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Έρχεται η απόφαση-
βόμβα της Eπιτροπής 
Βιοηθικής για 
την υποχρεωτικότητα



Ο
Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο
οποίος θα συναντηθεί σήμερα για πρώτη
φορά με τον Τζο Μπάιντεν, είχε συχνά στο
παρελθόν τεταμένες σχέσεις με τους

πέντε Αμερικανούς προέδρους, με τους οποίους έχει
συμπορευτεί από το τέλος του 1999, όταν πρωτοανέ-
λαβε την εξουσία.

Ωστόσο, η συνάντηση κορυφής της Γενεύης βρί-
σκει τις σχέσεις των δύο χωρών στο χειρότερο ση-
μείο των τελευταίων ετών και κανείς δεν μπορεί να
κάνει λόγο για ραντεβού μεταξύ φίλων. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εμφανιστεί πιο
σκληρός από τους προκατόχους του απέναντι στον
Ρώσο ομόλογό του, δίνοντας αφορμή για διάφο-
ρες φραστικές αντιπαραθέσεις με κορυφαία τη
δήλωσή του κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέν-
τευξης, η οποία προκάλεσε την πρώτη διπλωματι-

κή κρίση της θητείας του στην προεδρία των ΗΠΑ.
«Πιστεύετε ότι (ο Πούτιν) είναι ένας δολοφόνος;»,

τον ρώτησε ο δημοσιογράφος. «Ναι, το πιστεύω»,
απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την επομένη ο Πούτιν απάντησε περιπαικτικά:
«Όποιος το λέει, είναι! Δεν είναι απλώς μια παιδική
έκφραση, μια πλάκα. Πάντα βλέπουμε στους άλλους
τα δικά μας χαρακτηριστικά».

Ακολούθησε μπαράζ νέων κυρώσεων σε βάρος
της Ρωσίας, των πιο σκληρώνς από την προεδρία του
Μπαράκ Ομπάμα, οι οποίες προστέθηκαν στα μέτρα
που ελήφθησαν τον περασμένο Μάρτιο μετά την
υπόθεση Ναβάλνι, βαθαίνοντας περισσότερο το χά-
σμα.

Στο τραπέζι των συνομιλιών, που προβλέπεται να
διαρκέσουν περισσότερο από τέσσερις ώρες, υπάρ-
χει μια τεράστια λίστα με καυτά θέματα, όπως τα πυ-

ρηνικά όπλα και ο έλεγχός τους, οι κυβερνοεπιθέ-
σεις, η πανδημία, το κλίμα, η Ουκρανία, η Συρία και
πολλά άλλα.

Ακόμα και ο πιο αισιόδοξος αδυνατεί να φανταστεί
ότι αυτές οι ανοικτές χρονίζουσες πληγές στις διμε-
ρείς σχέσεις των δύο κρατών θα επουλωθούν ως διά
μαγείας στη συνάντηση της Γενεύης. Αποτελεί, όμως,
μια χρυσή ευκαιρία να μπουν οι βάσεις για να οικο-
δομηθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους δύο ηγέτες,
ώστε να αρχίσει ένας ουσιαστικός διάλογος. Μια ευ-
χή που, ωστόσο, δεν φαίνεται να ασπάζεται ο Ρώσος
υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. «Δεν έχου-
με αυταπάτες και δεν προσπαθούμε να δημιουργή-
σουμε την εντύπωση ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδος,
ιστορικές αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε θεμελιώ-
δεις αλλαγές», είχε δηλώσει την 1η Ιουνίου…

Οψόμεθα!
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Μ ε παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτά-
κη αναμένεται να κλιμακωθεί σήμερα
στη Βουλή η ένταση για το εργασιακό

νομοσχέδιο, την ώρα που σε εξέλιξη θα είναι
απεργιακές κινητοποιήσεις έξω από τη Βουλή. 

Ο πρωθυπουργός αναμένεται το μεσημέρι στη
Βουλή, όπου θα υπεραμυνθεί των θετικών δια-
τάξεων του νομοσχεδίου, ενώ, όπως λένε συ-
νεργάτες του, θα απαντήσει και στη «διαστρέ-
βλωση που γίνεται τόσο από συνδικαλιστικά
σωματεία όσο και από τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης». Από την άλλη, κύκλοι που βρίσκονται
κοντά στην Κουμουνδούρου δεν απέκλειαν τε-
λικά για λόγους εντυπώσεων και μόνο ο κ. Τσί-
πρας να καταθέσει πρόταση μομφής στον κ. Χα-
τζηδάκη, την οποία δεν αποκλείεται στη συνέ-
χεια να τη μετατρέψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
σε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

«Γίνεται ήδη προφανές ότι οι αντιδράσεις της
αντιπολίτευσης και των συνδικαλιστών εδρά-
ζονται σε ισχυρισμούς αβάσιμους και ψευδείς,
ενώ αποσιωπούνται προοδευτικές μεταρρυθμί-
σεις, που ικανοποιούν πάγια αιτήματα και σύγ-
χρονες ανάγκες του κόσμου της εργασίας. Μεί-
ζονος σημασίας είναι οι ρυθμίσεις που αποβλέ-
πουν στη στήριξη της οικογένειας, στην εναρ-
μόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής και στην ισότητα των φύλων στην εργα-
σία», είπε χθες ως προς το ζήτημα η κυβερνητι-
κή εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.

Τα κυβερνητικά, πάντως, ανακλαστικά ενερ-
γοποιήθηκαν από χθες με αφορμή τη σημερινή
απεργία της ΑΔΕΔΥ, που θα συμπαρέσυρε και

την ΟΛΜΕ, βάζοντας σε κίνδυνο την ομαλή διε-
ξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Εξ ου
και από νωρίς η υπουργός Παιδείας Νίκη Κερα-
μέως κατέθεσε αγωγή για να κηρυχθεί παράνο-
μη η απεργία, ενώ στην κυβέρνηση ήθελαν πα-
ράλληλα να διασφαλιστεί ότι και τα μέσα σταθε-
ρής τροχιάς δεν θα έχουν τραβήξει χειρόφρενο
έως τις 10, προκειμένου όσα παιδιά θέλουν να
μπορούν να μετακινηθούν στα εξεταστικά κέν-
τρα. «Το δικαίωμα στην απεργία προφανώς εί-
ναι σεβαστό. Εξίσου σεβαστό, όμως, είναι και το
δικαίωμα του κοινωνικού συνόλου να μην τα-
λαιπωρείται. Πολλώ δε μάλλον των χιλιάδων
μαθητών και υποψηφίων που πρέπει να προ-
στατευτούν από οποιαδήποτε παρακώλυση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας», τόνισε η κυρία
Πελώνη. 

Ο Χατζηδάκης
Το γάντι στις επιθέσεις που δέχεται όλο αυτό

τον καιρό σήκωσε ο υπουργός Εργασίας Κω-
στής Χατζηδάκης, χαρακτηρίζοντάς τες, μάλι-
στα, «δολοφονία χαρακτήρα». Στην παρέμβασή
του τόνισε μεταξύ άλλων: «Οι περισσότερες
επιθέσεις που δέχτηκα στη Βουλή δεν ήταν πο-
λιτικές. Ήταν προσωπικές και δολοφονία χα-
ρακτήρα. Δεν σας ενδιαφέρει το νομοσχέδιο.
Έχετε άγχος σε σχέση με το πώς πάτε στις δη-
μοσκοπήσεις. Βγάζετε εμπάθεια και μίσος.
Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι οι άνθρωποι
που κατηγορείτε έχουν οικογένεια, διαδρομή
και παρουσία στην πολιτική. Δεν είμαι και-
νούργιος. Έχω κριθεί κατ’ επανάληψη από την

κοινωνία. Από το 2007 που κατεβαίνω εκλέγο-
μαι σταθερά στις πρώτες θέσεις. Στις τελευταί-
ες πήρα την πρώτη θέση στον Βόρειο Τομέα.
Ακούστε, λοιπόν. Βγήκε χθες ο αρχηγός σας.
Δεν δίνω και τόσο μεγάλη σημασία. Είπε και
εκείνος τα γνωστά κοσμητικά επίθετα. Όλοι εί-
μαστε γνωστοί και ξέρουμε πόσο επιρρεπής εί-
ναι ο κ. Τσίπρας στο ψέμα. Αλλά θα μου επιτρέ-
ψετε να πω ότι όλοι κρινόμαστε από το έργο μας
και την παρουσία μας. 

Είμαι, λοιπόν, υπερήφανος που γλιτώσαμε 1
εκατ. ευρώ τη μέρα από την Ολυμπιακή. Που
σώσαμε την ιστορία του ΟΣΕ. Είμαι περήφανος
για την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των περι-
φερειακών αεροδρομίων. Είμαι υπερήφανος
που η μετοχή της ΔΕΗ από 1,2 ευρώ πήγε στα 9
ευρώ. Αυτά τα έκανα εγώ, που με περιλούζετε
με τόσα κοσμητικά επίθετα. Από εδώ και πέρα
θα κριθούμε στην πράξη. Και εσείς και εγώ.
Εσείς για όσα λέτε για το νομοσχέδιο και εμείς
από τις διατάξεις από την ψηφιακή κάρτα, τις
γονικές άδειες, τους πατεράδες που παίρνουν
άδεια 14 ημερών. Θα κριθούμε από τους εργατο-
τεχνίτες που εξισώνονται με τους υπόλοιπους
εργαζομένους και από τους ταχυμεταφορείς
που αποκτούν δικαιώματα. Προχωρούμε με το
σχέδιό μας και εσείς μπορείτε να πάρετε τις γα-
λέρες για να ταξιδέψετε προς τον Μεσαίωνα».

Πάντως και χθες, δεύτερη μέρα της συζήτη-
σης, η κριτική όλων των κομμάτων της αντιπο-
λίτευσης ήταν σε πολύ υψηλούς τόνους, με τον
ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι νομο-
θετεί για τον σκληρό πυρήνα του ΣΕΒ.

Παίζουν με πρόταση... μομφής
Τι σκέφτεται ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα αντιδράσει η Ν.Δ. - Καταγγελία-σοκ από τον Κωστή Χατζηδάκη!



Τ
η δυνατότητα απευθείας επα-
φής στο ανώτατο πολιτικό επί-
πεδο σηματοδοτεί η διενέργεια
του ραντεβού Κυριάκου Μητσο-

τάκη και Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο
της Συνόδου του ΝΑΤΟ, καθώς οι δύο ηγέ-
τες έσπασαν τον πάγο και πλέον δεν είναι
υποχρεωτικό, όποτε θέλουν να επικοινω-
νήσουν, να κινούνται μέσω των συνεργα-
τών τους (π.χ., Ιμπραήμ Καλίν - Ελένη
Σουρανή) ή των διπλωματικών διαύλων,
μέσω των δύο υπουργείων Εξωτερικών. 

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι
προσβλέπει σε πιο πυκνές επαφές σε όλα
τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του
ανώτατου, ώστε να χτιστούν γέφυρες εμ-
πιστοσύνης που θα αποβούν προς όφελος
των δύο χωρών.

Οι διαφωνίες προφανώς παραμένουν,
παρά τη θετική διάθεση που διαπιστώθη-
κε. Μένει να φανεί στην πράξη αν αυτή η
διάθεση αποδειχθεί ένα ουσιαστικό βήμα
για τη βελτίωση των σχέσεων», είπε με
νόημα χθες η κυβερνητική εκπρόσωπος
Αριστοτελία Πελώνη, στον απόηχο του
ραντεβού. 

Πάντως, ερωτηθείσα από την «Politi-
cal» για το αν ο δίαυλος επικοινωνίας των
δύο ηγετών θα παραπέμπει σε έναν «μη-
χανισμό αποκλιμάκωσης» ή ένα «κόκκινο
τηλέφωνο», κατά το κοινώς λεγόμενο στη
διπλωματική αργκό, η κυβερνητική εκ-
πρόσωπος θέλησε να αποδραματοποιήσει
τα δεδομένα, λέγοντας ότι «η απευθείας
επαφή είναι απευθείας επαφή» και όχι
υποχρεωτικά ένας ειδικός μηχανισμός.
Μάλιστα, παρέπεμψε σε παλαιότερες δη-
λώσεις του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είχε
υπογραμμίσει ότι δεν θα έπρεπε να απο-
τελεί είδηση μια επαφή του με τον ηγέτη
της γειτονικής χώρας. 

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος
Ταγίπ Ερντογάν, στις δηλώσεις του μετά το
πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ,
είχε πει ότι συμφωνήθηκε με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη «μια απευθείας γραμμή επι-
κοινωνίας», για την αποφυγή δυσάρεστων
περιστατικών. 

«Και οι δύο συμφώνησαν ότι είναι θετι-
κό το γεγονός ότι υπάρχει απευθείας επα-

φή ανάμεσά τους, ενώ, παρά τις διαμετρι-
κά αντίθετες θέσεις των δύο χωρών σε
διάφορα ζητήματα, συμφώνησαν ότι η έν-
ταση του 2020 δεν πρέπει να επαναληφθεί
το 2021», υπογράμμισε προς τούτο η κυ-
ρία Πελώνη, ενώ υπογράμμισε ότι οι δύο
ηγέτες χαρακτήρισαν θετική την ενεργο-
ποίηση όλων των υφιστάμενων διαύλων

επικοινωνίας, ενώ εξέφρασαν την ικανο-
ποίησή τους για την προώθηση της θετι-
κής ατζέντας επί 25 σημείων στα οποία
εργάζονται ήδη οι υφυπουργοί Εξωτερι-
κών Ελλάδας και Τουρκίας αλλά και για τη
συμφωνία Ελλάδας - Τουρκίας για αμοι-
βαία αναγνώριση των πιστοποιητικών εμ-
βολιασμού κατά του Covid-19.
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Πάρε με στο τηλέφωνο, αλλά!

g_evgenidis@yahoo.gr

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

Α υτά ακριβώς τα 25 σημεία της θετι-
κής ατζέντας, όπως έγραψε από

χθες η «Political», θα είναι στην αιχμή
της σημερινής επίσκεψης του υφυπουργού Εξωτερικών Κώ-
στα Φραγκογιάννη στην Αττάλεια. Ο κ. Φραγκογιάννης, ο οποί-
ος χθες βρέθηκε για συντονισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, έχει
αναλάβει την προώθηση 25 συμφωνιών στους τομείς της οικο-
νομίας, του εμπορίου, της τεχνολογίας και των υποδομών, από
κοινού με τον Τούρκο υφυπουργό Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ.
Στη σημερινή τους συνάντηση που θα κρατήσει δύο ώρες, από
τις 18.30 έως τις 20.30, θα αξιολογήσουν την πρόοδο για καθένα

από τα 25 έργα, ενώ σύντομα θα πρέπει
να αναμένονται και σχετικές ανακοινώ-
σεις, καθώς κάποια από τα 25 projects

είναι σε πολύ καλό βαθμό υλοποίησης. Όπως έλεγε πηγή με
γνώση των διεργασιών στην «Political», «η επιθυμία είναι να
οριστικοποιηθούν και τα 25 projects το συντομότερο δυνατόν»,
κάτι που αναμένεται να δώσει ώθηση στο επίπεδο της «χαμη-
λής πολιτικής». Ο κ. Φραγκογιάννης, παράλληλα, το πρωί της
Πέμπτης θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό, κατά τη διαδικα-
σία ανάληψης της Προεδρίας από την Ελλάδα, στη Διαδικασία
Συνεργασίας Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«Η απευθείας επαφή 
είναι απευθείας επαφή» 
και όχι υποχρεωτικά ένας
ειδικός μηχανισμός μεταξύ
Αθηνών και Άγκυρας

Ραντεβού
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Με επιφυλάξεις αλλά 
και κριτικές επισημάνσεις από
τα κόμματα της αντιπολίτευσης
έγινε δεκτή η συνάντηση του
Έλληνα πρωθυπουργού 
με τον Τούρκο πρόεδρο

Μ
ε επιφυλάξεις αλλά και κρι-
τικές επισημάνσεις από τα
κόμματα της αντιπολίτευσης
έγινε δεκτή η συνάντηση του

Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντο-
γάν - η δεύτερη έπειτα από 19 μήνες, πάλι
στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Star κα-
τέβασε πολύ χαμηλά τον πήχη των προσ-
δοκιών: «Δεν περιμένω και πάρα πολλά
από τη συνάντηση». Μάλιστα, ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποιώντας έντονα αντι-
πολιτευτικούς τόνους ακόμη και σε ένα
εθνικό ζήτημα όπως οι ελληνοτουρκικές
σχέσεις, υποστήριξε πως «ο κ. Μητσοτά-
κης έχει πολύ σοβαρές αβαρίες στο εσωτε-
ρικό του, άρα έχει αποφασίσει να μη διεκ-

δικήσει να θέσει επί τον τύπον των ήλων τα
ζητήματα και να διεκδικήσει έναν διάλογο
που θα οδηγήσει σε ένα road map, σε έναν
οδικό χάρτη επίλυσης της βασικής μας
διαφοράς με την Τουρκία».

Ωστόσο, βάζοντας νερό στο κρασί του
παραδέχτηκε πως «το μόνο που μπορεί να
κερδίσει από αυτήν τη στρατηγική ο κ. Μη-
τσοτάκης είναι ενδεχομένως ένα morato-
rium θερινό. Δηλαδή, στο άμεσο μέλλον να
μην έχουμε την προκλητική συμπεριφορά
που είδαμε το προηγούμενο καλοκαίρι,
όταν έφτασαν να κάνουν έρευνες σχεδόν
6,5 μίλια έξω από τα νησιά μας».

Να υπάρξει επίσημη ενημέρωση των
κομμάτων για το περιεχόμενο των συνομι-
λιών που είχαν οι δύο πλευρές ζήτησε το
Κίνημα Αλλαγής, αμφισβητώντας τις «πομ-
πώδεις διαρροές περί καλού κλίματος»,
όπως χαρακτηριστικά σχολίαζαν όσα είδαν
το φως της δημοσιότητας μετά τη συνάντη-
ση. Συμπλήρωναν, μάλιστα, στο ίδιο ύφος
ότι «η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να κα-
ταστήσει σαφές σε όλους ότι για να δώσει
θετική ψήφο σε μια αναβαθμισμένη συμ-

φωνία της Ευρώπης με την Τουρκία θα
πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες υπο-
χρεώσεις και δεσμεύσεις από αυτήν, που
θα αναιρούν την επιθετικότητά της και την
αναθεωρητική της στρατηγική. Στη λογική
ενός νέου Ελσίνκι».

