες μνήμες που έχω και προσπαθώ να φτάσω όσο γίνεται πιο μακριά».
Και για το επερχόμενο ματς με τον Ζβέρεφ: «Πρέπει
να μείνω φρέσκος και ξεκούραστος. Όλη η προσοχή
και η συγκέντρωσή μου πλέον είναι σε αυτό το κομμάτι». Την ανωτερότητα του Στέφανου Τσιτσιπά παραδέχτηκε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος παράλληλα δήλωσε απολύτως ικανοποιημένος
από την πορεία του στο Roland Garros.
«Ξαφνιάστηκα από το επίπεδο τένις του
Στέφανου στο πρώτο σετ. Δεν περίμενα
τόσο μεγάλο παιχνίδι από την πλευρά
του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

«Διαστημική»
Σάκκαρη στο
Roland Garros
ετά τον Στέφανο Τσιτσιπά και η Μαρία Σάκκαρη
με «σπασμένα φρένα» προκάλεσε σοκ και…
δέος στο παγκόσμιο τένις, όταν κέρδισε εύκολα 2-0 σετ (6-4, 6-4) την Πολωνή Σβίατεκ (Νο9) και προκρίθηκε κι αυτή στον ημιτελικό του Roland Garros! Αντίπαλή της, σήμερα το απόγευμα, η Τσέχα Kρεϊτσίκοβα,
Νο33 στον κόσμο, και… φύγαμε για τελικό. Η Μαρία,
στα χνάρια του Στέφανου, έκανε σπουδαίο παιχνίδι
κόντρα στην 20χρονη Πολωνή, κάτοχο του τίτλου στο
περσινό Roland Garros - φέτος δεν είχε χάσει ούτε σετ!
Η Ελληνίδα βρίσκεται σε εκρηκτική κατάσταση και το
επιβεβαίωσε και σε αυτό το παιχνίδι της.
Η Σβίατεκ μπορεί να ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο το
πρώτο σετ και να έφτασε εύκολα με μπρέικ στο 2-0, αλλά η Μαρία αντέδρασε και ισοφάρισε σε 2-2, με το τέταρτο γκέιμ να κρατάει οκτώ λεπτά! Η Σβίατεκ προηγήθηκε 3-2, αλλά και πάλι η Μαρία ήταν εκεί και ισοφάρισε. Στο επόμενο γκέιμ η Ίγκα Σβίατεκ με φοβερό σερβίς
πέρασε ξανά μπροστά με 4-3. Μέχρις εκεί, όμως, ήταν η
Πολωνή. Η Μαρία με απανωτά χτυπήματα πήγε το ματς
στο 5-4 και στο σερβίς της δεν άφησε την ευκαιρία να
πάει χαμένη, τελειώνοντας το σετ με 6-4.
Το δεύτερο σετ ήταν η συνέχεια του πρώτου. Η Σάκκαρη μπήκε φουριόζα και προηγήθηκε 2-0. Τότε η νεαρή Πολωνή ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ. Πιθανόν για να
αποφύγει τα λάθη της αλλά και να κόψει τον καλπασμό
της Μαρίας. Η Πολωνή επέστρεψε στο παιχνίδι, πήρε το
γκέιμ, αλλά η Μαρία δεν την… έβλεπε στη συνέχεια.
Κράτησε εύκολα το δικό της 3-1 που είχε πριν από τη
διακοπή και παρότι η Σβίατεκ μείωσε σε 3-2, η Μαρία
πήρε το επόμενο γκέιμ και έκανε το σκορ 4-2. Κάπου
εκεί χαλάρωσε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, έκανε αβίαστο λάθος και η Ίγκα μείωσε σε 4-3. Η Μαρία αντεπιτέθηκε, έκανε το 5-3 και μέχρι το 6-4 όλα κύλησαν ομαλά
για αυτήν.
Στον ημιτελικό θα την περιμένει η Μπάρμπαρα
Κρεϊτσίκοβα, με την οποία η Μαρία έχει βρεθεί δύο φορές αντίπαλη. Ηττήθηκε και τις δύο, χωρίς μάλιστα να
πάρει σετ. Η πρώτη ήταν το 2014 σε τουρνουά των juniors στο Τόρουν (2-0), ενώ η δεύτερη ήταν φέτος, στη
μοναδική τους μονομαχία σε επίπεδο WTA στο Ντουμπάι, όπου και πάλι η Τσέχα επικράτησε με 2-0 σετ. Ο
αγώνας αναμένεται να αρχίσει στις 18.00 ή και πιο μετά,
καθώς θα προηγηθεί στις 16.00 ο πρώτος ημιτελικός
μεταξύ των Παβλιουτσένκοβα και Ζίντανσεκ.