Το ΚΚΕ δεν κρύβει την ανησυχία του για
την επόμενη μέρα και εφιστά την προσοχή
για «νέους μεγάλους κινδύνους στις σχέ-
σεις Ελλάδας – Τουρκίας», οι οποίοι, όπως
λένε, απορρέουν «από τους ανταγωνι-
σμούς των αστικών τάξεων, το παζάρι τους
σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων
αλλά και το κυνηγητό των εξοπλισμών που
οδηγούν στην οικονομική αιμορραγία των
λαών». Στο στόχαστρο του Περισσού μπαί-
νουν και τα σχέδια του ΝΑΤΟ στα οποία,
όπως θεωρούν, «μετέχουν ενεργά οι κυ-
βερνήσεις Ελλάδας και Τουρκίας και συνο-
δεύονται με λύσεις συνδιαχείρισης των
θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανα-
τολική Μεσόγειο».

Με «αγανάκτηση και ανησυχία» αντιμε-
τώπισαν στην Ελληνική Λύση τη συνάντηση
Μητσοτάκη - Ερντογάν. «Αναρωτιόμαστε

πλέον αν η Ελλάδα είναι αυτή που ωθεί χι-
λιάδες παράνομους μετανάστες στα σύνο-
ρα στον Έβρο προς την Τουρκία, αν η Ελλά-
δα κάνει παράνομες έρευνες στο Αιγαίο, αν
η Ελλάδα παραβιάζει τον εναέριο χώρο της
Τουρκίας, καθώς και τα χωρικά της ύδατα»,
επισήμαναν μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση
του κόμματος. Από τη πλευρά του, το Μέ-
ΡΑ25 προτίμησε τη «σιγή ασυρμάτου».

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας αναμένεται να
ενημερώσει για τα όσα έγιναν στο ΝΑΤΟ
αλλά και για τη συνάντηση με τον Ερντογάν.

Περιμένοντας (επίσημη) ενημέρωση

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com



A
λλιώς περίμεναν το πρώτο βράδυ στο
Ηρώδειο οι ρέκτες της τέχνης και άλλα
σχέδια είχε ο καιρός. Πραγματικά, πο-

λύς κόσμος βρέθηκε για να ακούσει τον εμβλη-
ματικό Ισραηλινό μαέστρο Ζούμπιν Μέτα, στην
επιστροφή του στην Αθήνα, αλλά ο καιρός τα
έκανε… μούσκεμα. Στις πρώτες θέσεις του
Ηρωδείου βρέθηκαν η Κατερίνα Σακελλαρο-
πούλου, η Μαρέβα Μητσοτάκη, ο Γιώργος Γερα-
πετρίτης, η Λίνα Μενδώνη, ο Νικόλας Γιατρομα-
νωλάκης και η Δόμνα Μιχαηλίδου. Μάλιστα,
στην εν λόγω παράταση έγινε και η επανεμφάνι-
ση της Άννας Παναγιωταρέα, η οποία έκατσε πί-
σω από την κυρία Μενδώνη, ενώ εμφανίστηκαν
και η τέως βασιλική οικογένεια (Κωνσταντίνος,
Άννα Μαρία), η βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας
και η Ειρήνη. Όμως, πάνω στα 40 λεπτά ξεκίνη-
σε μια δυνατή βροχή, η οποία, αντί να εξασθε-
νεί, δυνάμωνε, με αποτέλεσμα σύντομα ο κ. Μέ-
τα να δώσει το σήμα για απόσυρση των οργά-
νων. Οι καλεσμένοι και οι θεατές περίμεναν λί-
γο, αλλά μάταια. Ελπίζουμε να μην είναι… οι-
ωνός για το πώς θα πάει η χρονιά στο Ηρώδειο!

Ο επιχειρηματίας 
που ξεσκονίζει ο ΕΦΚΑ…  
Μπλεξίματα μεγάλα έχει με τον ΕΦΚΑ
συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Για να
γίνω συγκεκριμένη, ο εν λόγω κύριος
εμπλέκεται σε «deal» εισηγμένης, που
ανακοινώθηκε μόλις προ ημερών και
έχει ανοικτούς λογαριασμούς με τον
ΕΦΚΑ. Για την ακρίβεια, οφείλει πολύ
μεγάλα ποσά στον ασφαλιστικό φορέα
(πρώην ΙΚΑ), τα οποία δεν έχει καν ρυθ-
μίσει. Για τον λόγο αυτόν, βρέθηκε και
αντιμέτωπος με αναγκαστικά μέτρα
εκτέλεσης. Το παράδοξο είναι πως ο
ΕΦΚΑ δεν βρήκε και πολλά για να κατα-
σχέσει στους προσωπικούς λογαρια-
σμούς τού εν λόγω επιχειρηματία, παρά
το γεγονός ότι οι δουλειές του πάνε πρί-
μα… Ποιες δουλειές; Εκτός από τις ΑΠΕ
με τις οποίες ασχολείται, έχει επενδύ-
σει και στην εστίαση.

Μετά τη σύγχυση 
θέλουν και υπουργιλίκι

Κάποια δημοσιογραφικά κέντρα διαρρέουν
ότι ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Υγείας, κύριος Θεμιστοκλέους, στον επικεί-
μενο ανασχηματισμό θα υπουργοποιηθεί!
Δεν κοιτάνε τα χάλια τους, που έβγαλαν ανα-
κοίνωση να μην εμβολιάζονται με 
AstraZeneca οι κάτω των 60 ετών, θέλουν και
υπουργιλίκι, όταν την ίδια στιγμή χιλιάδες
άνθρωποι που έχουν κάνει την πρώτη δόση
του εμβολίου και είναι κάτω των 60 ετών δεν
γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Κοινώς, προ-
κάλεσαν σύγχυση και αλαλούμ στον κόσμο
και κατά τα άλλα θέλουμε υπουργιλίκι.

Τι συμβαίνει 
με τη Mohegan;

Το τοπίο είναι ρευστό και στο παρασκήνιο γίνον-
ται διάφορα παζάρια. Ακούγεται έντονα ότι η αμε-
ρικανική εταιρεία Mohegan θέλει να μειώσει το
ποσοστό της στην κοινοπραξία για την κατασκευή
του καζίνου στο Ελληνικό και να πάρει στην πλά-
τη της όλη τη δουλειά η ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ. Το δίλημμα
της Mohegan είναι μεγάλο: Πρέπει να επιλέξει αν
θα βάλει το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει τη
μεγάλη προκαταβολή στην Αθήνα ή αν θα προτι-
μήσει να ολοκληρώσει το κατά πολύ μεγαλύτερο
και ωριμότερο αντίστοιχο έργο στη Νότια Κορέα
(Inspire Korea in Incheon), το οποίο θα τους δώ-
σει και ζεστό χρήμα. Οι Αμερικανοί δεν φεύγουν
από το project, αλλά δείχνουν να ενδιαφέρονται
περισσότερο για τη διαχείριση του καζίνου και
όχι τόσο για την κατασκευή.
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Διακοπή
λόγω βροχής

Τραπεζώματα 
στην Τουρκία  

Αν μη τι άλλο, ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας
Φραγκογιάννης δεν θα μείνει νηστικός στην
Τουρκία, όπου θα βρίσκεται από σήμερα. Για το
βράδυ, μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο υφυ-
πουργό Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ στην Αττάλεια,
προβλέπεται δείπνο. Μαθαίνω ότι ο Ονάλ έχει ήδη
διαλέξει εστιατόριο, το οποίο ελπίζω να είναι ανά-
λογο του «Διονύσου», όπου ο Νίκος Δένδιας, πα-
ρουσία του κ. Φραγκογιάννη, «τραπέζωσε» τον
Μεβλούτ Τσαβούσογλου και τα μέλη της τουρκικής
αποστολής. Και τη μεθεπόμενη μέρα, όμως, γεύμα
παραθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν στα μέλη της Διαδικα-
σίας Συνεργασίας Χωρών της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, την Προεδρία της οποίας αναλαμβάνει η
Ελλάδα.
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Πάνε κι έρχονται οι φάκελοι
στην Επιτροπή Παιγνίων 
«Σφαγή» γίνεται στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Επο-
πτείας και Ελέγχου Παιγνίων με έναν συγκεκριμέ-
νο φάκελο. Ο φάκελος μιας συγκεκριμένης υπόθε-
σης φαίνεται να είναι «ατελής»… Και άρχισαν τα
γνωστά παρατράγουδα, με το μενού να περιλαμβά-
νει επιθέσεις από ΜΜΕ που σχετίζονται με τον
ιδιοκτήτη της «κομμένης» στοιχηματικής εταιρεί-
ας. Καλά ξεμπερδέματα! Να δούμε πού θα κάτσει η
μπίλια, τελικά...



Ετοιμάζει κόμμα ο Γιάννης Σγουρός;
Δεν το λέω εγώ, αλλά ο ίδιος ο Γιάννης Σγουρός, ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής, σε ανάρτηση που
έκανε στα social media, όπου καταγράφει την πρόθεσή του για δημιουργία νέου κόμματος! Σύμφω-
να με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα έχει γίνει αποδέκτης πολλών αιτημάτων από πολιτικούς
φορείς, κυρίως της Βόρειας Ελλάδας, που του ζητούν να ηγηθεί πολιτικής κίνησης με κοινωνικό
προφίλ, για να οδεύσει ολοταχώς προς τις κάλπες, όποτε αυτές στηθούν. Άλλοι πάλι του ζητούν να
επιστρέψει στο ΚΙΝ.ΑΛ., απ’ όπου έχει αποχωρήσει, αλλά, να σας πω την αλήθεια, θεωρώ απίθανο
κάτι τέτοιο… Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως είχε προταθεί στις προηγούμενες εκλογές στον κ.
Σγουρό από τη Φώφη Γεννηματά να είναι υποψήφιος στον Νότιο Τομέα της Αθήνας, κάτι που αρνή-
θηκε ο ίδιος, όπως αρνήθηκε και προτάσεις να ηγηθεί της νέας προσπάθειας που κάνει το ΚΙΝ.ΑΛ.
Δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για την αρχηγία του κόμματος.

Alert στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού 

Στο Μαξίμου επικρατεί συναγερμός
για ένα τεράστιο θέμα, το οποίο μπορεί
να προκαλέσει μεγάλες ανατροπές και
κοινωνικές εκρήξεις. Πρόκειται για ένα
εισαγόμενο κύμα ακρίβειας, ικανό να
προκαλέσει προβλήματα στα εισοδήμα-
τα της μεγάλης πλειονότητας των Ελλή-
νων πολιτών. Η ανησυχία άρχισε να εκ-
δηλώνεται με την αύξηση της τιμής των
τροφίμων που προκάλεσε η κατακόρυ-
φη αύξηση της ζήτησης από τις ασιατι-
κές χώρες. Στη συνέχεια, προστέθηκε ο
κινεζικός πληθωρισμός, που αύξησε κα-
τά 30% τις τιμές στα ανταλλακτικά των
αυτοκινήτων και σε μία σειρά ακόμα βιο-
μηχανικά προϊόντα. Βέβαια, κάποιες
αλυσίδες τροφίμων που δεν επηρεάζον-
ται ούτε από τον κινεζικό πληθωρισμό
ούτε και από την αύξηση των τιμών στα
καύσιμα βρήκαν ευκαιρία να στήσουν
κερδοσκοπικά παιχνίδια. Γι’ αυτό η Επι-
τροπή Ανταγωνισμού είναι σε ετοιμότητα
και παρακολουθεί στενά τις τιμές στις
αλυσίδες των σουπερμάρκετ.

Τα «μυστήρια» 
με τους μισθούς 
των ερευνητών  

Μαθαίνω ότι σε ένα εκ των ινστιτούτων
της χώρας μας γίνεται… ο μαύρος χα-
μός. Έχει μπει μέσα το Γενικό Λογιστή-
ριο του Κράτους και ελέγχει τα μισθολο-
γικά δεδομένα διάφορων στελεχών, τα
οποία είναι αστρονομικά! Πρόεδρος εκεί
είναι ένας πολύ γνωστός μας καθηγητής,
ο οποίος έχει πελαγώσει με αυτά που
βλέπει και μαθαίνει. Το περίεργο είναι
ότι ο έλεγχος περιορίζεται για την περίο-
δο από το 2019 και μετά και όχι για τα
προηγούμενα χρόνια. Όπως και να έχει,
οι εξελίξεις θα βγάλουν λαβράκια, εκτός
κι αν κάποιοι επιχειρήσουν να τα κου-
κουλώσουν όλα…

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 IOYNIOY 2021

ΡOLITICAL POLITICANTIS

Γράφει η
Ντένη Καρέλη

Περί «αποχώρησης»
Βαρθολομαίου  
Δεν έλεγα τίποτα άλλο; Σας έγραφα χθες
ότι υπάρχουν σενάρια διαδοχής στην
Εκκλησία, στη Μονή Βατοπεδίου, στην
Αρχιεπισκοπή πάσης Ελλάδος αλλά και
της Κρήτης. Δεν πρόλαβε να στεγνώσει
η μελάνη, και σκάνε κι άλλα σενάρια
διαδοχής για τον Προκαθήμενο της Ορ-
θοδοξίας. Σύμφωνα με τα εν λόγω σενά-
ρια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθο-
λομαίος προβληματίζεται, χωρίς να έχει
αποφασίσει οριστικώς, για το αν το τέ-
λος του 2021 ή το αργότερο οι αρχές του
2022 είναι, ίσως, η καταλληλότερη στιγ-
μή για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες
διαδοχής του. Μετράει ήδη 30 χρόνια
στο αξίωμα, το οποίο έχει και γεωστρα-
τηγική σημασία. Δεν είναι εύκολο πράγ-
μα να αποσυρθεί ο Βαρθολομαίος. Έχει,
δηλαδή, ευρύτερη γεωπολιτική σημα-
σία, καθώς οι ΗΠΑ στηρίζουν τον ηγέτη
των όπου γης Ορθοδόξων, προκειμένου
να ανακόψουν την επιρροή του Πα-
τριαρχείου της Μόσχας σε κομβικές πε-
ριοχές του πλανήτη, όπως τα Βαλκάνια
και η Μέση Ανατολή.

O
Γιάνης Βαρουφάκης σκοπεύει να εκμεταλλευθεί την κρίση στις σχέσεις των
Οικολόγων Πράσινων με τον ΣΥΡΙΖΑ. O επικεφαλής του ΜέΡΑ25 έχει ήδη ρί-
ξει… τα δίχτυα του προς τους Οικολόγους Πράσινους, προτείνοντας όχι μόνο

συμμετοχή στελεχών τους στα ψηφοδέλτια, αλλά ευρεία πολιτική συνεργασία, που
μπορεί να φτάσει ακόμη και στην κοινή εκλογική κάθοδο. Και αν όλα αυτά ακούγον-
ται θεωρητικά, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι αυτό το 2% είναι αρκετό είτε για να διασώ-
σει τον Βαρουφάκη είτε για να τον μετατρέψει από «κόμμα του 3,5%» σε «κόμμα του
σχεδόν 6%» ή για να κάνει το 30% του ΣΥΡΙΖΑ... 28%.

Το
... 

Πρ
όσ

ωπ
ο

Ο Βαρουφάκης ρίχνει… 
δίχτυα στους Οικολόγους 

Αναμένεται «πόλεμος» για τα Λατομεία Διονύσου   
Ανάστατη είναι η τοπική

κοινωνία των Δήμων Διονύ-
σου και Πεντέλης από την επι-
χειρούμενη επαναλειτουργία
των κλειστών -εδώ και δεκαε-
τίες- Λατομείων Διονύσου, σε
περιοχή η οποία είναι προστα-
τευόμενη, αναδασωτέα και
βρίσκεται κοντά σε κατοικίες και αρχαιολογικό χώρο. Κατά της λειτουργίας του λατομείου τάσ-
σονται ο Δήμος Διονύσου αλλά και γειτονικοί δήμοι (Πεντέλης, Κηφισιάς, Νέας Μάκρης κ.ά.),
ενώ έχουν κατατεθεί διοικητικές προσφυγές κατά της απόφασης του συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης, με την οποία δόθηκε άδεια για τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την ύπαρξη
κοιτασμάτων μαρμάρου, σε εξορυκτική εταιρεία, η οποία έχει σκοπό στη συνέχεια να μισθώσει
τις εκτάσεις από το Δημόσιο. Η διαπαραταξιακή επιτροπή που συγκροτήθηκε από τον Δήμο
Διονύσου, ύστερα από συνάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου, προέβη σε ψήφισμα με το οποίο
ζητά να αποσυρθούν άμεσα οι άδειες γεωλογικής έρευνας, με βάση τον Νόμο και τις απορρι-
πτικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, αλλά και να καταργηθούν τα Λατομεία της Πεν-
τέλης ως ανενεργά πέραν της 10ετίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του λατομικού νόμου.
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Φεύγα

Γραμματέας 
Στρατηγικού 
Σχεδιασμού 
και Επικοινωνίας 
της Νέας 
Δημοκρατίας

Α
ναμφισβήτητα το θέμα των ημερών που
απασχολεί την πολιτική και όχι μόνο επι-
καιρότητα είναι το νέο, σύγχρονο εργα-

σιακό νομοσχέδιο, που από τη Δευτέρα συζητεί-
ται στην Ολομέλεια του ελληνικού Κοινοβουλίου,
μια συζήτηση που θα ολοκληρωθεί σήμερα.

Το εν λόγω σχέδιο νόμου ανταποκρίνεται κατά
την άποψή μου στις σύγχρονες επιταγές της αγο-
ράς εργασίας και έπρεπε ήδη να είχε αναμορφω-
θεί προ πολλών ετών.

Όπως είναι λογικό, για την αξιωματική αντιπο-
λίτευση και το πώς αυτή κινείται πολιτικά δεν
προκάλεσε καμία εντύπωση η άρνηση να μπει στη
διαδικασία σοβαρής συζήτησης για την εύρεση
ενός κοινού πεδίου για τον Έλληνα εργαζόμενο.
Εκείνο που πρωτίστως και κυρίως ενδιαφέρει
τους επιτελείς του ΣΥΡΙΖΑ είναι να διατηρηθεί η
κατάσταση ως έχει και να μη θιγούν προνόμια και
δικαιώματα εργατοπατέρων, τακτική που θυμίζει
κόμματα του παρελθόντος. Όχι ασφαλώς, δεν θε-
ωρούμε τον ΣΥΡΙΖΑ σύγχρονο κόμμα. Κάθε άλλο.
Ελπίζαμε, όμως, ότι η πενταετής παρουσία του
στη διακυβέρνηση του τόπου θα ήταν μια περίο-
δος χρήσιμη και επωφελή για την προσαρμογή
του στις ανάγκες της εποχής μας. Κάτι τέτοιο δεν
έγινε δυστυχώς ποτέ… 

Στο σχέδιο νόμου που κατέθεσε η κυβέρνηση
περιλαμβάνονται προοδευτικές μεταρρυθμίσεις
που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα στον
χώρο της εργασίας, ικανοποιούν αιτήματα του
κόσμου της εργασίας και τυγχάνουν ευρύτατης

κοινωνικής αποδοχής. Ανάμεσα στα άλλα επιση-
μαίνονται:

1. Ψηφιακή κάρτα εργασίας για έλεγχο και πά-
ταξη της μαύρης - υποδηλωμένης εργασίας.

2. Αναβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας σε
Ανεξάρτητη Αρχή.

3. Μέτρα κατά της βίας και παρενόχλησης στην
εργασία.

4. Μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργα-
σία.

5. Θέσπιση δικαιώματος αποσύνδεσης στην τη-
λεργασία και ανάληψη του κόστους (εξοπλισμός,
συντήρηση κ.λπ.) από τον εργοδότη.

6. Συνδικαλιστικά δικαιώματα και μέτρα για
ασφάλεια και υγεία για τους απασχολούμενους
σε delivery και courier.

7. Εξίσωση των αποζημιώσεων εργατοτεχνιτών
με αυτές των υπαλλήλων.

8. Διεύρυνση της λίστας των περιπτώσεων άκυ-
ρης απόλυσης, που συνεπάγεται επαναπασχόλη-
ση και καταβολή μισθών για την ενδιάμεση πε-
ρίοδο.

9. Απαγόρευση απόλυσης για άσκηση οποιου-
δήποτε νόμιμου δικαιώματος.

10. Απαγόρευση απόλυσης του νέου πατέρα για
έξι μήνες από τη γέννηση του παιδιού.

11. Άδεια πατρότητας, 14 μέρες με αποδοχές.
12. Γονική άδεια 4 μηνών και για τους δύο γο-

νείς με πληρωμή από τον ΟΑΕΔ για τους δύο μή-
νες.

13. Επέκταση της άδειας λοχείας 9 εβδομάδων

μετά τη γέννα και στην υιοθεσία τέκνου.
14. Επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας

της μητρότητας 6 μηνών με επιδότηση από τον
ΟΑΕΔ και στην υιοθεσία τέκνου.

15. Επέκταση του μειωμένου ωραρίου (άδεια
φροντίδας τέκνου) και στη μητέρα που απέκτησε
τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότη-
τας.

16. Άδεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
στον ιδιωτικό τομέα.

17. Άδεια φροντιστή, 5 μέρες, για συγγενή με
ανάγκη φροντίδας.

18. Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για γονείς
παιδιών έως 12 ετών.

19. Άδεια ανωτέρας βίας 2 μέρες τον χρόνο.
20. Διάλειμμα έπειτα από 4 ώρες εργασίας (αντί

για 6 ώρες).
Με λίγα λόγια, σε αυτά και άλλα τόσα ο Αλέξης

Τσίπρας και το κόμμα του θα πουν «όχι». Υποθέ-
τουμε ότι ένα μόνο πράγμα μπορεί να συμβαίνει.
Κανείς στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να
διαβάσει, πόσω μάλλον να κατανοήσει τι ακριβώς
πρεσβεύει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Αν αυτό
δεν ισχύει και το απορρίπτει μετά βδελυγμίας, τό-
τε λυπάμαι, αλλά κάποιοι πρέπει να εξηγήσουν
στον ελληνικό λαό τι ακριβώς σημαίνει πρόοδος
για αυτούς και προοδευτισμός. Καλά τα λόγια, αλ-
λά ακόμη καλύτερες οι πράξεις. Και ο προοδευτι-
κός στα λόγια είναι ο οπισθοδρομικός και ο συν-
τηρητικός στις πράξεις. Είναι απλώς θέμα κοινής
λογικής και όχι ευφυΐας.

Ο
ι εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ - Ε.Ε. και Ελλά-
δας - Τουρκίας κυριάρχησαν στη Σύνοδο του
ΝΑΤΟ. Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο με

αρκετές υποχωρήσεις και με τον Τούρκο πρόεδρο κ.
Ερντογάν να αναδιπλώνει τη στρατηγική και φιλοσο-
φία του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κ. Μπάιντεν συναντήθηκε
με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλ-
λες, επιδιώκοντας να αποκαταστήσει τη διμερή εταιρι-
κή σχέση, η οποία τέθηκε υπό αμφισβήτηση τα χρόνια
του κ. Τραμπ, και να δει την υποστήριξή τους απέναντι
στην Κίνα, με δεδομένο ότι Παρίσι και Βερολίνο αρ-
νούνται να ευθυγραμμιστούν πλήρως με την Ουάσιγ-
κτον.

Μετά την κρίση στη σχέση ΗΠΑ - Ε.Ε. επί των ημε-
ρών του προκατόχου του, ο οποίος χαρακτήριζε «εχ-
θρό την Ε.Ε.» και δεν έκρυβε την άρνησή του για το ευ-
ρωπαϊκό σχέδιο, ο νυν πρόεδρος έχει άλλη ατζέντα
και διαφορετική προσέγγιση.

«Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί οντότη-
τα εξαιρετικά ισχυρή και δυναμική», είπε ο κ. Μπάιν-
τεν στη διάρκεια της συνόδου της G7 στην Κορνουάλη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον πρό-
εδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ και

την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν.

Αυτή η πρώτη συνάντηση ΗΠΑ - Ε.Ε. στις Βρυξέλ-
λες από το 2017 δεν επιλύει όλες τις εκκρεμότητες,
αλλά αναδεικνύει ότι η διπλωματία επιστρέφει, ο διά-
λογος ενισχύεται και οι δύο πλευρές επαναπροσδιο-
ρίζουν το πεδίο συνεννόησής τους. 

Ο κ. Μπάιντεν θέλει να «αποκλιμακωθούν» οι διμε-
ρείς εντάσεις προκειμένου ΗΠΑ και Ε.Ε. να επικεν-
τρωθούν στην προτεραιότητά του, την Κίνα, τονίζουν
Αμερικανοί αναλυτές.

Όσο για την ηγεσία της Ε.Ε., θέλει να διαπιστώσει
ποια είναι τα περιθώρια ελιγμών της σε αυτήν τη συμ-
μαχία εναντίον του Πεκίνου.

Η Ευρώπη προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις της να
προστατεύσει την αγορά της από τον αθέμιτο ανταγω-
νισμό κινεζικών εταιρειών, ταυτόχρονα όμως θέλει να
διατηρήσει την καλή σχέση της με την Κίνα, που απο-
τελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποκηρύξει την «αμ-
φιλεγόμενη» συμφωνία που σύναψε τον Δεκέμβριο
με το Πεκίνο και θεωρητικά θα ανοίξει σε Ευρωπαίους
επενδυτές τομείς της κινεζικής αγοράς, όπου η πρό-
σβαση είναι απαγορευμένη ή περιορισμένη. Η εφαρ-

μογή της συμφωνίας αυτής προς το παρόν έχει παγώ-
σει μετά τις κυρώσεις της Ε.Ε. εξαιτίας των παραβιά-
σεων των δικαιωμάτων των Ουιγούρων, που ακολου-
θήθηκαν από αντίποινα του Πεκίνου.

Οι Αμερικανοί, μετά τη στροφή τους στην περιφέ-
ρεια του Ινδικού - Ειρηνικού επί προεδρίας κ. Μπαράκ
Ομπάμα, έστειλαν μήνυμα ότι δεν δίνουν ιδιαίτερη βα-
ρύτητα στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος κ. Μπάιντεν θέλει
με την πολιτική στάση του να δείξει στην Κίνα και στη
Ρωσία ότι ΗΠΑ και Ευρώπη βαδίζουν σε κοινό δρόμο.

ΗΠΑ και Ε.Ε. θέλουν να σχηματίσουν κοινό μέτωπο
στις τεχνολογίες και στο εμπόριο. Θα ιδρυθεί κοινό
συμβούλιο για το εμπόριο και την τεχνολογία.

Σε ό,τι αφορά τη νόσο Covid-19, αναμένεται να επι-
σημοποιηθεί η σύσταση κοινής «task force», ειδικής
επιχειρησιακής ομάδας που θα καταπιαστεί με την
αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής εμβολίων, κυ-
ρίως με μεταφορές τεχνολογίας.

Η ηγεσία της Ε.Ε. καλείται να αποφασίσει το πώς θα
πορευθεί στο μέλλον. Είναι μια καλή ευκαιρία ΗΠΑ -
Ε.Ε. να πάνε ενωμένες και να αναδείξουν σε όλα τα
επίπεδα τη στενή τους σχέση και συνεργασία.

Οι εποχές είναι δύσκολες και απαιτούν συνεννόηση
και ευελιξία. 

Πρόοδος και ΣΥΡΙΖΑ δεν πάνε μαζί

ΗΠΑ και Ε.Ε. επαναπροσδιορίζουν τη στενή τους σχέση

του
Κωνσταντίνου 
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος



Χ
ωρίς να υπάρχει πρόθεση περιχαράκωσης ή
εκμηδενισμού των συλλογικών ή πολιτικών
προσπαθειών, ένα πέπλο ανασφάλειας καλύ-

πτει τον ψυχισμό των Ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερα
δε αυτών του Νότου. Μεγάλο βάρος ευθύνης φέρει ο
γερμανικός οικονομικός δεσποτισμός στην προσπά-
θεια (της Γερμανίας) να επιβληθεί ως μόνη οικονομι-
κή και πολιτική δύναμη σε ένα νέο μοντέλο Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Έτσι, η Γερμανία προσπερνώντας το
αφήγημα της ευρωπαϊκής «στρατηγικής επάρκειας»
γυρνάει το κεφάλι στη μετεγκατάσταση των βιομηχα-
νιών της σε χώρες χαμηλού κόστους παραγωγής, που
ταυτόχρονα έχουν πολλά ερωτηματικά για τους δημο-
κρατικούς θεσμούς τους (π.χ., η Τουρκία). Η υπόλοιπη
Ευρώπη… συζητά, επιβεβαιώνοντας το σημαντικό έλ-
λειμα πολιτικής και διοικητικής επάρκειας. Το κενό
της έλλειψης ηγετών ήρθε να καλυφθεί με την πλη-
θώρα των «διαχειριστών». Οι προσωπικότητες και
ηγέτες του παρελθόντος απουσιάζουν αισθητά και
οδυνηρά. Η προσπάθεια μετασχηματισμού των «δια-
χειριστών» σε ηγέτες δεν απέδωσε, ενώ ταυτόχρονα
οι αναδυόμενοι υποψήφιοι (ηγέτες) δεν μπορούν να
έχουν το μέγεθος και το βεληνεκές που απαιτούνται.

Την επαναφορά στη σύνθεση της Ευρώπης μιας ενι-
αίας πλατφόρμας πολιτικής και οικονομικής ανάπτυ-

ξης μπορούν να φέρουν οι ΗΠΑ με την προεδρία
Μπάιντεν. Με απλό, καθαρό και στοχευμένο λόγο
μπορεί η επόμενη μέρα να αποτελέσει μια νέα αφετη-
ρία, ελπίζοντας πάντα προς όφελος της χώρας μας.

Η επόμενη μέρα
Στο ευρωπαϊκό σκηνικό συνεχίζεται το στενό και

ρηχό πλαίσιο βάσει του οποίου οι Βρυξέλλες «διαβά-
ζουν» τη σημερινή κατάσταση, αναγνωρίζοντας τη
σπουδαιότητα, αλλά εμπλέκοντας τις αέναες αναποτε-
λεσματικές συζητήσεις ως κοινή συνισταμένη. Πώς
θα απαντήσουν η Ευρώπη ως Ένωση και τα κράτη ως
μέλη στις μεγάλες ευθύνες που έχουν αναλάβει απέ-
ναντι στις κοινωνίες τους;

Πρωταρχικό βήμα στη νέα εποχή είναι η αντιμετώ-
πιση δύο κεντρικών ζητημάτων που αφορούν στην
κοινωνία και τους πολίτες και στο νέο ανασχεδιασμέ-
νο οικονομικό μοντέλο.

Η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία έγκειται στο να
«μεταφερθεί» με ασφάλεια ο ανθρώπινος παράγον-
τας -άρα και το ενεργό ανθρώπινο δυναμικό- από την
«κοινωνική αποστασιοποίηση» στη «νέα κανονικότη-
τα» δραστηριοποίησης. Όσο και αν αυτή η προσέγγιση
μπορεί να φαίνεται ως υπεραπλούστευση καταστάσε-
ων, η πραγματικότητα είναι δεδομένη, υπαρκτή και

επίπονη. Η ουσία είναι να μη χαθεί αξιόλογο και αξιό-
μαχο προσωπικό από την οργανωμένη -ελληνική-
επιχειρηματικότητα. Η επιστροφή στη «νέα κανονικό-
τητα» αποτελεί σημαντικό συστατικό σε ένα νέο σχέ-
διο διαχείρισης κινδύνου, το οποίο πρέπει να αντικα-
ταστήσει το σχέδιο διαχείρισης του αποτελέσματος.

Σε συσχετισμό με τους αναδυόμενους κινδύνους
που φέρνει η αύξηση των πληθωριστικών τάσεων
(νωρίτερα από το αναμενόμενο), το μεγάλο στοίχημα
είναι κατά πόσο μπορεί (ο πληθωρισμός) να εκτροχιά-
σει την οικονομία ή, τουλάχιστον, να δυσχεράνει τη
μελλοντική εύκολη χρηματοδότηση από τις αγορές
για χώρες όπως η Ελλάδα. 

Η παραμονή στο μοντέλο του δεσποτικού μονεταρι-
σμού θα δημιουργήσει σημαντική φυγόκεντρη δύνα-
μη στη συνοχή της Ε.Ε. Ταυτόχρονα τίθενται πολλά
ερωτήματα για τη μετά την ποσοτική χαλάρωση επο-
χή, η οποία όλοι ελπίζουμε να αργήσει να έρθει. Η πι-
θανή επιστροφή των θεσμών ως λογιστών θα έχει αρ-
νητικές συνέπειες στην εθνική μας οικονομία, αν η
ίδια (η οικονομία) δεν έχει προλάβει να «εξαργυρώ-
σει» το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ιστορία (κυβέρνηση Σα-
μαρά - Βενιζέλου) είναι πολύ πρόσφατη για να την ξε-
χάσουμε και γιατί δυστυχώς μπορεί να τη δούμε να
επαναλαμβάνεται.

Η Ευρώπη χτίζει το νέο μέλλον ή το νέο παρελθόν;
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του
Νίκου 

Ροδόπουλου

Πρόεδρος 
και διευθύνων 

σύμβουλος On-
Line Data A.E.,
μέλος Γενικού 

Συμβουλίου ΣΕΒ,
επιστημονικός 

σύμβουλος
ΕΒΕΠ

 της
Μαρίας 
Απατζίδη

Βουλευτής 
Ανατολικής 
Αττικής 
με το ΜέΡΑ25

Π
ρόσφατα ήρθε στη Βουλή προς ψήφιση η
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα
το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού. Η όλη διαδι-

κασία έγινε εξαιρετικά συνοπτικά και βεβιασμένα. Αυ-
τό μας κάνει να αναρωτιόμαστε για άλλη μια φορά τα
εξής: Γιατί τέτοια βιασύνη και προχειρότητα; Πού απο-
σκοπεί η ταχύτητα διεκπεραίωσης των διαδικασιών
έγκρισης του ψηφιακού πιστοποιητικού; Διασφαλί-
ζονται τα συμφέροντα και τα ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα των πολιτών;

Ας δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Με το πρώτο άρ-
θρο θεσπίζεται το Ψηφιακό Πιστοποιητικό, στο οποίο
θα εμπεριέχονται πληροφορίες και δεδομένα του κα-
τόχου του. Δηλαδή, αν έχει εμβολιαστεί, το αποτέλε-
σμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων ελέγχων (rapid
tests) ή των μοριακών test (PCR) ή αν έχει νοσήσει από
τον κορονοϊό.

Στην εποχή της Δ’ Βιομηχανικής Επανάστασης, του
δικτύου 5G και του ψηφιακού μετασχηματισμού, τα
δεδομένα είναι «ο νέος χρυσός». Και η προστασία των
προσωπικών δεδομένων πρέπει να αποτελεί, εκτός
από συνταγματικά κατοχυρωμένο και θεσμοθετημένο
δικαίωμα, υπέρτατη αξία. Και όχι να εργαλειοποιούν-
ται με άγνωστους απώτερους σκοπούς.

Εν τούτοις, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,
που αφορά στο ψηφιακό πιστοποιητικό, δεν περιλαμ-
βάνει ούτε όλα τα δεδομένα αλλά ούτε και τις δικλείδες
ασφαλείας που θεσμοθετεί ο Ευρωπαϊκός Κανονι-

σμός. Επίσης, δεν αναφέρεται πουθενά το χρονικό
διάστημα ισχύος του Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

Δυστυχώς διαφαίνεται ένα μεγάλο κενό στον τομέα
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. 

Το ψηφιακό πιστοποιητικό όμως παίζει ακόμη έναν
ρόλο. Είναι ολοφάνερη η προσπάθεια της κυβέρνησης
και του πρωθυπουργού να διαμορφώσουν ένα επικοι-
νωνιακό προφίλ για τη χώρα ως ελκυστικό και ασφαλή
τουριστικό προορισμό. Η τουριστική βιομηχανία της
χώρας μας πρέπει να λειτουργήσει και σε αυτό δεν χω-
ρά καμία αμφιβολία. Όμως, αυτό πρέπει να γίνει δια-
φυλάττοντας τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν πρέπει να αποτε-
λέσει άλλοθι της κυβέρνησης για τη διατήρηση του ΕΣΥ
στην παρούσα δεινή κατάσταση. Το εμβόλιο δεν αναι-
ρεί σε καμία περίπτωση την επιτακτική ανάγκη ενίσχυ-
σης του ΕΣΥ. Ο εμβολιασμός αποτελεί ένα σημαντικό-
τατο μέσο για την έξοδο από την πανδημία, αλλά πρέ-
πει να λειτουργήσει συμπληρωματικά, όπως άλλωστε
επανειλημμένως επισημαίνει και ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας.

Το σύστημα εμβολιασμού θα πρέπει να λειτουργεί
συμπληρωματικά με άλλα σημαντικά μέτρα, όπως η
ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, την οποία
η κυβέρνηση ιδεολογικά αποστρέφεται. 

Η κυβέρνηση έχει χάσει την αξιοπιστία της. Το πο-
σοστό πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυ-
σμού βρίσκεται κάτω από το 25%. Λιγότεροι από 2,5

εκατομμύρια ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί έχουν
πραγματοποιηθεί. Οι αλληλοαναιρούμενες πληροφο-
ρίες και οι συγκρούσεις ακόμη και μεταξύ των επιστη-
μόνων της επιτροπής λοιμωξιολόγων δείχνουν έλλει-
ψη σοβαρότητας και δημιουργούν ανασφάλεια στους
πολίτες.