Μ

«Ελπίζω
να μας υποδεχτείτε
με μεγάλη αγάπη»
«Απίστευτο! Δύο Έλληνες στα ημιτελικά του
Roland Garros; Αν μας το λέγατε πριν από δύο
χρόνια, δεν θα το πίστευε κανείς. Χαίρομαι πολύ. Το δείχνουμε πόσο αγαπάμε την Ελλάδα σε
κάθε ματς». Αυτό δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη μετά τη μεγαλειώδη εμφάνιση και τη μεγάλη νίκη
2-0 επί της Πολωνής Ίγκα Σβίατεκ, που της
έδωσε το εισιτήριο για τον ημιτελικό. Και φανερά συγκινημένη πρόσθεσε: «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμη. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Δεν θα μπορούσα να το καταφέρω χωρίς την ομάδα μου. Ήταν ένα πολύ
σημαντικό ματς. Αλλά αυτό που απόλαυσα περισσότερο είναι ότι έπαιξα σε ένα από τα πιο
ωραία γήπεδα στον κόσμο». Και κατέληξε:
«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Έλληνες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά
μου. Ελπίζω να αργήσουμε να έρθουμε και να
μας υποδεχτείτε με μεγάλη αγάπη».
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• Ένα ακόμη βραβείο απέσπασε η
κινηματογραφική ταινία του Τάκη
Βογόπουλου «Αλέξανδρος ο Μακεδών» στο Tagore της Ινδίας.
• Ο Γιώργος Παρτσαλάκης έτοιμος να ντυθεί γαμπρός για τέταρτη φορά!
• Θλίψη για την Αγγελική Δημητρακοπούλου της σειράς «Λόγω τιμής».
Ο πατέρας της Φίλιππος και πρόεδρος του Πανιωνίου Λέρου έφυγε
από τη ζωή.

POLITICAL GOSSIP

• Μετά την παραπλανητική
ανάρτηση ότι νοσεί από τον κορονοϊό ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με
νέο ποστ ξεκαθάρισε ότι απλώς
έκανε το εμβόλιο!

«Άρωμα» Dior στο
Καλλιμάρμαρο!

Η

Αθήνα μετράει αντίστροφα για το πιο
λαμπερό ντεφιλέ του καλοκαιριού με τη
«χρυσή» υπογραφή του παγκοσμίου φήμης οίκου μόδας Dior! Τα διεθνή φώτα
των ΜΜΕ είναι ήδη στραμμένα στην ελληνική πρωτεύουσα για την εμβληματική επίδειξη μόδας στο
Καλλιμάρμαρο την Πέμπτη 17 Ιουνίου, με τον γαλλικό
κολοσσό να επιλέγει τη χώρα μας τιμώντας τα 200
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.
Η καμπάνια του Dior αναμένεται να κάνει τον γύρο
της υφηλίου μέσα από σημαντικό φωτογραφικό ενσταντανέ με φόντο επιλεγμένους αρχαιολογικούς
χώρους, μεταξύ των οποίων και η Ακρόπολη. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ γνωστοποίησε
σχετικά με τις διαδικασίες ότι «τα οχήματα που θα
χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά του εξοπλισμού
στη βάση του εργοταξιακού αναβατορίου-γερανού
στην ανατολική κλιτύ της Ακρόπολης να μην ξεπερνούν τα 5 μ. μήκος», απόφαση που υπογράφεται από
τη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς Πολυξένη Αδάμ-Βελένη.
Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι λήψεις για λογαριασμό του «Cruise 2022» by Christian Dior θα
πραγματοποιηθούν μεταξύ 12 και 22 Ιουνίου, με τον
γενικό όρο οι δράσεις να συνάδουν αισθητικά και
καλλιτεχνικά με τον χαρακτήρα των μνημείων και
αρχαιολογικών χώρων και να χαρακτηρίζονται από
τον δέοντα σεβασμό προς αυτούς.
• Στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης των Αθηνών επιτρέπονται α) η φωτογράφιση με και χωρίς παρεμβολή προσώπων, β) η αεροφωτογράφιση, κινη-

ματογράφηση και αεροκινηματογράφηση χωρίς την
παρεμβολή προσώπων, γ) η κινηματογράφηση της
προετοιμασίας (backstage reporting) εντός του παλαιού μουσείου και δ) η κινηματογράφηση της διαδικασίας με παρεμβολή προσώπων (backstage reporting) μόνο για το τμήμα από την πύλη Βeule έως την
περίφραξη άνωθεν του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού.
Η προετοιμασία θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17
Ιουνίου.
• Στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού επιτρέπεται η φωτογράφιση, αεροφωτογράφηση, κινηματογράφηση και
αεροκινηματογράφηση με και χωρίς την παρεμβολή
προσώπων. Οι λήψεις θα πραγματοποιηθούν στις 18
Ιουνίου.
• Στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς επιτρέπεται η φωτογράφιση και αεροκινηματογράφηση
με και χωρίς την παρεμβολή προσώπων. Η προετοιμασία των λήψεων θα πραγματοποιηθεί το διάστημα
18-19 Ιουνίου, οι δε λήψεις θα πραγματοποιηθούν
στις 20 Ιουνίου.
• Στον αρχαιολογικό χώρο της Νεμέας (ναός Διός και
στάδιο) επιτρέπεται η φωτογράφιση, αεροφωτογράφηση, κινηματογράφηση και αεροκινηματογράφηση
στον περιβάλλοντα χώρο του ναού και στο στάδιο. Η
προετοιμασία των λήψεων θα πραγματοποιηθεί στις
20 Ιουνίου, οι δε λήψεις θα γίνουν στις 21 Ιουνίου.
• Στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου επιτρέπεται η
φωτογράφιση, αεροφωτογράφηση, κινηματογράφηση και αεροκινηματογράφηση. Η προετοιμασία των
λήψεων θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου, οι δε
λήψεις θα γίνουν στις 22 Ιουνίου.

• Πρώτη φωτογραφία του Φίλιππου
Νιάρχου, πρωτότοκου γιου του Σταύρου Νιάρχου, από τον γάμο του με
την Ντάσα Ζούκοβα.
• Ένα παραπάτημα του Λευτέρη
Πανταζή την ώρα που έτρωγε σε
γνωστό ρεστοράν των νοτίων
προαστίων τον έστειλε στο νοσοκομείο με τραύμα στο κεφάλι.
• Στα χαρακώματα Κατερίνα Καινούργιου και Φαίη Σκορδά για τον
υποτιθέμενο γάμο της Δανάης Μιχαλάκη. Η ηθοποιός του ΑΝΤ1 διέψευσε την είδηση στο «Ευτυχείτε», αφήνοντας ξεκρέμαστο το «Πρωινό»!
• Ο Φίλιππος Κούρκουλος εμφανίστηκε στο Instagram με
στολή εμπνευσμένη από τους
«300 του Λεωνίδα» δίπλα στον
frontman των Μελισσών Χρήστο
Μάστορα.
• Χαμός στο Twitter με τον φιναλίστ
του «MasterChef» Διονύση Σαρακίνη.
Ήταν υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές με εθνικιστικό κόμμα.
• Στη Ρωσία για την επέτειο των
γάμων τους ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα.
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Κάστινγκ
για σεφ

GOSSIP
Ολοκληρώνονται τα γυρίσματα
του «Greek Freak»

Ο Τούρκος παραγωγός του
«Survivor» Ατζούν Ιλιτζαλί
ψάχνει απεγνωσμένα τους πιο
γοητευτικούς Έλληνες μάγειρες που θα ενταχθούν στο μαγειρικό ριάλιτι που ετοιμάζει
για τη νέα σεζόν στον ΣΚΑΪ. Μετά την άρνηση των κριτών του
«MasterChef» να αφήσουν το
Star για το φαληρικό κανάλι,
ζήτησε από τους συνεργάτες
του να εντοπίσουν ομορφάντρες σεφ με προσωπικότητα για
να επιλέξει τους καλύτερους!
Ολοκληρώνονται στα μέσα Ιουνίου τα εξωτερικά γυρίσματα της ταινίας «Greek Freak» της
Disney για τον Έλληνα σταρ του NBA Γιάννη
Αντεντοκούνμπο. Η κινηματογραφική παραγωγή, κόστους 20 εκατ. ευρώ, διέθεσε για τις
ανάγκες της παραγωγής ένα πολυάριθμο κινηματογραφικό συνεργείο που «οργώνει» καθημερινά το κέντρο της Αθήνας καταγράφοντας
αγαπημένες γειτονιές του διάσημου παγκοσμίως μπασκετμπολίστα στα Σεπόλια και του
Ζωγράφου. Μετά τις 18 Ιουνίου τα γυρίσματα
θα συνεχιστούν στα στούντιο Κάππα στην Παιανία, όπου και θα ολοκληρωθούν!