Με τρόμο συλλογιζόμαστε τι θα συμβεί αν, παρά
τους εμβολιασμούς, μας προκύψει και ένα 4ο κύμα
διασποράς του κορονοϊού. Πώς θα ανταποκριθεί το
ΕΣΥ σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο;

Με ευχολόγια και χειροκροτήματα δεν αντιμετωπί-
ζονται οι παθογένειες του συστήματος Υγείας της χώ-
ρας. Όλοι γνωρίζουμε ότι, παρά τη σοβαρότατη κατά-
σταση που δημιουργήθηκε εξαιτίας της πανδημίας, ο
κ. Μητσοτάκης δεν επένδυσε στο ΕΣΥ, δεν προσέλαβε
γιατρούς και νοσηλευτές και δεν αύξησε τις ΜΕΘ στον
βαθμό που είχε εξαγγείλει στην αρχή της πανδημίας.
Και εξακολουθεί να μην πράττει τα απολύτως δέοντα,
αλλά εστιάζει όλη την επικοινωνιακή του πολιτική στο
ψηφιακό πιστοποιητικό. Αυτό μόνο του δεν είναι ικανό
να θωρακίσει την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών
και των επισκεπτών της χώρας. Η εξασφάλιση αξιόπι-
στης υγειονομικής φροντίδας σε πρωτοβάθμιο και σε
δευτεροβάθμιο επίπεδο είναι απαραίτητη προϋπόθε-
ση για τη λειτουργία του κράτους.

Όσο για τα άλλοθι, κάποτε ακόμη και αυτά θα τελει-
ώσουν και τότε η Μητσοτάκης Α.Ε. θα κληθεί να πλη-
ρώσει τον λογαριασμό. Στις κάλπες.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, 
άλλο ένα άλλοθι της κυβέρνησης Μητσοτάκη



Άλλη ανάγνωση
Περίπου σαν δώρο αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του Ανδρέα Λοβέρδου
την επίθεση που δέχτηκε από τον Αλέξη Τσίπρα, όταν ο τελευταίος υπο-
στήριξε ότι αν αναλάβει την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής ο Ανδρέας Λο-
βέρδος, το κόμμα θα γίνει δορυφόρος της Ν.Δ. Και αυτό διότι είχε την ευ-
καιρία να απαντήσει με τον πλέον ηχηρό τρόπο και να προβληθεί.

Κάτι γίνεται
Λογαριασμούς ύδρευσης από
τη ΔΕΥΑΛ με εξωπραγματικά
ποσά παρέλαβαν τις τελευταίες
μέρες οι κάτοικοι της Γέρας στη
Λέσβο, γεγονός που προκαλεί,
όπως είναι φυσικό, έντονες αν-
τιδράσεις. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, πρόκειται για τις κατα-
ναλώσεις του β’ εξαμήνου του
2020 και τα ποσά που καλούνται
να πληρώσουν χίλιοι και πλέον
πολίτες σε κάποιες περιπτώ-
σεις ξεπερνούν τις 2.000 ή και
3.000 ευρώ.

Οι παίκτες
Αν και οι ανασχηματισμοί δεν προαναγγέλλονται,

τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχτεί ότι περιγρά-

φονται. Φαίνεται ότι αυτό ισχύει και στην παρού-

σα φάση, καθώς οι «ζυμώσεις» στο πρωθυπουρ-

γικό επιτελείο είναι έντονες. Η αρχή έγινε με τον

υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, ο

οποίος υπογράμμισε ότι «δεν μπορείς ποτέ να

έχεις μια ομάδα όπου να παίζουν καλά και οι έν-

τεκα παίκτες».

Αναμονή 
Τον Ιούλιο, στην καλύτερη περίπτωση, θα έχου-

με πραγματικές τουριστικές ροές προς τη χώρα

μας μετά και την απόφαση της Βρετανίας να μην

εντάξει ελληνικούς προορισμούς στην υγειονομι-

κή πράσινη λίστα της. Οι Βρετανοί ουσιαστικά επι-

βεβαιώνουν τις εκτιμήσεις των φορέων του του-

ρισμού, οι οποίοι εδώ και μήνες επισημαίνουν ότι

φέτος, αν όλα εξελιχθούν καλά, αφίξεις θα έχου-

με από τα μέσα Ιουλίου και μετά.

Οι σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ - Οικολόγων

Σ
την πρόσφατη εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για το πε-
ριβάλλον και το κλίμα, με ομιλητή τον αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συμμετείχε

και η Κατερίνα Ανδρικοπούλου - Σακοράφα, τέως
συνεκπρόσωπος και μέλος της Πολιτικής Γραμματεί-
ας των Οικολόγων - Πράσινων. Η Κατερίνα Ανδρικο-
πούλου - Σακοράφα είναι πρώτη αναπληρώτρια στο
ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συμφωνία,
μάλιστα, που είχε γίνει με τους Οικολόγους - Πράσι-
νους προκειμένου να κατεβούν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ

στις εκλογές του 2019, προβλεπόταν ότι μετά τον
έναν χρόνο ο Αλέκος Φλαμπουράρης θα παρέδιδε
την έδρα στην Κατερίνα Ανδρικοπούλου - Σακοράφα.
Η υπόσχεση δεν τηρήθηκε, με τη δικαιολογία ότι οι
Οικολόγοι - Πράσινοι αποφάσισαν την αυτόνομη κά-
θοδό τους στις προσεχείς εκλογές. Το ενδεχόμενο
ανόδου στην εξουσία των Πράσινων στη Γερμανία
θέτει ξανά στο τραπέζι το θέμα της παράδοσης της
έδρας από τον Αλέκο Φλαμπουράρη στην τέως συμ-
πρόεδρο των Οικολόγων - Πράσινων. 
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Η
Γερμανία αποκλείει συστηματικά την
Ελλάδα από τις εξελίξεις στη Λιβύη. Η
Αθήνα δεν ήταν παρούσα στην πρώτη

διάσκεψη τον Ιανουάριο του 2020 και δεν κλή-
θηκε ούτε και σε αυτήν που θα γίνει σε λίγες μέ-
ρες. Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου
Εξωτερικών δήλωσε ότι η Διάσκεψη της Λι-
βύης στις 23 Ιουνίου θα πρέπει να είναι μεν χω-
ρίς αποκλεισμούς, αλλά να αποτελείται από
τους συμμετέχοντες κατά το προηγούμενο
έτος, από μια ομάδα «που εγγυάται καλά αποτε-
λέσματα».
Η Διάσκεψη αποσκοπεί στην αποτίμηση της
προόδου που έχει σημειωθεί στις προσπάθειες
επίτευξης ειρήνης στη χώρα. Πέρυσι, δεδομέ-
νων των κατηγοριών της Αθήνας, το Βερολίνο
υποστήριξε ότι η διάσκεψη δεν ασχολείται με
τα θαλάσσια δικαιώματα στη Μεσόγειο. Υπόβα-
θρο της υπόθεσης είναι ότι η συμμετέχουσα στη
διάσκεψη Τουρκία είχε συνάψει το 2019 μια
συμφωνία με την Τρίπολη για την εκμετάλλευ-
ση των ορυκτών πόρων σε περιοχές που εν μέ-
ρει ανήκουν στην ΑΟΖ της Ελλάδας.
Η στάση του Βερολίνου είναι ακατανόητη, ειδι-
κά από τη στιγμή που προσκαλούνται οι γειτονι-
κές χώρες της Λιβύης και η Ελλάδα είναι η πλη-
σιέστερη χώρα στη Λιβύη από όλα τα κράτη της
Ε.Ε., σημειώνει η Αθήνα. Επιπλέον, η Ελλάδα
διατηρεί στενούς δεσμούς με τη χώρα. Έλλη-
νας διπλωμάτης δεν μάσησε τα λόγια του: «Η
Γερμανία διαθέτει τόσο ισχυρά οικονομικά
συμφέροντα στην Τουρκία που προτιμά να απο-
κλείσει έναν εταίρο στην Ε.Ε. παρά να δυσαρε-
στήσει την Άγκυρα».
Απαντώντας στο ερώτημα γιατί δεν προσεκλήθη
η Ελλάδα, αντίστοιχη γερμανική διπλωματική
πηγή είπε ότι στόχος της διάσκεψης είναι να
παρευρεθούν μόνο χώρες που έχουν εμπλακεί
στη χώρα με στρατεύματα, ενώ σημείωσε ότι το
ζήτημα αυτό δεν είναι «γερμανικό», αλλά άπτε-
ται των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, συμπλή-
ρωσε ότι δεν είναι τωρινή συζήτηση, αλλά η
ατζέντα έχει χαραχθεί από το 2019.
Η Γερμανία έχει ακολουθήσει μια μάλλον εχ-
θρική γραμμή απέναντι στην Ελλάδα τα τελευ-
ταία χρόνια, καταπατώντας κάθε έννοια αλλη-
λεγγύης σε σειρά κομβικών ζητημάτων. Η στά-
ση της πρέπει να καταγγέλλεται συνεχώς.

Βασίλης Tαλαμάγκας

Γερμανική 
πρόκληση

anetnews24@gmail.com 
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Τ
ο πολιτικό του διακύβευμα, με
το οποίο θα διεκδικήσει την
ηγεσία του Κινήματος Αλλα-
γής, παρουσιάζει σήμερα στις

6 το απόγευμα ο Ανδρέας Λοβέρδος, μέ-
ρα, βέβαια, που όλα τα φώτα θα είναι
στραμμένα στη Βουλή. 

Η παρουσίαση θα γίνει με ένα μαγνη-
τοσκοπημένο βίντεο. «Είναι μια φάση
ανοιχτής διαβούλευσης έως τον Σεπτέμ-
βριο, που ανοίγει επίσημα τον προεκλο-
γικό αγώνα. Καταγράφω όλες τις προτά-
σεις μου προς το εκλογικό σώμα, τα μέ-
λη και τα στελέχη του κόμματος, προς
όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες»,
είπε ο βουλευτής και τομεάρχης Εξωτε-
ρικών του ΚΙΝ.ΑΛ. μιλώντας στο Πρώτο
Πρόγραμμα. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι πε-
ριμένει «αντιδράσεις θετικές και αρνητι-
κές, ώστε να ολοκληρώσω το κείμενό
μου τον Σεπτέμβριο». Αναφορικά με το
περιεχόμενο της πολιτικής του πλατ-
φόρμας, είπε ότι θα υπάρχουν όλα τα θέ-
ματα: από την έννοια του πατριωτισμού
μέχρι και τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, υπεραμύνθηκε της τακτικής
του, υπογραμμίζοντας ότι με τη στάση
του αυτή δεν δημιουργεί «πολεμικό κλί-
μα» και «εσωστρέφεια». Σύμφωνα, δε,
με τους ισχυρισμούς του, προκάλεσε το
αντίθετο: «Εξωστρέφεια προκάλεσε η
υποψηφιότητά μου και όχι το αντίθετο. Ο
τεράστιος χώρος που εκπροσωπεί το
ΚΙΝ.ΑΛ. κλείστηκε σε ένα μικρό καβούκι
και ασφυκτιά. Η υποψηφιότητά μου
ανοίγει προοπτικές».

Η Φώφη
Η καθημερινότητα των πολιτών και τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι
πλέον στην ημερήσια ατζέντα του Κινή-
ματος Αλλαγής. Στο στόχαστρο της Χαρι-
λάου Τρικούπη μπήκε το «μπάχαλο» που
έχει προκληθεί με τα εμβόλια της As-

traZeneca. Με μια σκληρή ανακοίνωση
καλεί την κυβέρνηση να πάρει θέση και
να απαντήσει αν συνδέεται η τότε από-
φασή της για τη χορήγηση του As-
traZeneca με το εσπευσμένο άνοιγμα
των δραστηριοτήτων λόγω της μακρό-
χρονης καραντίνας. Καταλήγοντας, δε,
επισημαίνουν πως «υπάρχει μεγάλη ευ-
θύνη για αυτό. Στον εμβολιασμό απαιτεί-
ται σχέση εμπιστοσύνης με τους πολί-
τες».

Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος του
ΚΙΝ.ΑΛ. συνεχίζει τις επισκέψεις και τις
αυτοψίες σε οργανισμούς και εργοτάξια.
Χθες επισκέφτηκε τα έργα ανάπλασης
του Παραλιακού Μετώπου. Σύμφωνα με
τις δεσμεύσεις του περιφερειάρχη Αττι-
κής Γιώργου Πατούλη, το έργο βρίσκεται
σε τροχιά δημοπράτησης που θα ξεκινή-
σει τον Αύγουστο.

«Χαιρόμαστε που έστω και με καθυ-
στέρηση δύο ετών η πίεσή μας, και μάλι-
στα μετά την ερώτηση που έκανα στον
ίδιο τον πρωθυπουργό, πιάνει τόπο.
Εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολου-

θούμε την εξέλιξη, γιατί θέλουμε να
δούμε την ελεύθερη πρόσβαση πια των
πολιτών της ευρύτερης περιοχής σε αυ-
τό το μεγάλο έργο αλλά και τον ουσιαστι-
κό ρόλο των δημάρχων σε συνεργασία
με την Περιφέρεια», δήλωσε η κυρία
Γεννηματά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Γεννη-
ματά αλλά και οι βουλευτές του ΚΙΝ.ΑΛ.
είχαν ασκήσει έντονη κοινοβουλευτική
πίεση για αδικαιολόγητες καθυστερή-
σεις των έργων. Το γεγονός αυτό, μάλι-
στα, δεν πέρασε απαρατήρητο από τον κ.
Πατούλη, ο οποίος αναγνώρισε, σύμφω-
να με πληροφορίες, τη συμβολή του Κι-
νήματος Αλλαγής προκείμενου να «ξε-
κολλήσουν» οι διαδικασίες.

Ο Λοβέρδος στον... πράσινο ήλιο

Την ώρα που όλα τα μάτια 
θα είναι στη Βουλή, εκείνος
θα παρουσιάζει βίντεο 
με την πλατφόρμα του

του
Αντώνη 
Ι. Αντωνόπουλου

aantonopoulos10@gmail.com
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Σ
ε τροχιά F-35 κινείται και πάλι η
Ελλάδα, με το διακομματικό νο-
μοσχέδιο των Αμερικανών γε-
ρουσιαστών Μενέντεζ και Ρούμ-

πιο να επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα
της απόκτησης μαχητικού αεροσκάφους
5ης γενιάς από την Πολεμική Αεροπορία. Ο
διακαής πόθος πολλών εκ των ανώτερων
στελεχών του Γενικού Επιτελείου Αεροπο-
ρίας είχε μπει στο συρτάρι της Επιτροπής
Εξοπλισμών, όχι με ευθύνη της ελληνικής
πλευράς.

Η πρώτη απόπειρα της χώρας μας να
μπει στη διεθνή «οικογένεια» χρηστών
του «αόρατου» μαχητικού έγινε το 2017. Η
ελληνική κυβέρνηση μέσω της Γενικής
Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και
Επενδύσεων είχε ενδιαφερθεί για τιμές
και διαθεσιμότητα του F-35, στέλνοντας
σχετικό αίτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το αίτημα αφορούσε στην αγορά μιας μοί-
ρας 20 αεροσκαφών, ενώ το 2019 υπεγρά-
φη σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης
σχετικά με την ενσωμάτωση του μαχητι-
κού στις ελληνικές αμυντικές δομές,
αξίας 3 εκατ. δολαρίων.

Η Ελλάδα επανήλθε με νέο αίτημα τον
Νοέμβριο του 2019, με το οποίο ζητούσε
την άμεση προμήθεια έξι μεταχειρισμένων
F-35 και στη συνέχεια την αγορά ακόμη 18
αεροσκαφών, ώστε να ολοκληρωθεί η Πο-
λεμική Μοίρα. Η απάντηση από την κυβέρ-
νηση των ΗΠΑ, βέβαια, όπως εκφράστηκε

διά στόματος του Αμερικανού πρέσβη Τζέ-
φρι Πάιατ, ήταν αρνητική, υπογραμμίζον-
τας ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει
και να ολοκληρώσει την αναβάθμιση των
84 F-16 στην έκδοση Viper και μετά το
2027, που θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα,
θα μπορέσουν να ξεκινήσουν οι συζητή-
σεις για την παραγγελία των F-35.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, οι ισορ-
ροπίες άλλαξαν άρδην, με την αμερικανική
πλευρά να εμβαθύνει τη στρατηγική της
συνεργασία με την Ελλάδα, αλλά και με την
Τουρκία να διεκδικεί τον ρόλο του «ταρα-
ξία» της περιοχής. Μάλιστα, το εντεινόμενο
φλερτ της Άγκυρας με τη Μόσχα φαίνεται
πως έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της ελληνι-
κής πλευράς, με τους Μενέντεζ και Ρούμ-
πιο να ζητούν την έγκριση του Κογκρέσου
ώστε να πουληθούν στην Πολεμική Αερο-
πορία τα έξι τουρκικά F-35 που κατα-
σκευάστηκαν, αλλά δεν παραδόθηκαν ποτέ
στην Άγκυρα.

Σε κάθε περίπτωση, η φυσική και στρα-
τιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων
εκτιμά ότι το μέλλον της Πολεμικής Αερο-
πορίας βρίσκεται στο F-35 και αργά ή γρή-
γορα τα Stealth μαχητικά θα τροχοδρο-

μούν σε ελληνικές βάσεις. Σύμφωνα με
τους σχεδιασμούς του Επιτελείου, το τρί-
πτυχο που θα υπερασπίζεται τους ελληνι-
κούς ουρανούς για τις επόμενες δεκαετίες
θα αποτελείται από τα υπερσύγχρονα Ra-
fale, τα αναβαθμισμένα F-16 και, φυσικά,
τα F-35. Ο συνδυασμός των μαχητικών και
η ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν σε
οποιαδήποτε αποστολή αέρος - αέρος, αέ-
ρος - εδάφους και αέρος - επιφανείας θα
δώσουν το απόλυτο επιχειρησιακό πλεο-
νέκτημα στην Πολεμική Αεροπορία, καθι-
στώντας τη μία από τις ισχυρότερες του κό-
σμου. 