Ξ

εμεσιάστηκε η Πόπη Τσαπανίδου στις παραλίες του Πόρου, όπου με τη βοήθεια φίλων της καθάρισε απόμερη παραλία του νησιού. «Πέντε μεγάλες σακούλες σκουπίδια
μαζέψαμε από την παραλία που βλέπετε, τρεις άνθρωποι,
σε λίγες ώρες. Μας βγήκε η μέση, βέβαια, αλλά η χαρά που πήραμε
όταν είδαμε το παραλιάκι πεντακάθαρο δεν περιγράφεται! Κρίμα
που δεν σκέφτηκα να βγάλω μια φωτό το πριν. Θα βλέπατε τι διαφορά μπορεί να κάνει η καλή διάθεση μιας μικρής παρέας. Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε ακτή ή βουνό δοκιμάστε να καθαρίσετε
τον χώρο. Έστω μαζεύοντας ένα ποτήρι. Αλλά θυμηθείτε: όσο μεγαλύτερη η προσφορά τόσο πιο έντονη η χαρά», ενημέρωσε τους ακολούθους της η δημοσιογράφος, η οποία πολύ συχνά καταγράφει και
μια καλή πράξη.

Σαν τη Χαλκιδική…
Η γοργόνα
Υβόννη Μπόσνιακ
Η εντυπωσιακή σχεδιάστρια μόδας Υβόννη Μπόσνιακ εμφανίστηκε στο Instagram
με ολόσωμο μαύρο μαγιό και έριξε το Διαδίκτυο με το καλλίγραμμο κορμί της. Η
34χρονη καλλονή, σύζυγος του Αντώνη
Ρέμου και μαμά της εξάχρονης κορούλας
τους τάραξε τα ήσυχα νερά των social
media με τη σούπερ σέξι φωτογραφία,
ποζάροντας ξαπλωμένη μπρούμυτα σε
καναπέ με τους ολοστρόγγυλους γλουτούς σε κοινή θέα!

Άλλα περίμεναν οι followers…
Πικρό κρασί κέρασε διαδικτυακά τους χιλιάδες θαυμαστές της η
Ελένη Φουρέιρα. Η ποπ σταρ, ενώ μας έχει συνηθίσει σε αποκαλυπτικές πόζες με μικροσκοπικά μπικινάκια, ξαφνικά πρόβαλε στον
προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με μαγιό-ζιβάγκο, απογοητεύοντας τους followers της. «Αισθάνομαι σαν σούπερ ήρωας»,
σχολίασε η τραγουδίστρια, η οποία συνδύασε το χρωματιστό ολόσωμο με ψηλοτάκουνες γόβες και μακριά σκουλαρίκια, με τους
χρήστες μουδιασμένους από το σοκ.

Σαν την Ελλάδα καλοκαίρι δεν έχει! Με αυτήν τη
φράση η Βίκυ Χατζηβασιλείου ξεκίνησε και επισήμως τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Χαλκιδική που τόσο αγαπά. Η παρουσιάστρια έβαλε
τα γυαλιά σε πολύ νεότερες ηλικιακά συναδέλφους της, ποζάροντας με ολόσωμο σιέλ μαγιό
που «αγκάλιαζε» γάντι τις καλογυμνασμένες
καμπύλες της. «Απλώς λυπάμαι τους Βρετανούς
και τους Ρώσους που δεν μπορούν ακόμη να χαρούν τις ομορφιές αυτής της χώρας. Κρίμα για
τον τουρισμό μας», σχολίασε η δημοσιογράφος.

ΠΕΜΠΤΗ 10 IOYNIOY 2021

32

Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Αλέξης Σωτηρόπουλος, παθολόγος διαβητολόγος και γενικός ιατρός

Αποτοξίνωση πριν από τις διακοπές

Μ

ετά το Πάσχα και πριν από τις καλοκαιρινές μας διακοπές οι ειδικοί συστήνουν να κάνουμε μια
αποτοξίνωση του σώματος και
κυρίως του ήπατος, ειδικά αν δεν προσέξαμε και
φάγαμε παραπάνω. Είναι κοινή διαπίστωση πως
η καραντίνα δεν βοήθησε στην απώλεια βάρους.
Αντίθετα, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες βγήκαν
έξω από το σπίτι και περπάτησαν παραπάνω σε
σχέση με παλιά, οι περισσότεροι, λόγω τηλεργασίας και τηλεκπαίδευσης, έβαλαν βάρος, καθώς
έμειναν παραπάνω στο σπίτι και κοντά στους πειρασμούς... του ψυγείου.
Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε, λένε οι ειδικοί, είναι ότι η αποτοξίνωση και η καλή λειτουργία του ήπατος είναι πολύ σημαντικές για
την υγεία του οργανισμού μας και εννοούμε, φυσικά, τον καθαρισμό του ήπατος από τα λίπη, τη
χοληστερίνη, τις πέτρες στη χολή, τις τοξίνες και
τα υπολείμματα φαρμάκων που έχουν συσσωρευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η απομάκρυνση των τοξινών και η παροχή υγιεινών και
θρεπτικών συστατικών στον οργανισμό μάς οχυρώνει απέναντι στις ασθένειες και βελτιώνει την
ικανότητα για φυσιολογική ηπατική λειτουργία,
ευεξία και καλή υγεία.
Ο παθολόγος - διαβητολόγος και γενικός γιατρός Αλέξης Σωτηρόπουλος μας δίνει συμβουλές και μας εξηγεί τρόπους αποτοξίνωσης, ώστε

να προετοιμαστούμε για το καλοκαίρι. «Το βασικό συστατικό είναι το νερό. Απαιτούνται 6-8 ποτήρια νερό την ημέρα για τη στήριξη του πεπτικού συστήματος και τη σταθεροποίηση της όρε-

Λιγότερο αλάτι και
περισσότεροι φυσικοί χυμοί
Είναι γνωστό ότι η κατάχρηση αλατιού δεν
κάνει καλό στην υγεία μας! Περιορίστε το
αλάτι στη διατροφή σας. Αντί για αλάτι,
χρησιμοποιήστε άλλα μπαχαρικά και βότανα, που είναι πιο υγιεινά για τον οργανισμό,
π.χ. μαύρο πιπέρι, κόλιανδρο, βασιλικό,
θυμάρι κ.λπ. «Ενισχύστε τον οργανισμό
σας με βιταμίνες μέσα από προϊόντα που
χαρίζει η φύση. Πείτε “ναι” σε ξηρούς καρπούς, φρούτα και φρέσκους φυσικούς χυμούς. Ο φρέσκος χυμός είναι ό,τι χρειάζεται το σώμα σας για να αποβάλλει τις τοξίνες. Καταναλώνετε ωμούς ανάλατους ξηρούς καρπούς, φρούτα και λαχανικά (εάν
είναι δυνατόν, βιολογικά). Δοκιμάστε διαφορετικές συνταγές και πίνετε άφθονο νερό, φρέσκο χυμό φρούτων αλλά και λαχανικών, κάθε μέρα. Σε συνδυασμό, όμως, με
όλα τα παραπάνω, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε
να εντάξετε στην καθημερινότητά σας την
ήπια άσκηση και το περπάτημα και να αποφεύγετε το κάπνισμα και το αλκοόλ», αναφέρει ο κ. Σωτηρόπουλος.