Σε επιφυλακή οι Ένοπλες Δυνάμεις
Παράλληλα με την αγορά εξοπλισμών, το

υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ
διατηρούν τις Ένοπλες Δυνάμεις σε εγρή-
γορση μέσω ασκήσεων και συνεκπαιδεύ-
σεων. Την εβδομάδα που πέρασε πραγμα-
τοποιήθηκε εκτεταμένη δοκιμή των συ-
στημάτων αεράμυνας σε περιοχές της
Θράκης και του Αιγαίου, στο πλαίσιο της
διακλαδικής άσκησης «Πολύφημος 21».
Στην άσκηση συμμετείχαν μαχητικά αερο-
σκάφη, αντιαεροπορικά συστήματα, επι-
θετικά ελικόπτερα, τεθωρακισμένα οχή-
ματα, άρματα μάχης και μη επανδρωμένα
οχήματα. Σε αντικείμενα της άσκησης
συμμετείχαν και πλοία του Πολεμικού
Ναυτικού αλλά και ο Δορυφορικός Σταθ-
μός Εδάφους του ΓΕΕΘΑ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι συνομιλίες
για τη διοργάνωση της πολυεθνικής άσκη-
σης «Μέδουσα», που συνδιοργανώνουν η
Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος. Εκπρό-
σωποι των τριών Επιτελείων συναντήθη-
καν στις εγκαταστάσεις της 32 Ταξιαρχίας
Πεζοναυτών στον Βόλο για τον καθορισμό
των δραστηριοτήτων της άσκησης, η οποία
θα διεξαχθεί από τις 14 έως τις 22 Νοεμ-
βρίου στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης
και του Αιγαίου. Η «Μέδουσα» αποτελεί τη
μεγαλύτερη πολυεθνική άσκηση της Ανα-
τολικής Μεσογείου, στην οποία συμμετέ-
χουν όλο και περισσότερες χώρες της πε-
ριοχής. Το 2020 έλαβαν μέρος για πρώτη
φορά η Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα
στην Τουρκία, ενώ στους σχεδιασμούς του
ΓΕΕΘΑ για φέτος βρίσκεται η αποστολή
προσκλήσεων σε χώρες του Περσικού
Κόλπου αλλά και της Μεσογείου.

stavros.ion@gmail.com

Γράφει ο 
Σταύρος Ιωαννίδης

«Ορατό» το... αόρατο F-35 

Σε κάθε περίπτωση, η φυσική
και στρατιωτική ηγεσία των
Ενόπλων Δυνάμεων εκτιμά
ότι το μέλλον της Πολεμικής
Αεροπορίας βρίσκεται 
στο συγκεκριμένο μαχητικό
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Η
χηρό χαστούκι στην Άγκυρα
για τα όσα κάνει σε βάρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας έδω-
σαν με κοινή τους δήλωση οι

υπουργοί Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας, Μάλ-
τας, Πορτογαλίας, Ισπανίας και Κύπρου,
προκαλώντας την αντίδραση της Άγκυρας.
Η Συμμαχία του Νότου (όλες οι μεσογει-
ακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
MED7 στη διακήρυξή τους τονίζουν: «Κα-
λούμε όλες τις χώρες της περιοχής να σε-
βαστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά
δικαιώματα όλων των κρατών-μελών της
Ε.Ε., καθώς και το Διεθνές Δίκαιο, συμπε-
ριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασ-
σας». 

Παράλληλα, κλήθηκε για άλλη μια φο-
ρά η Τουρκία να τηρεί απαρέγκλιτα τις
προαναφερθείσες αρχές, καθώς και τις
αρχές των σχέσεων καλής γειτονίας και
να απέχει από προκλήσεις ή μονομερείς
ενέργειες κατά παράβαση του Διεθνούς
Δικαίου.

Οι επτά υπουργοί πρόσθεσαν ότι η
οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
πρέπει να γίνει μέσω διαλόγου και δια-
πραγματεύσεων με καλή πίστη και πλήρη
σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, συμπε-
ριλαμβανομένης της UNCLOS, και κάλε-
σαν την Τουρκία να αποδεχτεί την πρό-
σκληση της Κύπρου να ξεκινήσει διάλο-
γο σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσ-
σιων ζωνών τους.

Οι υπουργοί της MED7, τέλος, επανέ-
λαβαν την «ισχυρή δέσμευσή» τους για
βιώσιμη συνολική διευθέτηση του Κυ-
πριακού στη βάση δικοινοτικής, διζωνι-
κής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα,
όπως ορίζεται στα σχετικά Ψηφίσματα
των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία είναι δε-
σμευτικά για όλους και σύμφωνα με το
κεκτημένο της Ε.Ε. Εκφράζουν ακόμη τη
λύπη τους για τη θέση που εκφράστηκε
στην πρόσφατη συνάντηση στη Γενεύη
για «λύση δύο κρατών», καθώς και σοβα-
ρές ανησυχίες για την παραβίαση του κα-
θεστώτος των Βαρωσίων.

«Οι προσπάθειες επανάληψης των δια-
πραγματεύσεων δεν πρέπει να υπονο-
μεύονται περαιτέρω από παράνομη και
προκλητική συμπεριφορά στις θαλάσ-
σιες ζώνες και στην επικράτεια της Κύ-
πρου. Σε περίπτωση τέτοιων ενεργειών
επιβεβαιώνουμε την αποφασιστικότητα
της Ε.Ε. να χρησιμοποιήσει τα μέσα και
τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της για
να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και

τα συμφέροντα των κρατών-μελών της,
καθώς και να διατηρήσει την περιφερει-
ακή σταθερότητα».

Το τουρκικό ΥΠ.ΕΞ. σε ανακοίνωσή του
επαναλαμβάνει την πάγια επιχειρηματο-
λογία της Άγκυρας, σύμφωνα με την
οποία τίποτε δεν μπορεί να αποφασιστεί
για τη Μεσόγειο χωρίς τη δική της πα-
ρουσία και συγκατάθεση: «Η κοινή δή-
λωση που εγκρίθηκε στη συνάντηση των
υπουργών Εξωτερικών των κρατών-με-
λών της Νότιας Ε.Ε. (MED7) που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου
δεν έχει καμία απολύτως αξία για εμάς. Η
μονόπλευρη και μεροληπτική προσέγγι-

ση που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο
από αυτό το όργανο, το οποίο υποστηρί-
ζει τους μαξιμαλιστικούς ισχυρισμούς
και τις πολιτικές του ελληνοκυπριακού -
ελληνικού δίδυμου για την Κύπρο και την
Ανατολική Μεσόγειο, δεν μπορεί σε κα-
μία περίπτωση να συμβάλει στην ειρήνη
και τη σταθερότητα και να ενισχύσει τη
συνεργασία στην περιοχή».

Και καταλήγει: «Όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, ένα πραγματικό περι-
βάλλον συνεργασίας δεν μπορεί να επι-
τευχθεί στην περιοχή χωρίς την Τουρκία
και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρει-
ας Κύπρου (σ.σ.: όπως προκλητικά απο-

καλούν τα Κατεχόμενα). Θα θέλαμε να
υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά σε αυ-
τή την περίπτωση την πρόταση του προ-
έδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν για τη διεξαγωγή ενός περιφερει-
ακού συνεδρίου για την Ανατολική Με-
σόγειο».

Η συμμαχία των επτά κρατών
της Μεσογείου στην Ε.Ε. 
καταδίκασε τις προκλητικές
κινήσεις της Τουρκίας

Ο Νότος… πάγωσε την  Άγκυρα

«Ο πρωθυπουργός καλωσόρισε την αποκλιμάκωση των
εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τόνισε τη σημασία
επίτευξης λύσης του Κυπριακού μέσα από τη διαδικασία
των Ηνωμένων Εθνών».

Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση της Ντάου-
νινγκ Στριτ για τη συνάντηση του Βρετανού πρωθυπουργού
Μπόρις Τζόνσον με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερν-
τογάν, που έγινε στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις
Βρυξέλλες. Με την τοποθέτηση αυτή το Λονδίνο επί της ου-
σίας πάγωσε τα σχέδια του Ερντογάν και των Τουρκοκυ-
πρίων για τη δημιουργία δυο κρατών στο νησί.

Σύμφωνα με το βρετανικό πρωθυπουργικό γραφείο, οι
δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τη μάχη κατά του κορονοϊού

και τα εμβολιαστικά προγράμματα που ακολουθούν οι δύο
χώρες. Συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να συνεργαστούν
για να νικηθεί η πανδημία αλλά και για να βρεθεί τρόπος να
αποκατασταθούν τα ταξίδια μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου
και Τουρκίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βρετανία έχει εντάξει την Τουρ-
κία στην κόκκινη λίστα των τουριστικών προορισμών, γεγο-
νός που ουσιαστικά απαγορεύει στους Βρετανούς να την
επισκέπτονται. Τέλος, Τζόνσον και Ερντογάν συμφώνησαν
να εμβαθύνουν τις διμερείς σχέσεις τους σε μια σειρά από
τομείς, όπως το εμπόριο και η άμυνα, ενώ συζήτησαν και
θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως οι εξελίξεις στη Συρία,
τη Λιβύη και το Αφγανιστάν.

Ο Τζόνσον άναψε… κόκκινο στα τουρκικά
σχέδια για δύο κράτη στην Κύπρο



Pfizer, Θεσσαλονίκη: 4.000 βιογραφικά για τις πρώτες 100 θέσεις εργασίας 
Περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι υψηλής

εξειδίκευσης εκτιμάται ότι θα εργάζονται τον
Ιούνιο του 2022 στο Κέντρο Επιχειρησιακών
Λειτουργιών και Υπηρεσιών της αμερικανικής
φαρμακοβιομηχανίας Pfizer στη Θεσσαλονί-
κη, μια επένδυση που αναμένεται να ξεπερά-
σει τα 100 εκατ. ευρώ με την ολοκλήρωσή της,
όπως επισημαίνει σε συνέντευξή του στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής επιχειρησιακής ετοι-
μότητας του Κέντρου, Αντώνης Χατζημανωλά-
κης. 

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι, μόνο για τις πρώτες
100 θέσεις εργασίας, ελήφθησαν πάνω από
4.000 βιογραφικά. Οι πρώτες προσλήψεις
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και, σύμφωνα με
τον κ. Χατζημανωλάκη, σε ποσοστό 15%-20%

αφορούν Έλληνες που ζούσαν και εργάζονταν
στο εξωτερικό και επέστρεψαν στην Ελλάδα.

«Το Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών
και Υπηρεσιών έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουρ-
γία του, με τους πρώτους εργαζομένους να
απασχολούνται σε βασικές ειδικότητες. Σύμ-
φωνα, μάλιστα, με τον στρατηγικό μας σχεδια-
σμό σύντομα θα απασχολούνται σε αυτό πε-
ρισσότερα από 100 στελέχη, ενώ στόχος μας
είναι να τα υπερδιπλασιάσουμε μέχρι το τέλος
του 2021 και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του
2022 να ξεπεράσουμε τους 250 εργαζομέ-
νους», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

Το Κέντρο, που θα παρέχει ευρύ φάσμα
υπηρεσιών στις περισσότερες χώρες της Ευ-
ρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, θα

είναι σε πλήρη λειτουργία μέσα στους επόμε-
νους μήνες, ενώ η εγκατάστασή του στο κτι-
ριακό συγκρότημα «East Plaza», στην Ανατο-
λική Θεσσαλονίκη (περιοχή εμπορικού κέν-
τρου «Μακεδονία»), θα γίνει σταδιακά, αρχής
γενομένης από το 2022 και μέχρι το 2023.

Κατά τον κ. Χατζημανωλάκη, η επιλογή της
Θεσσαλονίκης (για την εγκατάσταση των δύο
hubs της Pfizer) ήταν δύσκολη και απαιτητική
διαδικασία, καθώς υπήρξε μεγάλος ανταγωνι-
σμός διεθνώς για την προσέλκυση των σχετι-
κών επενδύσεων. Ωστόσο, η υψηλού επιπέδου
ακαδημαϊκή κοινότητα στην πόλη, η πληθώρα
αξιόλογων νέων ταλέντων και η στρατηγική
της γεωγραφική τοποθεσία συνέβαλαν στην
τελική επιλογή της Pfizer.

Ρεπορτάζ: Εύη Πανταζοπούλου

Σ
το παρά πέντε αποφεύχθηκε το
«μπάχαλο» στη διαδικασία των
Πανελλαδικών Εξετάσεων,
εξαιτίας της σημερινής απερ-

γίας της ΑΔΕΔΥ, στην οποία συμμετέχουν
και οι εκπαιδευτικοί. Αν και η Ομοσπονδία
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ)
είχε ζητήσει να εξαιρεθούν τα μέλη της
που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές, μέ-
χρι και χθες δεν είχε λάβει απάντηση, με
αποτέλεσμα η ηγεσία του υπουργείου
Παιδείας να καταθέσει κατεπείγουσα
αγωγή για τη διασφάλιση της διαδικασίας.

Σε ανακοίνωσή της, η υπουργός Παι-
δείας Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι «το
δικαίωμα στην απεργία είναι απολύτως
σεβαστό και κατοχυρωμένο. Δεν μπορεί,
όμως, και δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο
μια κρίσιμη δοκιμασία για το μέλλον πε-
ρισσότερων από 100.000 υποψηφίων.
Εκπαιδευτικοί κάθε κλάδου και κατηγο-
ρίας που συμμετέχουν στη διαδικασία,
δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο
υπουργείο Παιδείας αλλά και εργαζόμε-
νοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κατά
τις πρωινές ώρες μετακίνησης υποψη-
φίων, επιτηρητών και λοιπών συντελε-
στών προς τα εξεταστικά κέντρα, όλοι
συμβάλλουν, άμεσα ή έμμεσα, στην ομα-
λή διεξαγωγή μιας κρίσιμης δοκιμασίας
της σχολικής ζωής, που δεν νοείται να τί-
θεται σε κίνδυνο».

Στην αγωγή ζητείτο να περιοριστεί η
άσκηση της απεργίας στη μη εμπλοκή των
εκπαιδευτικών και λοιπών συντελεστών
της διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξε-

τάσεων και να προβλεφθεί η χρήση των
μέσων μαζικής μεταφοράς έως τις 10 το
πρωί, προκειμένου να μπορέσουν να προ-
σέλθουν υποψήφιοι, επιτηρητές και λοι-
ποί συντελεστές στις Πανελλαδικές. Η κυ-
ρία Κεραμέως τόνισε πως είναι «καθήκον
μας να προστατεύσουμε τους υποψηφί-
ους μας από κάθε αναστάτωση, τη στιγμή
που κορυφώνεται η προσπάθειά τους στις
πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας,
και να θωρακίσουμε την ομαλή διεξαγωγή
των εξετάσεων». Και ζήτησε από τους κα-
λούντες σε απεργία να μην παρεμποδί-
σουν με οποιονδήποτε τρόπο την κρίσιμη
αυτή δοκιμασία των υποψηφίων.

Τελικά, η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε ότι εξαι-
ρεί τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζο-
μένους του υπουργείου Παιδείας από την

απεργία. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της
συζήτησης ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, οι νομικοί εκπρό-
σωποι της ΑΔΕΔΥ ζήτησαν την απόσυρση
της αγωγής, αναφέροντας πως τα Σωμα-
τεία Εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Με-
ταφοράς δεσμεύονται να προχωρήσουν
σε τροποποιήσεις στα δρομολόγια. 

Πιο συγκεκριμένα, τα αστικά λεωφο-
ρεία της Αθήνας μετέτρεψαν το 24ωρο
απεργιακό αίτημα σε στάση εργασίας από
τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα,
στο Μετρό και τα μέσα σταθερής τροχιάς
τα 8 από 9 σωματεία ανακοίνωσαν στάση
εργασίας από τις 9 το πρωί έως τη λήξη
της βάρδιας και η Πανελλήνια Ένωση Σι-
δηροδρομικών θα πραγματοποιήσει στά-
σης εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως

τις 4 το απόγευμα. Τέλος, οι ιδιωτικοί εκ-
παιδευτικοί δεν έχουν προκηρύξει απερ-
γία, αλλά θα συμμετάσχουν στο συλλαλη-
τήριο, που έχει προγραμματιστεί για σή-
μερα το απόγευμα. Αξίζει να σημειωθεί
πως στη σημερινή απεργία συμμετέχουν
και 13 ναυτεργατικά σωματεία. Μάλιστα,
χθες το απόγευμα η συγκεκριμένη απερ-
γία κρίθηκε παράνομη από το Μονομελές
Πρωτοδικείο Πειραιά.

Η Κεραμέως «έκοψε» την απεργία 

Αν και η ΟΛΜΕ είχε ζητήσει 
να εξαιρεθούν τα μέλη της
που συμμετέχουν στις 
Πανελλαδικές, μέχρι και χθες
δεν είχε λάβει απάντηση…
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Β
αθμό ετήσιας επίδοσης
τουλάχιστον 10 σε κάθε μά-
θημα ή γενικό μέσο όρο
βαθμών ετήσιας επίδοσης

τουλάχιστον 13 πρέπει να έχουν επιτύ-
χει οι μαθητές γυμνασίου προκειμένου
να προαχθούν στην επόμενη τάξη ή να
απολυθούν, σύμφωνα με απόφαση του
υπουργείου Παιδείας. 

Σε αυτήν καθορίζονται οι διαδικασίες
βάσει του βαθμού των τετραμήνων,
προαγωγής στην επόμενη τάξη και
απόλυσης για τους μαθητές γυμνασίων,
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Υπενθυμίζεται ότι η
ηγεσία του υπουργείου Παιδείας έχει
ανακοινώσει ότι δεν θα πραγματοποι-
ηθούν ούτε φέτος προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις λόγω της παν-
δημίας και της παρατεταμένης περιό-
δου τηλεκπαίδευσης.

Εφόσον ο μαθητής δεν έχει συγκεν-
τρώσει την απαιτούμενη βαθμολογία,
μπορεί να συμμετάσχει σε επαναληπτι-
κή εξέταση το πρώτο δεκαήμερο του
Σεπτεμβρίου, πριν από την έναρξη της
σχολικής χρονιάς, στα μαθήματα όπου ο
βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρό-

τερος από 10, με την προϋπόθεση ότι ο
αριθμός αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσ-
σερα. Σε αντίθετη περίπτωση, τότε δεν
κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,
δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική
εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη.

Για την προαγωγή και την απόλυση
των μαθητών ΓΕΛ απαιτείται Γενικός
Μέσος Όρος (ΓΜΟ) τουλάχιστον 10, ο
οποίος προκύπτει από τον μέσο όρο
των βαθμών ετήσιας επίδοσης όλων
των μαθημάτων. Μαθητές που δεν επι-
τυγχάνουν τον ΓΜΟ έχουν δικαίωμα
συμμετοχής το πρώτο δεκαήμερο του
Σεπτεμβρίου, πριν από την έναρξη των
μαθημάτων του επόμενου σχολικού
έτους, για να εξεταστούν στα μαθήματα
στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης
είναι μικρότερος από 10. Αν δεν κατα-
φέρουν να συγκεντρώσουν την προ-
βλεπόμενη βαθμολογία, τότε επανα-
λαμβάνουν τη φοίτηση. Ο βαθμός ετή-
σιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μά-
θημα για όλες τις τάξεις του λυκείου
προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθ-
μών των δύο τετραμήνων.

Αν σε ένα μάθημα για οποιονδήποτε
λόγο δεν υπάρχει βαθμός τού ενός από τα
δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για

αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός
του άλλου τετραμήνου. Αν, τέλος, δεν κα-
τατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε
κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση
του μαθητή κριθεί επαρκής, διενεργείται
ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του
β’ τετραμήνου από τριμελή επιτροπή,
στην οποία συμμετέχουν ο διευθυντής
του σχολείου και δύο καθηγητές της ίδιας
ειδικότητας. Ο μέσος όρος των βαθμών
των δύο καθηγητών αποτελεί τον ετήσιο
προφορικό βαθμό του μαθήματος.

Σε καλά προετοιμασμένους μαθητές, που έχουν αφο-
μοιώσει την εξεταστέα ύλη και έχουν ασκηθεί καλά,
απευθύνονταν τα θέματα που επιλέχθηκαν από την Κεν-
τρική Εξεταστική Επιτροπή για το μάθημα της Νεοελληνι-
κής Γλώσσας, στο οποίο διαγωνίστηκαν χθες οι μαθητές
των ΕΠΑΛ. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών
Φροντιστών Ελλάδος, τα θέματα αφορούσαν στην ενότητα
του «Αθλητισμού», έννοια διδαγμένη και επίκαιρη. Ειδι-
κότερα, το κείμενο αναφέρεται στις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν επιτυχημένοι επαγγελματίες αθλητές με επί-
κεντρο την 23χρονη Γιαπωνέζα τενίστρια, η οποία αποχώ-
ρησε από το Ρολάν Γκαρός λόγω κατάθλιψης. Το κείμενο

προήλθε από τον κειμενικό τύπο του άρθρου και δημοσι-
εύτηκε πριν από λίγες μέρες σε ημερήσια εφημερίδα. 

Στην Έκθεση οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να αναπτύ-
ξουν ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει ένας αθλητής και
ποια προσόντα πρέπει να διαθέτει για να τις ξεπεράσει και
να επιτύχει τον στόχο του. Στο δεύτερο μέρος οι υποψήφι-
οι εξετάστηκαν στο λογοτεχνικό κείμενο, συγκεκριμένα
στο ποίημα του Νίκου Μοσχοβάκου «Τελευταία Κούρσα»
από τη Συλλογή «Απριλίου Ξανθίσματα».

Τόσο στο μη λογοτεχνικό όσο και στο λογοτεχνικό μέ-
ρος τέθηκαν αρκετά ερωτήματα θεωρίας σχετικά με την
πειθώ, τα σημεία στίξης, συνώνυμες λέξεις και αφηγημα-

τικούς τρόπους. Στη δραστηριότητα του μη λογοτεχνικού
κειμένου ζητήθηκε από τους υποψηφίους να γράψουν
άρθρο, ενώ στην αντίστοιχη δραστηριότητα του λογοτε-
χνικού κειμένου έπρεπε να χαρακτηρίσουν το ποιητικό
υποκείμενο και να καταθέσουν την προσωπική τους άπο-
ψη. Σήμερα, στις εξεταστικές αίθουσες προσέρχονται οι
υποψήφιοι των ΓΕΛ, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στα μαθή-
ματα Ομάδας Προσανατολισμού, Αρχαία Ελληνικά (Αν-
θρωπιστικές Σπουδές), Μαθηματικά (Θετικών Σπουδών
και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και Βιολο-
γία (Σπουδών Υγείας). Για τους μαθητές των ΕΠΑΛ οι Πα-
νελλαδικές συνεχίζονται αύριο.

Πανελλήνιες - ΕΠΑΛ: Για καλά διαβασμένους τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Από τη Εύη Πανταζοπούλου
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Οδηγός για την
προαγωγή και
απόλυση μαθητών 

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Α  -  Λ Υ Κ Ε Ι Α  

Βαθμό ετήσιας επίδοσης
τουλάχιστον 10 σε κάθε
μάθημα ή γενικό μέσο όρο
βαθμών ετήσιας επίδοσης
τουλάχιστον 13 πρέπει να
έχουν επιτύχει οι μαθητές
γυμνασίου



Τ
ην «αγορά του αιώνα», για την ενί-
σχυση του Πυροσβεστικού Σώμα-
τος, σχεδιάζει το υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, σε συνεργα-

σία με το υφυπουργείο Πολιτικής Προστα-
σίας. Ο λόγος για το πρόγραμμα με το κωδι-
κό όνομα «ΑΙΓΙΣ», το οποίο θα τεθεί επί τά-
πητος στη σημερινή συνεδρίαση της Διυ-
πουργικής Επιτροπής, με τον συνολικό προ-
ϋπολογισμό να φτάνει το 1,76 δισ. ευρώ!

Ήδη από το φύλλο της 28ης Μαΐου η «Po-
litical» σάς είχε ενημερώσει για την πρόθε-
ση του Νίκου Χαρδαλιά το Π.Σ. να αποκτήσει
σύγχρονα εναέρια πυροσβεστικά μέσα,
σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πιο πρόσφα-
τη προσθήκη των αεροσκαφών Canadair
CL-415. Η επιβεβαίωση ήρθε από τα πλέον
επίσημα χείλη, καθώς στην κοινή συνέντευ-
ξη Τύπου οι κύριοι Χρυσοχοΐδης και Χαρδα-
λιάς ανακοίνωσαν ότι στο ΚΥΣΕΑ, που συνε-
δριάζει σήμερα, θα προωθηθεί πρόταση για
την απόκτηση οκτώ νέων σύγχρονων αερο-
σκαφών τύπου Canadair CL- 515, τα οποία
θα αντικαταστήσουν τα παλιά CL-215, ενώ
στην πιο σύγχρονη έκδοση θα αναβαθμι-
στούν και τα CL-415, που αυτήν τη στιγμή
αποτελούν την «καρδιά» των εναέριων μέ-
σων πυρόσβεσης.

Την ίδια ώρα, το εξοπλιστικό πρόγραμμα-
μαμούθ προβλέπει την αγορά και 36 νέων

αμφίβιων αεροσκαφών τύπου Air-Tractor,
με χρονικό ορίζοντα το 2030. Πρόκειται για
αεροσκάφη που για πρώτη φορά φέτος μί-
σθωσε η χώρα μας και τα οποία μπορούν να
παίξουν κομβικό ρόλο τόσο ως επιτήρηση
δασών όσο και ως πρώτη δύναμη δασοπυ-
ρόσβεσης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Είναι
αεροσκάφη μικρά σε μέγεθος, αλλά μεγάλα
σε δυνατότητες, τα οποία χρησιμοποιούνται
ευρέως στο εξωτερικό και αναμένεται να
αντικαταστήσουν τα γηρασμένα PZL, ο ρό-
λος των οποίων, άλλωστε, δεν είναι η από
αέρος μάχη με τις φωτιές! Αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι το κόστος για τα συγκεκριμένα
αεροσκάφη θα αποσβεστεί πολύ γρήγορα,
καθώς θα μειωθεί η ανάγκη για μίσθωση
εναερίων μέσων.

Σημαντική ενίσχυση αναμένεται και στο
έμψυχο δυναμικό του Πυροσβεστικό Σώ-
ματος, καθώς το πρόγραμμα προβλέπει την
πρόσληψη 3.000 νέων μόνιμων πυροσβε-
στών, με στόχο τη μείωση του μέσου όρου
ηλικίας των ανθρώπων που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή, είτε αφορά σε πυρκαγιές εί-

τε σε άλλες φυσικές καταστροφές. Τα χρή-
ματα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» θα προέλ-
θουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων (595 εκατ. ευρώ), από το Ταμείο Ανά-
καμψης (408 εκατ. ευρώ) και από το ΕΣΠΑ
(757 εκατ. ευρώ), ενώ πρόκειται για το με-
γαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα μη στρα-
τιωτικής χρήσης.

Τέλος, να σημειώσουμε ότι φέτος ο εναέ-
ριος στόλος (σ.σ.: ίδια και μισθωμένα μέσα)
είναι μεγαλύτερος από ποτέ, με συνολικά 69
αεροπλάνα και ελικόπτερα, κατανεμημένα
σε 25 βάσεις, που καλύπτουν το σύνολο της
επικράτειας. Επίσης, δημιουργήθηκε ένα
δίκτυο υδατοδεξαμενών χωρητικότητας
40.000 λίτρων, που τοποθετήθηκαν σε 13
θέσεις στην επικράτεια, για υδροληψία σε
περιοχές μακριά από θάλασσα ή λίμνες.

ΈΈγκλημα στη Ζάκυνθο: 
Παραδόθηκε η 27χρονη
«τσιλιαδόρος» που 
καταζητούσε η ΕΛ.ΑΣ.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Ζακύνθου πα-
ραδόθηκε λίγο μετά τις 16.30 την Τρίτη η
27χρονη Π.Χ., που κατηγορείται για εμ-
πλοκή στη δολοφονία της 37χρονης επι-
χειρηματία Χριστίνας Κ. και την απόπει-
ρα ανθρωποκτονίας του συζύγου της,
Ντίμη Κορφιάτη, τον Ιούνιο του 2020,
στην περιοχή Λιθακιά.

Σε βάρος της 27χρονης είχε εκδοθεί
ένταλμα σύλληψης και μέχρι στιγμής
διέφευγε, ωστόσο, έχοντας εγκλωβιστεί
στη Ζάκυνθο, έκρινε προτιμότερο -έστω
και με καθυστέρηση- να θέσει τον εαυτό
της στη διάθεση των Αρχών. Όσον αφορά
στον ρόλο της, είχε γίνει, σύμφωνα με
πληροφορίες, «σκιά» του Ντίμη Κορ-
φιάτη και της Χριστίνας Κ., χρησιμοποι-
ώντας για τις μετακινήσεις-παρακολου-
θήσεις της ένα μαύρο Smart με φιμέ
τζάμια και φιμέ κάλυμμα στις πινακίδες.

Όπως διαπιστώθηκε από κάμερες
ασφαλείας καταστημάτων του νησιού,
την ημέρα της δολοφονίας της 37χρονης
επιχειρηματία, η οδηγός του συγκεκρι-
μένου Ι.Χ. αυτοκινήτου συναντήθηκε με
τη μηχανή, στην οποία επέβαιναν οι
εκτελεστές, και μάλιστα κινήθηκαν
προς την κεντρική οδό Λαγανά, με κα-
τεύθυνση προς την περιοχή του Αγίου
Σώστη (σ.σ.: Λιθακιά), στον τόπο του, δη-
λαδή, του εγκλήματος. Ο οδηγός της μη-
χανής μάλιστα είχε περασμένα από το
κράνος του ακουστικά, προκειμένου να
επικοινωνεί με τους συνεργούς του και
να ενημερώνεται για τις κινήσεις του
επιχειρηματία και της συζύγου του. Πλέ-
ον, ο μοναδικός που διαφεύγει της σύλ-
ληψης είναι ο 44χρονος εφοπλιστής, για
τον οποίο ο συνήγορός του, Αλέξης Κού-
γιας, επιμένει ότι δεν έχει καμία εμπλο-
κή στην υπόθεση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ένας κατη-
γορούμενος μετά τον άλλον απολογήθη-
καν ενώπιον του ανακριτή της Ζακύνθου,
ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής του
στην υπόθεση της δολοφονίας της
37χρονης. Ήδη έχουν οδηγηθεί στη φυ-
λακή μετά τις απολογίες τους οι τρεις
βασικοί κατηγορούμενοι στη δολοφονία
της άτυχης γυναίκας, με πρώτο εκ των
συνολικά επτά εμπλεκομένων στην υπό-
θεση τον 39χρονο φερόμενο ως εκτελε-
στή της Χριστίνας Κ. Αντίθετα, ελεύθε-
ροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν
οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.

Το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», 
προϋπολογισμού 1,76 δισ. ευρώ,
προβλέπει την αγορά οκτώ νέων
σύγχρονων Canadair, 36 αμφίβιων
αεροσκαφών τύπου Air-Tractor
και την πρόσληψη 3.000 
μόνιμων πυροσβεστών

Η «αγορά του αιώνα»
για την Πυροσβεστική
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Η
διάρρηξη ενός μικρού Ι.Χ.
αυτοκινήτου, με λεία 130
ευρώ και ένα κινητό τηλέ-
φωνο i-phone αποδείχτη-

κε... μοιραία για την επονομαζόμενη
και «συμμορία του νεκροταφείου»,
που είχε το τελευταίο εξάμηνο ως πεδίο δράσης το Γ’
Κοιμητήριο Αθηνών, στη Νίκαια.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., αξιοποιώντας κά-
θε διαθέσιμο στοιχείο και επιδεικνύοντας άριστα
ανακλαστικά, κατάφεραν να συλλάβουν έναν 49χρο-
νο και έναν 39χρονο, ενώ συνάδελφοί τους του Τμή-
ματος Ασφαλείας Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη ταυ-
τοποίησαν την εμπλοκή πέντε ακόμη ατόμων. Οι έξι
από τους επτά συνολικά εμπλεκομένους είναι Ρομά,
που διαμένουν σε καταυλισμούς στη Μάνδρα (σ.σ.:
σχεδόν όλοι τους σεσημασμένοι για διάφορα αδική-
ματα), ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και
στον κλεπταποδόχο, έναν Πακιστανό με το ψευδώνυ-
μο «HAN», που διατηρεί κατάστημα με ηλεκτρικά εί-
δη στην περιοχή της Ομόνοιας. Κατά την προανάκρι-
ση προέκυψε ότι τα μέλη της συγκεκριμένης εγκλη-

ματικής ομάδας είχαν «επαγγελμα-
τική» δράση γύρω από το Γ’ Νεκρο-
ταφείο Αθηνών, με τους αστυνομι-
κούς της Ασφάλειας να έχουν ταυτο-
ποιήσει μέχρι στιγμής την εμπλοκή
τους σε τουλάχιστον 30 διαρρήξεις -

κλοπές σε Ι.Χ. αυτοκίνητα.
Από νωρίς το πρωί, τα μέλη της «συμμορίας του νε-

κροταφείου» έπαιρναν... θέσεις, παρακολουθώντας
κάθε άτομο που προσερχόταν στο Κοιμητήριο. Μόλις
βεβαιώνονταν ότι είχε απομακρυνθεί από το όχημά
του, ένας ή δύο μέλη της εγκληματικής ομάδας το
προσέγγιζαν και με ειδικό σφυράκι έκτακτης ανάγκης
έσπαγαν το φινιστρίνι για να αποκτήσουν πρόσβαση,
αρπάζοντας τσάντες, πορτοφόλια, κινητά τηλέφωνα
και τάμπλετς. Οι δράστες κρατούσαν τα χρήματα, ενώ
τις ηλεκτρικές συσκευές τις έδιναν στον Πακιστανό
κλεπταποδόχο για να τις πουλήσει στο μισό της αξίας
τους. Συνήθως η λεία τους από κάθε «χτύπημα» κυ-
μαινόταν μεταξύ 50 και 150 ευρώ, ωστόσο σε άλλες
περιπτώσεις κατάφεραν να αποσπάσουν μεγαλύτερα
χρηματικά ποσά.

Με «φάντασμα» παρομοιάζουν οι αστυνομικοί της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής
τον 61χρονο διαρρήκτη (σ.σ.: φωτογραφία-ντοκουμέντο
του οποίου δημοσιεύει σήμερα η «Political») που συνε-
λήφθη στη Γλυφάδα, έχοντας λίγο νωρίτερα «επισκε-
φτεί» τρία καταστήματα, αφαιρώντας χρήματα, tablets,
μηχάνημα POS κ.ά.  Για μήνες οι αστυνομικοί της Ασφά-
λειας «σκιαγραφούσαν» το προφίλ του, καθώς, αν και
έχει συλληφθεί ξανά κατά το παρελθόν για παρόμοια αδι-
κήματα, κατάφερνε πάντα να εξαφανίζει τα ίχνη του: Κα-
μία δημοσία υπηρεσία δεν είχε τα στοιχεία του, καμία δι-
εύθυνση κατοικίας δεν είχε δηλώσει στην ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να ξεγλιστρά από την τσιμ-
πίδα του Νόμου. Τελικά, οι άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τού πέρασαν χειροπέδες σχεδόν επ’
αυτοφώρω, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος διαρρηκτικών ερ-
γαλείων, σπρέι πιπεριού, αυτοσχέδιο μαχαίρι, αυτοσχέδια ξύλινη ράβδος, 6 φυσίγγια κ.ά. 

Μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή του σε ακόμη έξι περιπτώσεις διαρρήξεων
- κλοπών σε καταστήματα σε Αθήνα, Ελληνικό, Αγία Παρασκευή, Χολαργό και Χαλάνδρι,
ωστόσο οι Αρχές εκτιμούν ότι είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των έκνομων ενεργειών
όπου εμπλέκεται.