ξης. Πίνετε νερό τακτικά όλη την ημέρα. Προσθέστε λίγο φρέσκο αγγούρι και μέντα για να το
κάνετε πιο εύγευστο. Κάντε ένα διάλειμμα από το
αλκοόλ και αντικαταστήστε το με υγιεινές εναλλακτικές λύσεις, όπως το ανθρακούχο νερό με
φρέσκα φρούτα και βότανα. Ορισμένα συμπληρώματα διατροφής που βοηθούν στη διατήρηση
της καλής ηπατικής λειτουργίας και διατίθενται
από τα φαρμακεία είναι ένας ακόμα πολύτιμος
σύμμαχος στη μάχη της αποτοξίνωσης. Βάλτε
στη διατροφή σας τις φυτικές ίνες - οι αντιοξειδωτικές ουσίες και οι φυτικές ίνες είναι επίσης
απαραίτητες. Οι πρώτες βοηθούν στην αποτοξίνωση και τη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού, ενώ οι δεύτερες στη δυσκοιλιότητα. Παράλληλα, οι φυτικές ίνες δημιουργούν ένα αίσθημα κορεσμού, με αποτέλεσμα την καλύτερη
διατήρηση του φυσιολογικού σωματικού βάρους. Πλούσια σε βιταμίνες, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά είναι τα φρούτα και τα λαχανικά».

Η απομάκρυνση των τοξινών
και η παροχή υγιεινών
και θρεπτικών συστατικών
στον οργανισμό μάς οχυρώνει
απέναντι στις ασθένειες…

P
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σημερινή έκλειψη καλείται και «δαχτυλίδι της φωτιάς».
Προκαλεί παρεξηγήσεις, αναταραχές και εκνευρισμό,
αλλά και μια τάση για ιδεολογικό φανατισμό,
εμπρησμούς και φωτιές. Οπλιστείτε με υπομονή.
Λίγες μέρες είναι, θα περάσουν…

Τι φέρνει η σημερινή έκλειψη;

ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

Ζυγός

(21/3-20/4)
Η έκλειψη δεν βοηθά τις ιδέες
σας, αν και είναι πρωτοποριακές,
να είναι ούτε εύκολα εφαρμόσιμες, ούτε άμεσα αποδεκτές από
τους γύρω σας. Δίνει ασυνεννοησία με τους γύρω σας και σας
αναγκάζει να αναθεωρήσετε κάποιο πρόγραμμά σας.

(23/9-23/10)
Νομικά θέματα, άγχη για σπουδαστικά ζητήματα, διαφωνίες
με άτομα του φιλικού χώρου
που πιθανά σας λένε αλήθειες
τις οποίες δεν θέλετε να ακούσετε, σας φέρνει η έκλειψη του
Ηλίου.

Ταύρος

(24/10-21/11)
Η έκλειψη Ηλίου θα σας φέρει
μια αναστάτωση σχετικά με κάποιο οικονομικό ζήτημα (που είναι, άλλωστε, και η αχίλλειος
πτέρνα σας) και που φαίνεται
κατ’ αρχάς δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

(21/4-20/5)
Με την έκλειψη του Ηλίου, χωρίς
να είναι βαριά, θα πρέπει να προσέξετε όλοι τόσο τα οικονομικά
σας όσο και την τάση σας να σας
παρασύρουν τα συναισθήματά σας
και οι αποφάσεις σας να μην είναι
ρεαλιστικές.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Τις σχέσεις και τις συνεργασίες
σας θίγει η έκλειψη του Ηλίου. Ο
επιθετικός σας λόγος και η ανάγκη
σας να αποδείξετε κάτι σε άτομα
που δεν ακούν και δεν πείθονται,
μπορεί να σας φέρουν σε αδιέξοδο.

Η

μερική έκλειψη Ηλίου στις 19 μοίρες
και 47 λεπτά των Διδύμων, με συμμετοχή του ανάδρομου Ερμή από
σύνοδο και του Ποσειδώνα από τετράγωνο
στις 10 Ιουνίου, μπερδεύει τα προγράμματα
όλων μας και δίνει μια περίοδο ακόμα πιο
έντονης παραπληροφόρησης.
Οι εκλείψεις φέρουν απρόοπτα, θέτουν
διλήμματα και δυσκολεύουν τους ανθρώπους να πάρουν αποφάσεις. Το μυαλό λειτουργεί περίεργα. Καθυστερούμε να κάνουμε πράγματα που επείγουν και βιαζόμαστε
όταν πρέπει να κάνουμε υπομονή. Από την
άλλη, ίσως λέμε τα πιο «άκυρα» πράγματα