Δύο νεαροί αλλά ιδιαίτερα... έμπειροι διαρρήκτες συνελήφθησαν από την ΟΠΚΕ για
την προ ενός έτους «περίεργη» εισβολή -με τη μέθοδο του ριφιφί- στο γραφείο του
πρώην υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, στην οδό Μαυροκορδάτου,
στα Εξάρχεια. Το περιστατικό είχε συμβεί τον Ιούνιο του 2020, με τους διαρρήκτες
να αποκτούν αρχικά πρόσβαση στην ταράτσα του επταώροφου κτιρίου και εν συνε-
χεία να ανοίγουν... τρύπα για να μπουν στο γραφείο, να προκαλέσουν αναστάτωση
και να αφαιρέσουν κάποιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η σύλληψή του έγινε επί
το έργον, την ώρα που είχαν μπει σε πολυκατοικία όπου στεγάζονται επαγγελματικά
γραφεία, στην οδό Γενναδίου, στο Κέντρο της Αθήνας, παραβιάζοντας την κεντρική
θύρα. Αρχικά οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ ακινητοποίησαν έναν 22χρονο, κατά την
έξοδό του από την πολυκατοικία, ενώ στη συνέχεια προχώρησαν σε έρευνες εντός
του κτιρίου και εντόπισαν έναν 18χρονο να κρύβεται στο μπάνιο γραφείου που εί-
χαν προηγουμένως διαρρήξει, σπάζοντας την πόρτα. Μαζί τους είχαν και διαρρη-
κτικά εργαλεία: σφυρί, δύο κατσαβίδια, δύο ζεύγη γαντιών και τρεις φακοί. Κατά
την προανάκριση, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους στη διάρρηξη του πολιτικού γρα-
φείου του Ευκλείδη Τσακαλώτου, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι ο 22χρονος είναι
γιος δικηγόρου, αλλά έχει καταδικαστεί στο παρελθόν σε 12ετή φυλάκιση για παρό-
μοια αδικήματα και βρισκόταν εκτός καταστήματος κράτησης λόγω φοίτησης σε
σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δύο συλλήψεις για τη διάρρηξη 
στο γραφείο του Ευκλείδη Τσακαλώτου

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 IOYNIOY 2021

OLITICALP ΕΛΛΑΔΑ17

papadkos@gmail.com

Γράφει  
ο Κώστας 
Παπαδόπουλος

Τέλος στη δράση
της «συμμορίας 
του νεκροταφείου»

Καρέ - καρέ η δράση 
του διαρρήκτη «φάντασμα»

Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Ο



Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Ενοποιούνται οι αρχαιολογικοί 
χώροι Διδυμοτείχου

Ενοποιούνται οι αρχαιολογικοί χώροι και τα σημεία πολιτι-
στικού ενδιαφέροντος του Διδυμοτείχου. Με απόφαση του
περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου
Μέτιου το έργο, προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ, θα χρημα-
τοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Το έργο θα συνδέει
εμβληματικά τοπόσημα του Διδυμοτείχου και θα δημιουργεί
ενιαίο χώρο ιστορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Θα
αναδειχτεί η πολιτιστική διαδρομή της Αρχαίας Εγνατίας
Οδού, την οποία δημιουργεί η περιφέρεια μέσω της αποκατά-
στασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Θεσσαλονίκη

Παρεμβάσεις αναβάθμισης 
των γειτονιών

Άναψε το
«πράσινο φως»
για παρεμβάσεις
α ν α β ά θ μ ι σ η ς
των γειτονιών
του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης με
προϋπολογισμό
6,2 εκατ. ευρώ μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβα-
σης από τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Στο πλαίσιο
του έργου, ο δήμος θα υλοποιεί εκτεταμένες παρεμβά-
σεις ανασυγκρότησης των δημόσιων χώρων με έργα
ασφαλτόστρωσης και ανακατασκευής πεζοδρομίων, δεν-
δροφυτεύσεις, καλλιέργεια πρασίνου και αναβάθμιση
του δημοτικού φωτισμού. «Δρόμοι και γειτονιές σε όλες
τις δημοτικές κοινότητες της πόλης μας μέσα στα επόμε-
να δύο χρόνια θα αλλάξουν όψη», σημείωσε ο δήμαρχος,
τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα «καινοτόμο».

Δυτική Ελλάδα

Ζητείται παράταση του προγράμματος
Κοινωφελούς Εργασίας

Παράταση των συμβάσεων εργασίας του προγράμματος
Κοινωφελούς Χαρακτήρα ζητάει από τον υπουργό Εργα-
σίας Κωστή Χατζηδάκη ο αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ανδρέας Φίλιας. Στην
επιστολή, η οποία κοινοποιείται και στον διοικητή του
ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη, ο κ. Φίλιας σημειώνει ότι αυτή
την περίοδο στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας απασχολούνται 248 ωφελούμενοι που προσφέ-
ρουν σημαντικές υπηρεσίες και καλύπτουν σε σημαντικό
βαθμό τις ανάγκες που υπάρχουν, δεδομένης της πολυε-
τούς έλλειψης προσωπικού, συμβάλλοντας στην εύρυθμη
και ομαλή λειτουργία των τμημάτων στα οποία απασχο-
λούνται…

Το Φεστιβάλ Επταπυργίου επιστρέφει το 2021. Το διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας από τις 5 μέχρι τις 29 Ιουλίου, όπως το παρουσίασε ο περιφερειάρχης Από-
στολος Τζιτζικώστας. Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2021 παρουσιάζει πέντε δικές του πα-
ραγωγές και μια διεθνή παραγωγή. Στις πέντε δικές του παραγωγές συμμετέχουν πάνω
από 300 συντελεστές, που θα παρουσιάσουν έργα σπουδαίων δημιουργών του ελληνι-
κού και διεθνούς ρεπερτορίου. Εκτός από τους επισκέπτες που θα ανέβουν στο φρού-
ριο του Επταπυργίου, τις παραστάσεις του φετινού φεστιβάλ θα μπορέσουν να απολαύ-
σουν ζωντανά όλοι οι πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από γιγαντοοθόνες προ-
βολής που θα τοποθετηθούν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. «Η Περιφέρεια Κεν-
τρικής Μακεδονίας είναι στην πρώτη γραμμή της επανεκκίνησης του πολιτισμού, που
όλοι -κοινό, καλλιτέχνες, φορείς- περιμέναμε. Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2021 επι-
στρέφει φέτος στο Επταπύργιο, που δημιουργήσαμε από το μηδέν και σκοπεύουμε να
καθιερώσουμε ως ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ, ως ένα διαχρονικό και συνεχώς
εξελισσόμενο θεσμό, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία αλλά
για ολόκληρη την Ελλάδα», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη
Δυτική Μακεδονία ζήτησε ο δήμαρχος
Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης το πε-
ρασμένο Σάββατο σε ευρεία σύσκεψη
φορέων στο Γενικό Νοσοκομείο Γρε-
βενών, παρουσία του αναπληρωτή
υπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμά-
νη. Ο δήμαρχος εξήγησε στον υπουρ-
γό ότι «η ίδρυση ενός Πανεπιστημια-
κού Νοσοκομείου θα συμβάλει καθο-
ριστικά στην ουσιαστική αναβάθμιση
της δημόσιας υγείας σε ολόκληρη τη
Δυτική Μακεδονία», καθώς η δημι-
ουργία του θα προσελκύει γιατρούς
και νοσηλευτές στην περιοχή, δίνον-
τας έτσι την πολυπόθητη λύση στο μεί-
ζον πρόβλημα της υποστελέχωσης,
που διαχρονικά ταλανίζει τα νοσηλευ-
τικά ιδρύματα της οικείας περιφέρει-
ας. «Οι γιατροί δεν θα φεύγουν από τη
Δυτική Μακεδονία, αλλά θα επιθυ-
μούν να έρχονται, διότι η εργασία τους
σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα
βοηθήσει καταλυτικά στην επαγγελ-
ματική τους εξέλιξη με τα ερευνητικά
προγράμματα που θα αναπτυχθούν»,
υπογράμμισε ο δήμαρχος Γρεβενών. 

!Γρεβενά

Ο δήμαρχος ζήτησε 
Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο στη 
Δυτική Μακεδονία

Πελοπόννησος

Διαβούλευση για 
το ΕΣΠΑ 2021 - 2027
Σε διαβούλευση για το νέο ΕΣΠΑ 2021 - 2027 με όλες τις πε-
ριφερειακές ενότητες και τους φορείς τους προχώρησε η
Περιφέρεια Πελοποννήσου. Χθες ο περιφερειάρχης Πανα-
γιώτης Νίκας με αρμόδια στελέχη της περιφέρειας συναντή-
θηκε με τους βουλευτές των πέντε περιφερειακών ενοτήτων
και αντάλλαξαν απόψεις για την ισομερή οικονομική ανά-
πτυξη ολόκληρης της περιφέρειας.
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Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία

Φεστιβάλ Επταπυργίου από τις 5 έως τις 29 Ιουλίου
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Μ
ε μεγάλη συνέπεια συνεχίζει την
υποστήριξη της τοπικής αγοράς
και των επαγγελματιών της πόλης

ο Δήμος Πειραιά. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσ-
σεται η υπογραφή από τον δήμαρχο Πει-
ραιά Γιάννη Μώραλη στην απόφαση για την
πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο
«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχει-
ρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία
Covid-19 στον Δήμο Πειραιά».

Η κίνηση του Δήμου Πειραιά έρχεται σε
συνέχεια προηγούμενων δράσεων με στό-
χο τη στήριξη της οικονομίας και των επι-
χειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
Πειραιά στη δύσκολη συγκυρία λόγω της
πανδημίας του Covid-19 και των περιορι-
στικών μέτρων και είναι ενταγμένη στο Πε-
ριφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της
Περιφέρειας Αττικής για την προγραμματι-
κή περίοδο 2014 - 2020 με συνολικό προ-
ϋπολογισμό ύψους 7 εκατ. ευρώ. Όπως

επισημαίνεται από την πρόσκληση, δι-
καιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης, που
έχει μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγη-
σης, μπορούν να είναι μικρές και πολύ μι-
κρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούν-
ται στον Πειραιά και αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα ρευστότητας και οικονομικές ζη-
μίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα
για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου
Covid-19.

Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κί-
νησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχεί-
ρησης για το έτος 2019 με ελάχιστο ποσό
επιχορήγησης τα 1.500 ευρώ και μέγιστο
τις 20.000 ευρώ. Όπως τόνισε ο κ. Μώρα-
λης: «Ο Δήμος Πειραιά, όπως έχουμε υπο-
γραμμίσει πολλές φορές, στηρίζει την επι-
χειρηματικότητα στην πράξη. Δεν θα μπο-
ρούσε συνεπώς να μη σταθεί έμπρακτα δί-
πλα στις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης
μας στη δύσκολη αυτή συγκυρία».

Ανέλαβαν «Δράση» στην Αγία Βαρβάρα
Σε διαρκή εγρήγορση επιθυμεί να βρίσκεται η

Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δή-
μου Αγίας Βαρβάρας «Δράση» και στο πλαίσιο αυ-
τό παρακολούθησε ασκήσεις ετοιμότητας για πυ-
ρόσβεση και πυρασφάλεια έπειτα από πρωτοβου-
λία του δημάρχου Λάμπρου Μίχου. Αντικείμενο
των ασκήσεων ήταν η προετοιμασία του μηχανι-
σμού της «Δράσης», η διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των μελών της, των υπαλλήλων του
δήμου και των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των συμβάντων, κα-
θώς και η ενημέρωση από αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος σε δράσεις ετοιμότητας
για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών πυρκαγιάς. Η πολυπληθής συμμετοχή των εθε-
λοντών, η διάθεση και το ομαδικό πνεύμα που επέδειξαν είναι εχέγγυα για την πρόοδο της
«Δράσης».

Οι προτάσεις του 
Κορυδαλλού στο 
«Αντώνης Τρίτσης»

Δέκα προτάσεις συνολικού προϋπολο-
γισμού 22.980.460 ευρώ για έργα υπο-
δομής, περιβάλλον και ψηφιακό μετα-
σχηματισμό κατέθεσε ο Δήμος Κορυ-
δαλλού στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης». Συγκεκριμένα, οι προτάσεις, με-
ταξύ άλλων, αφορούν σε προμήθεια και
εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας
αποθήκευσης για τη δημιουργία γω-
νιών ανακύκλωσης του Δήμου Κορυ-
δαλλού, σε εγκατάσταση συστημάτων
υπόγειων κάδων προκειμένου να ανα-
πτυχθεί ένα πρόγραμμα συστήματος
συλλογής και ανακύκλωσης 4 ρευμά-
των, σε παρεμβάσεις βιώσιμης και ολο-
κληρωμένης αστικής ανάπτυξης με
στόχο την αναβάθμιση και αναζωογό-
νηση του εμπορικού κέντρου, σε ολο-
κληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
συντονισμού και διαχείριση κρίσεων
και μελέτες ωρίμανσης έργων για τον
ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματι-
σμό του δήμου. Όπως επισήμανε ο δή-
μαρχος Νίκος Χουρσαλάς, «αξιοποιού-
με κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης
για να αναβαθμίσουμε τις υποδομές
στην πόλη μας. Διεκδικούμε με μεθοδι-
κότητα και προγραμματισμό πόρους
που βελτιώνουν την καθημερινότητα
των πολιτών». 

ΥΠ.ΕΣ.

Νέα επιχορήγηση
για ληξιπρόθεσμα
Συνεχίζεται το πρόγραμμα του
υπουργείου Εσωτερικών για τη στή-
ριξη των δήμων στην προσπάθεια να
αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις
τους προς τρίτους. Έτσι, υπογράφη-
κε από τον αναπληρωτή υπουργό
Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα η επιχο-
ρήγηση συνολικού ποσού
54.005.992,10 ευρώ σε δήμους της
χώρας αποκλειστικά και μόνο για την
εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υπο-
χρεώσεών τους προς τρίτους, δηλα-
δή φορείς εκτός γενικής κυβέρνη-
σης, σύμφωνα και με την απόφαση
του αναπληρωτή υπουργού Οικονο-
μικών. Όπως επισήμανε ο κ. Πέτσας,
«σε συνεργασία με το υπουργείο Οι-
κονομικών βρίσκουμε πόρους ώστε
οι δήμοι να αποπληρώνουν τις ληξι-
πρόθεσμες υποχρεώσεις τους και
έτσι να ενισχύεται η ρευστότητα στην
πραγματική οικονομία». 

Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας,
από αυτούς όπου η πολιτική
δραστηριότητα βρίσκεται μό-
νιμα «στο κόκκινο», το σκηνι-
κό μπλέκεται ακόμη περισ-
σότερο με την ανακοίνωση
νέας υποψηφιότητας; Φαίνε-
ται ότι οι πολιτικοί παράγον-
τες που την ανακοινώνουν το
είχαν αποφασίσει εδώ και
καιρό, αλλά περίμεναν να
δουν και τι ακριβώς θα προ-
βλέπει ο νέος εκλογικός νό-
μος προτού το τολμήσουν… 

Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Κάτω τα χέρια! 
Με το υπουργείο Παιδείας τα έβα-
λε τώρα ο δήμαρχος Περάματος
Γιάννης Λαγουδάκης με αφορμή
την απόφαση για τη μετατροπή του
ΕΠΑΛ Περάματος σε Πρότυπο
Επαγγελματικό Λύκειο! Αν και αυ-
τή η εξέλιξη μοιάζει θετική, η δη-
μοτική Αρχή επικαλείται την αντί-
θετη απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου αλλά και την αντίθετη
γνώμη όλων των αρμόδιων φορέ-
ων, της ΕΛΜΕ, του Συλλόγου των
διδασκόντων, των γονέων και των
μαθητών, χαρακτηρίζοντας την
απόφαση του υπουργείου «απαρά-
δεκτη και προκλητική». Ο βασικός
λόγος της άρνησης για την προτυ-
ποποίηση του ΕΠΑΛ είναι ότι θεω-
ρείται πως θα οδηγήσει στον απο-
κλεισμό των μαθητών της πόλης,
ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων, γε-
γονός που το είχαν τονίσει στον
διάλογο που προηγήθηκε, αλλά
μάλλον δεν λήφθηκε υπόψη.

Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ

Οικονομική στήριξη
των τοπικών επιχειρήσεων 



Στα Σκόπια έφτασαν χθες συνολικά
20.000 εμβόλια AstraZeneca, τα οποία δω-
ρίζει προς τη Βόρεια Μακεδονία η ελληνι-
κή κυβέρνηση. Στο Αεροδρόμιο των Σκο-
πίων, παρουσία του πρέσβη της Ελλάδας
στη Βόρεια Μακεδονία Ρούσσου Κούνδου-
ρου, τα εμβόλια παρέλαβε ο υπουργός Βέν-
κο Φίλιπτσε. Μάλιστα, την ώρα της παράδο-
σης των εμβολίων, στο Αεροδρόμιο των
Σκοπίων προσγειώθηκε και το κυβερνητι-
κό αεροσκάφος της Βόρειας Μακεδονίας,
το οποίο μετέφερε τον πρωθυπουργό της
χώρας Ζόραν Ζάεφ από τις Βρυξέλλες,
όπου συμμετείχε χθες στη Σύνοδο Κορυ-
φής του ΝΑΤΟ. Ο Ζόραν Ζάεφ χαιρέτισε την
ελληνική αποστολή, επικεφαλής της οποί-
ας ήταν ο υπεύθυνος της Γενικής Διεύθυν-
σης Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας
του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος
Διακόπουλος, και εξέφρασε τις ευχαρι-
στίες του προς την Ελλάδα για την αποστο-
λή των εμβολίων. Την παράδοση των εμβο-
λίων που δώρισε η Ελλάδα γνωστοποίησε
και ο υπουργός Υγείας της Βόρειας Μακε-
δονίας. «Σήμερα (χθες) παραλάβαμε
20.000 δόσεις εμβολίων AstraZeneca, τις
οποίες μας δώρισαν οι φίλοι μας της ελλη-
νικής κυβέρνησης. Αυτή η υποστήριξη από
την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό
λαό έχει μεγάλη σημασία για εμάς, για την
οποία εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου. Κα-
τά τη διάρκεια της παράδοσης, μας υποδέ-
χτηκε ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ, ο
οποίος επέστρεψε από τις Βρυξέλλες εκεί-
νη τη στιγμή», ανέφερε σε ανάρτησή του σε
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βένκο Φίλι-
πτσε. Εκτός της Ελλάδας, η Βόρεια Μακε-
δονία έλαβε δωρεές εμβολίων και από άλ-
λες χώρες, όπως από τη Σερβία, η οποία
δώρισε το προηγούμενο διάστημα περίπου
50.000 εμβόλια, και την Τουρκία, η οποία
απέστειλε την περασμένη εβδομάδα στα
Σκόπια 30.000 εμβόλια. Τη Δευτέρα, η Ελ-
λάδα απέστειλε και στην Αλβανία 20.000
δόσεις εμβολίων AstraZeneca.

Γράφει ο Σπύρος Μουζακίτης

Ν
α σώσουν το «μπάχαλο» που έχει
προκληθεί σχετικά με το εμβόλιο
AstraZeneca επιχειρούν οι ειδι-
κοί, μετά την εισήγηση να διακο-

πεί η χορήγησή του στους πολίτες κάτω των
60 ετών. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πως η προ-
σπάθεια αυτή προκαλεί νέα αναστάτωση
στον κόσμο. Η σύγχυση που επέρχεται οδη-
γεί σε περισσότερες ακυρώσεις εμβολια-
σμών με το συγκεκριμένο σκεύασμα. Το βέ-
βαιο είναι πως οι συστάσεις και όχι οι ξεκά-
θαρες οδηγίες σε καμία περίπτωση δεν βοη-
θούν όσους πρόκειται να εμβολιαστούν και
όσους έχουν ήδη κάνει την πρώτη δόση με το
AstraZeneca.  Χθες, η Εθνική Επιτροπή Εμ-
βολιασμού, με ανακοίνωσή της, διευκρίνισε
τη διαδικασία τροποποίησης του σκευάσμα-
τος για όσους έχουν κλείσει ραντεβού για την
πρώτη δόση με το εμβόλιο της AstraZeneca.
Επίσης, αναφέρει πως υπάρχει συγκεκριμέ-
νη διαδικασία για αλλαγή της δεύτερης δό-
σης για όσους έχουν ήδη κάνει την πρώτη
δόση με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Η αλλαγή
εμβολίου είναι μεν εφικτή, αλλά υπογραμμί-
ζεται πως η σύσταση είναι να μην «μπερ-
δεύονται» τα εμβόλια.