την πιο ακατάλληλη στιγμή.
Δεν είναι, λοιπόν, η κατάλληλη στιγμή για
αποφάσεις ούτε και νέα ξεκινήματα. Όλοι
πρέπει να προσέξουμε την υγεία μας -και
ιδίως την πίεσή μας-, την ψυχολογία μας, τις
μετακινήσεις, τις κλοπές, τις ψεύτικες ειδήσεις και τις απάτες.
Γενικά, η έκλειψη αυτή θα φέρει βαριά και
σημαντικά θέματα κυρίως για τους Διδύμους, τους Παρθένους, τους Τοξότες και
τους Ιχθύς.
Πιο εύκολα θα περάσουν τις Συμπληγάδες
των εκλείψεων οι Ζυγοί, οι Λέοντες και οι
Υδροχόοι.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Σκορπιός

Τοξότης

(22/11-21/12)
Η έκλειψη Ηλίου επηρεάζει σχέσεις και συνεργασίες σας. Ζητά από
εσάς μεγαλύτερη ευελιξία και κάποιες θετικές κινήσεις απέναντι
στα αιτήματα των συντρόφων σας
που φαίνεται πως έχουν αιτήματα
και παράπονα από εσάς.

Καρκίνος

Αιγόκερως

(22/6-22/7)
Η έκλειψη Ηλίου μπορεί να σας ρίξει πρόσκαιρα ψυχολογικά και
ίσως σας κλείσει στον εαυτό σας
και σε απολογιστικές διαθέσεις.
Θα είστε πιο διεκδικητικοί σε ό,τι
αφορά το χρήμα.

(22/12-19/1)
Η έκλειψη Ηλίου θα φέρει μια πρόσκαιρη αναστάτωση και κόντρες σε
επαγγελματικούς χώρους και συνεργασίες έως τα μέσα της άλλης
εβδομάδας. Ακόμα, θα σας κάνει
σκληρούς διεκδικητές των συμφερόντων σας.

Λέων

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Η έκλειψη Ηλίου θα σας φέρει σε
συναισθηματική αντιπαράθεση,
ασυνεννοησία και παρεξηγήσεις
με το ταίρι σας, μα και με αγαπημένα άτομα του φιλικού κυρίως
χώρου. Πίεση θα έχετε τις μέρες
αυτές.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Η έκλειψη Ηλίου θα σας προβληματίσει σε ό,τι αφορά ένα διαδικαστικό, οικογενειακό ή συντροφικό θέμα ή ακόμα σε σχέση με ένα ζήτημα
εργασίας, που χρειάζεται περισσότερη φροντίδα. Πιθανά ένα πρόβλημα να σας επηρεάσει πολύ.

(20/1-18/2)
Η έκλειψη Ηλίου θα δώσει αιτίες
να προβληματιστείτε ή ακόμα και
να στενοχωρηθείτε πρόσκαιρα
από ή για αγαπημένα σας άτομα,
ενώ οι μεγαλύτεροι θα μπορούσατε να έχετε ένα παροδικό άγχος.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Η έκλειψη Ηλίου θα σας φέρει μικρές οικογενειακές εντάσεις που
μπορεί, τελικά, να γίνουν και η αιτία για να διορθωθούν κάποια
πράγματα στους χώρους σας. Καλό θα ήταν να μην… τεντώσετε
σκοινιά.

P
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Το... ποτάμι δεν γυρίζει πίσω

Ε

ίχαμε γράψει εδώ και καιρό ότι όσο
βαδίζουμε προς το τέλος της πανδημίας τόσο θα επιστρέφει η πολιτική αντιπαράθεση στη ζωή μας. Για
αυτό και εγκαίρως είχαμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στην κυβέρνηση ότι πρέπει να
ετοιμάζεται, διότι η αντιπολίτευση είναι εθισμένη στην τακτική του «πεζοδρομίου».
Δεν γνωρίζω ειλικρινά αν ο πρωθυπουργός
Γράφει
Κυριάκος Μητσοτάκης έχει στο μυαλό του αυo Νίκος
τή την ώρα το ενδεχόμενο ενός ανασχηματιΕλευθερόγλου
σμού ή μιας πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Ξέρω ότι αμφότερα τα διέψευσε. Αν
neleftheroglou@gmail.com
έπραττε το αντίθετο, θα με εξέπληττε. Θεωρώ
διαισθητικά ότι το πρώτο ενδεχόμενο δεν είναι τόσο μακρινό, αλλά μετά βεβαιότητας ο
ένοικος του Μεγάρου Μαξίμου το γνωρίζει
καλύτερα από τον καθέναν.
Το τέλος της πανδημίας και η επιστροφή
στην κανονικότητα έτσι κι αλλιώς δημιουργούν από μόνα τους μια ιδιόμορφη αντίστροφη μέτρηση και στην πολιτική διαχείριση της
επόμενης μέρας. Ο ορίζοντας είναι η Διεθνής
Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ο Σεπτέμβριος με
τον ένα ή τον άλλον τρόπο θα μας φέρει μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Το διακύβευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
το οριοθέτησε προσφάτως και δεν είναι άλλο
από την ανάγκη για μια «νέα εθνική συμφωνία», όπως την αποκάλεσε.
Όσοι είναι «ψαγμένοι» στα περί πολιτικής
καταλαβαίνουν ότι μόνο τυχαία δεν είναι η επι-

λογή του κ. Μητσοτάκη. Έχοντας μπροστά του
την απλή αναλογική, είναι έξυπνο να τοποθετεί
το κομμάτι της «εθνικής συμφωνίας» χτίζοντας συμμαχίες είτε μεταξύ κομμάτων είτε μεταξύ «τμημάτων» της ελληνικής κοινωνίας
που δεν ανήκουν παραδοσιακά στο ένα ή στο
άλλο κόμμα. Ανθρώπων που, πέρα από τις πολιτικές τους αναφορές, ζητούν μια κυβέρνηση
που θα δίνει απαντήσεις στα μικρά και μεγάλα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Η απόφαση του κ. Μητσοτάκη να ανοίξει το
εργασιακό απέναντι σε όλους και σε όλα (εννοώ κόμματα και συνδικάτα) δείχνει ότι θέλει
να ανοίξει έναν διάλογο με την κοινωνία που
έχει γυρίσει εδώ και καιρό την πλάτη στον κακώς νοούμενο συνδικαλισμό και σε ό,τι αυτός
εκπροσωπεί. Έναν συνδικαλισμό που ήταν
αποκομμένος από τη βάση του και το μόνο
που τον απασχολούσε ήταν να κρατήσει τα δικά του προνόμια. Έναν συνδικαλισμό που είχε

Το διακύβευμα ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης το
οριοθέτησε προσφάτως και
δεν είναι άλλο από την ανάγκη
για μια «νέα εθνική συμφωνία»,
όπως την αποκάλεσε

πάρει διαζύγιο με την κοινή λογική και τα
πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων. Η
συμμετοχή στις απεργίες εδώ και χρόνια απασχολούσε λίγους. Οι πολλοί έμεναν στα σπίτια
τους ή εργάζονταν. Αυτή ήταν και είναι η
πραγματικότητα.
Αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή
του διάλεξαν να δώσουν αυτήν τη μάχη επιχειρώντας να εκφράσουν (όπως και στα πανεπιστήμια) τη σιωπηρή πλειοψηφία. Και αυτή
δεν θα είναι η μόνη «ιδεολογική μάχη» ενός
νέου κόσμου που ήδη έχει ανατείλει κόντρα
στον κόσμο τού χθες. Όσο και αν δεν μας αρέσει, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Η
νέα γενιά των εργαζομένων δεν έχει καμία
σχέση με την προηγούμενη. Ούτε εργασιακά
ούτε ασφαλιστικά. Βαδίζουν σε έναν άλλο
δρόμο όσοι από τη νέα γενιά παραμένουν
στην Ελλάδα.
Ο κόσμος έχει αλλάξει και με δική μας ευθύνη. Τώρα, αν είναι αυτός καλύτερος από
εκείνον στον οποίο είχαμε μάθει να ζούμε,
αυτό θα φανεί. Το βέβαιο είναι ότι το ποτάμι
κανείς δεν μπόρεσε να το γυρίσει πίσω. Το δύσκολο δεν είναι η σημερινή μέρα, στην οποία
κάποιοι θα «πατήσουν» για να δουν κομματικά
ή συνδικαλιστικά οφέλη. Το δύσκολο θα είναι
η επόμενη μέρα. Καθώς το ακροατήριο στην
κοινωνία είναι πολύ διαφορετικό από το όποιο
ακροατήριο συγκεντρώθηκε στις… ξεχωριστές συγκεντρώσεις και τις απεργίες.