Άτομα που έχουν ήδη πραγματοποιήσει
την πρώτη δόση του εμβολίου της As-
traZeneca, ανεξαρτήτως ηλικίας, συνίσταται
να συνεχίσουν κανονικά τη δεύτερη δόση με
το ίδιο εμβόλιο, καθώς ο μικτός εμβολια-
σμός δεν έχει αποδειχθεί ακόμα αν είναι
επαρκώς αποτελεσματικός.

Από τη σύσταση αυτή, ωστόσο, εξαιρούν-
ται:
� Άτομα όλων των ηλικιών που κατά το

διάστημα των πρώτων εβδομάδων μετά
την πρώτη δόση εκδήλωσαν σοβαρή

ανεπιθύμητη ενέργεια θρόμβωσης - με
ή χωρίς θρομβοπενία. 

� Άτομα όλων των ηλικιών που έχουν άλ-
λον ειδικό λόγο για να γίνει η δεύτερη
δόση του εμβολιασμού τους με άλλο εμ-
βόλιο.

� Άτομα ηλικίας μικρότερης των 30 ετών
τα οποία για οποιονδήποτε λόγο έκαναν
την πρώτη δόση εμβολιασμού με το εμ-
βόλιο της AstraZeneca. Συνιστάται η
δεύτερη δόση να γίνει με άλλο εμβόλιο.
Χθες, ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας

εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας
ότι η δεύτερη δόση με το ίδιο εμβόλιο συστή-
νεται κανονικά στην Ελλάδα, όπως και σε
τουλάχιστον 20 ευρωπαϊκές χώρες. Σημεί-
ωσε πως «εκατομμύρια Ευρωπαίοι έκαναν
το εμβόλιο, όπως και εκατοντάδες χιλιάδες
Έλληνες, που προστατεύθηκαν από τον κο-
ρονοϊό χάρη σε αυτό».

Στο μεταξύ, άνοδος σημειώθηκε χθες στα
ημερήσια κρούσματα κορονοϊού, σύμφωνα
με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα,
εντοπίστηκαν 835 νέα κρούσματα έπειτα από
50.580 τεστ, ενώ άνοδο είχαμε και στους
ημερήσιους θανάτους με 22 και τον συνολι-
κό αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 12.465.
Ο διασωληνωμένοι ασθενείς που νοση-
λεύονται στις ΜΕΘ μειώθηκαν στους 343,
ενώ έγιναν 75 εισαγωγές σε νοσοκομεία της
επικράτειας. 

ΒΒόλος: Εισαγγελέας
για ανεμβολίαστη 
νοσηλεύτρια
Προκαταρκτική εξέταση για την
περίπτωση ανεμβολίαστης νοση-
λεύτριας, που βρέθηκε θετική στον
κορονοϊό, με αποτέλεσμα να σημά-
νει γενικός συναγερμός στο Κέν-
τρο Υγείας Βόλου, το οποίο λει-
τουργεί και ως εμβολιαστικό κέν-
τρο, διατάχθηκε από την Εισαγγε-
λία Βόλου. Η εισαγγελέας Βόλου,
σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα-
χυδρόμος», διέταξε προκαταρκτι-
κή, προκειμένου να διερευνηθεί
αν στοιχειοθετείται το αδίκημα πε-
ρί διάδοσης ασθενειών. 
Η ανεμβολίαστη νοσηλεύτρια, που
μάλιστα απασχολείται στο εμβο-
λιαστικό κέντρο που λειτουργεί
στη δομή, είχε βρεθεί πριν από λί-
γες μέρες θετική στον κορονοϊό.
Στο Κέντρο Υγείας σήμανε συνα-
γερμός, καθώς υπήρχε άμεσος
κίνδυνος διασποράς του ιού στο
προσωπικό αλλά και στους πολίτες
που προσέρχονταν καθημερινά εί-
τε για να εμβολιαστούν είτε για να
εξεταστούν στους γιατρούς του
πρώην ΙΚΑ.
Η υπάλληλος τέθηκε σε καραντίνα.
Επέστρεψε στο πόστο της μόλις
αρνητικοποιήθηκε, ενώ το υπόλοι-
πο προσωπικό, μολονότι στην πλει-
ονότητά του έχει εμβολιαστεί, υπο-
χρεώθηκε να υποβληθεί σε rapid
test. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει
ότι το σύνολο των γιατρών του Κέν-
τρου Υγείας Βόλου είναι εμβολια-
σμένο, δεν ισχύει όμως το ίδιο για
το υπόλοιπο προσωπικό. Υπολογί-
ζεται ότι από τα 60 άτομα, νοσηλευ-
τικό και παραϊατρικό προσωπικό
(χειριστές μηχανημάτων, βοηθοί
ακτινολόγων κ.ά.), περίπου 10 δεν
έχουν εμβολιαστεί.

Συνεχίζεται 
το «αλαλούμ» 
με το AstraZeneca
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Η σύγχυση που προκαλείται
οδηγεί σε περισσότερες 
ακυρώσεις εμβολιασμών με 
το συγκεκριμένο σκεύασμα…

Έφτασαν στα Σκόπια
τα εμβόλια-δώρο 
της Ελλάδας 

Θέμα χρόνου θα πρέπει να θεωρείται η κατάθεση στο Μαξίμου του
κειμένου της Επιτροπής Βιοηθικής αναφορικά με το σκέλος του
υποχρεωτικού εμβολιασμού, τόσο για τους υγειονομικούς όσο και
για τους εργαζομένους στις μονάδες φροντίδας Υγείας, ενώ δεν θα
πρέπει να αποκλειστεί, με βάση το σκεπτικό της έκθεσης, η υποχρε-
ωτικότητα να επεκταθεί και σε άλλους κλάδους του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Political», που έγραψε ήδη
από την περασμένη εβδομάδα για την επικείμενη εξέλιξη, η πρό-
εδρος της Επιτροπής Έφη Βαγενά ίσως καταθέσει το σχετικό κείμε-
νο και την ερχόμενη Πέμπτη, οπότε και θα ξεκινήσει η σχετική συζή-

τηση από εκεί και πέρα. Άλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης έχει δεσμευθεί
για δημόσια διαβούλευση επί του εισηγητικού κειμένου της Επιτρο-
πής, προτού ληφθούν οι όποιες αποφάσεις. Και, βεβαίως, όπως
εξηγούν κυβερνητικές πηγές, δεν τίθεται ζήτημα απολύσεων στον
δημόσιο τομέα, αν και θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι, π.χ.,
υγειονομικοί που θα επιλέξουν να παραμείνουν ανεμβολίαστοι δεν
θα είναι στην πρώτη γραμμή του ΕΣΥ ούτε θα μπαίνουν στα χειρουρ-
γεία, αλλά θα μετακινηθούν σε διοικητικές υπηρεσίες και θέσεις χα-
μηλότερου υγειονομικού ρίσκου.

Γιώργος Ευγενίδης 

Έρχεται η εισήγηση της Επιτροπής Βιοηθικής
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Σ
ε συλλήψεις τριών νεαρών προχώρησαν οι αστυ-
νομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης για το πάρτι
που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο τη νύ-

χτα του Σαββάτου, στο οποίο σημειώθηκε και το ατύχη-
μα με τον σοβαρό τραυματισμό 23χρονου, ο οποίος πα-
ρασύρθηκε από σκαπτικό μηχάνημα. Και οι τρεις κατη-
γορούνται για την οργάνωση του πάρτι και όχι για το
ατύχημα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν είχαν καμία
σχέση με το ίδρυμα. 

Οι νεαροί εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Κρατι-
κής Ασφάλειας αλλά και του Τμήματος Εγκλημάτων κα-
τά Ιδιοκτησίας από το αυτοκίνητο που έβαλαν στο πανε-
πιστήμιο. Σε αυτό είχαν εγκατεστημένο ηχοσύνολο με
μεγάλους ενισχυτές, σύμφωνα με το κατηγορητήριο,

και ουσιαστικά αυτό το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε…
ηχητική εγκατάσταση. Το μεσημέρι οδηγήθηκαν στον
εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε δίωξη σε βάρος τους για
παραβίαση των διατάξεων περί μετάδοσης μολυσματι-
κών ασθενειών, σε συνδυασμό με τις απαγορεύσεις για
την πανδημία και τη διατάραξη κοινής ησυχίας. Ζήτη-
σαν αναβολή για να δικαστούν την προσεχή Πέμπτη και
αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι έρευνες, πάντως, των διωκτικών Αρχών εξακο-
λουθούν να γίνονται τόσο για το περιστατικό με το ατύ-
χημα και τον εντοπισμό του νεαρού, που έβαλε μπροστά
στο σκαπτικό μηχάνημα, όσο όμως και για τους διοργα-
νωτές των πάρτι που έγιναν τα προηγούμενα Σαββατο-
κύριακα στους χώρους του ΑΠΘ. 

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης Κούπκας έζησε
τη μέρα της Μαρμότας για δεύτερη φορά, καθώς άγνωστος
χρησιμοποίησε το όνομά του, αυτήν τη φορά για να εξαπα-
τήσει ένα αθλητικό σωματείο αντισφαίρισης. Ο άγνωστος

πήρε τηλέφωνο στον πρόεδρο του σωματείου, λέγοντας ότι
ως αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης
θέλει να ενισχύσει το σωματείο με 900 ευρώ για την αγορά
εξοπλισμού και ζήτησε τον αριθμό λογαριασμού. 

Χρησιμοποίησαν (πάλι) το όνομα του Κούπκα 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Έρχεται το «πράσινο
κτίριο» της ΕΥΑΘ
Υπογράφηκε η σύμβαση με την
ανάδοχο εργοληπτική εταιρεία
για την αναβάθμιση του ιστορι-
κού κτιρίου διοίκησης της ΕΥΑΘ
στην Εγνατία 127, ενώ έχουν ήδη
ολοκληρωθεί οι εργασίες για τη
μεταφορά των διοικητικών υπη-
ρεσιών στο κτίριο επί της Τσιμι-
σκή 91. Το «λίφτινγκ» του κτιρί-
ου της Εγνατίας, που θα ξεκινή-
σει στις αρχές Ιουλίου, ανέλαβε
έπειτα από ανοιχτό διαγωνισμό
η εταιρεία Σιδηροδρομικά Έργα
ΑΤΕ, έχει προϋπολογισμό 3,76
εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και συ-
νολική προθεσμία εκτέλεσης
δεκαοκτώ μήνες από σήμερα.

Έφιππος 
ο Κούβελας  
Την ευκαιρία για ιππασία αλλά
και για να στείλει μήνυμα εθε-
λοντισμού δεν έχασε ο Δημή-
τρης Κούβελας. Ο βουλευτής της
Ν.Δ. φωτογραφήθηκε ως αναβά-
της σε άλογο εθελοντών που
πραγματοποιούν έφιππες περι-
πολίες στο δάσος του Σέιχ Σου
συμμετέχοντας στην αντιπυρική
προστασία του και προσφέρουν
βοήθεια σε έκτακτες ανάγκες,
όπου κριθεί απαραίτητη η συν-
δρομή τους.

Βράβευση 
για Καράογλου 
Στις εκδηλώσεις μνήμης για
τη θυσία των Μακεδονομά-
χων Τέλλου Άγρα και Αντώνη
Μίγκα του Δήμου Έδεσσα
παρευρέθηκε ο Θεόδωρος
Καράογλου. Ο κυβερνητικός
βουλευτής βραβεύτηκε για
τη συμβολή του στην ανέγερ-
ση του Μουσείου Μακεδονι-
κού Αγώνα στην Καρυδιά
Πέλλας, όπου «έπεσαν» οι
δύο ήρωες. 

Αποκάλυψε την απάτη
Ο πρόεδρος

κάλεσε τον κ.
Κούπκα για
επιβεβαίωση κι
έτσι αποκαλύ-
φθηκε η απάτη,
με αποτέλεσμα
ο αντιδήμαρχος
να κατευθυνθεί
στην Ασφάλεια
Θεσσαλονίκης
για να καταθέ-
σει συμπληρωματική μήνυση. Πέρυσι άγνωστος
απέσπασε χρήματα από δύο επιχειρηματίες της
πόλης, λέγοντας ότι είναι ο… Κούπκας. 

Συγχαρητήρια στον διοικητή 
Με τη διοίκηση του ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς» και
«Άγιος Δημήτριος» συναντήθηκε ο βουλευτής
Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Δημήτρης Βαρτζόπου-
λος. Ο κ. Βαρτζόπουλος συνεχάρη τον διοικητή
των δύο ενοποιημένων νοσοκομείων για το γε-
γονός ότι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα
συμμάζεψε, νοικοκύρεψε και άλλαξε όψη και
φυσιογνωμία βασικών χώρων του νοσοκομείου. 

Διαδικτυακή ημερίδα 
για την «Αγροξενία» 

Στην ανάδειξη της νέας τάσης της παγκόσμιας
τουριστικής - ταξιδιωτικής αγοράς των συγκριτι-
κών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, που διαθέ-
τει σε πληθώρα η Κεντρική Μακεδονία, για την
ανάπτυξη του αγροτουρισμού - τουρισμού υπαί-
θρου στην επικράτειά της στοχεύει η διαδικτυακή
περιφερειακή εκδήλωση «Αγροξενία», που θα γί-
νει σήμερα. Τις εργασίες της περιφερειακής δια-
δικτυακής ημερίδας στην Κεντρική Μακεδονία θα
ανοίξει η πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου.

Υπολειτουργούν 
τα χερσαία σύνορα 
Μετ’ εμποδίων αρχίζει το καλοκαίρι για τους
επιχειρηματίες του τουρισμού στη Θάσο, την
Καβάλα και την Πιερία, καθώς εκτός από την
ανασφάλεια της νέας τουριστικής σεζόν και τις
αβέβαιες παρακρατήσεις χωρίς προκαταβολή
έχουν να διαχειριστούν και τις απώλειες από την
υπολειτουργία των χερσαίων συνόρων της Νυμ-
φαίας και των Ευζώνων, που παραμένουν κλει-
στά από τις 23.00 έως τις 7 το πρωί. Το ΦΕΚ που
έφτασε στα τελωνεία αναφέρει ότι μέχρι τη Δευ-
τέρα 21 Ιουνίου οι ώρες εισόδου στη χώρα θα εί-
ναι από τις 7 έως τις 23.00, οπότε και θα εργάζον-
ται τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ, παρά τις διαβεβαι-
ώσεις του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη
για 24ωρη λειτουργία.

ΑΠΘ: Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς
για το πάρτι με βαριά τραυματισμένο
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Ο
49χρονος επιχειρηματίας μπήκε αργά
στην πολιτική. Μπορεί οι πρωθυπουρ-
γοί του Ισραήλ να προέρχονται από τον
δημόσιο τομέα ή τον στρατό, ωστόσο ο

Ναφτάλι Μπένετ είναι ο πρώτος που εισήλθε στην
πολιτική από τον κόσμο της τεχνολογίας.

Απολυόμενος από τον στρατό το 1999, ίδρυσε
την εταιρεία κυβερνοασφάλειας «Cyota», η οποία

εξαγοράστηκε από την εταιρεία ασφαλείας
«RSA» το 2005, έναντι 145 εκατ. δολαρίων. Οκτώ
χρόνια αργότερα, ως επενδυτής και διευθύνων
σύμβουλος της «Soluto», την οδήγησε σε άλλη
μία εξαγορά - αυτήν τη φορά αξίας 100 εκατ. δο-
λαρίων. Τα τεράστια αυτά ποσά τον καθιστούν
σχεδόν σίγουρα ως τον πλουσιότερο πρωθυ-
πουργό στην ιστορία της χώρας. Ωστόσο, τα χρή-
ματα, για τον Μπένετ, ήταν μέσο για την επίτευξη
του σκοπού του. Το όνειρό του ήταν να γίνει πρω-
θυπουργός. Από το 2013, ο πολιτικός που χαρα-
κτηρίζεται «θρησκευτικός εθνικιστής» έχει ανα-
λάβει πέντε υπουργικά χαρτοφυλάκια. Στο τελευ-
ταίο, το υπουργείο Άμυνας το 2020, στην κορύ-
φωση της πανδημίας του Ισραήλ, ανέλαβε τη θεα-
ματική κινητοποίηση του στρατού για τη διαχείρι-
ση της υγειονομικής κρίσης.

H ζωή και η πορεία του
Είναι γιος Αμερικανών μεταναστών. Γεννήθηκε

το 1972 στη Χάιφα και υπηρέτησε στην περίφημη
μονάδα Sayeret Matkal των ειδικών δυνάμεων
του ισραηλινού στρατού, όπως και ο Νετανιάχου.
Το 2006 άφησε τον κόσμο της τεχνολογίας και
έκανε το άλμα στην πολιτική με το κόμμα Likud,
όπου έγινε το δεξί χέρι του Μπέντζαμιν Νετανιά-
χου.

Οι ακραίες θέσεις του Μπένετ έχουν προκαλέ-
σει αίσθηση στο πολιτικό του κοινό. Ενδεικτική
είναι η αναφορά του για τη διένεξη Ισραηλινών -
Παλαιστινίων: «Δεν υπάρχει ισραηλινή κατοχή
στη Δυτική Όχθη, διότι δεν έχει υπάρξει ποτέ πα-
λαιστινιακό κράτος». Έχει επίσης υποσχεθεί στο
Ιράν ένα «Βιετνάμ», εάν συνεχίσει να αναπτύσσε-
ται στρατιωτικά στη Συρία.

Όμως, ο Ναφτάλι Μπένετ, πατέρας τεσσάρων
παιδιών που ζει στη στιλάτη πόλη Ραανάνα, έδρα
των ισραηλινών startups, δεν συμβαδίζει ούτε με
το ακροατήριο της θρησκευτικής Δεξιάς: Τα ζητή-
ματα της θέσης της θρησκείας στο κράτος δεν
αποτελούν προτεραιότητά του και υιοθετεί φιλε-
λεύθερες, έως έναν βαθμό, θέσεις σχετικά με την
κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ.

Ολόκληρη η καμπάνια του επικεντρώθηκε στην
αποφυγή πέμπτων συναπτών βουλευτικών εκλο-
γών στη χώρα του, οπότε το πώς θα προτεραι-
οποιήσει τους διάφορους τομείς πολιτικής είναι
ένα ανοικτό ερώτημα. Ο Μπένετ θα ηγηθεί μιας
κυβέρνησης στην οποία το κόμμα του, Yemina, εί-
ναι μόνον η πέμπτη σε μέγεθος πολιτική δύναμη
του κυβερνητικού συνασπισμού, ο οποίος αποτε-
λείται από οκτώ κόμματα, όλου του ιδεολογικού
φάσματος, γεγονός που θα περιορίσει πρωτο-
βουλίες εξωτερικής πολιτικής μακράς πνοής.

Βιβλικό όραμα
Ο Μπένετ μπορεί να έχει ένα βιβλικό όραμα,

ωστόσο διαθέτει και τη διορατικότητα ενός επεν-
δυτή του κλάδου της τεχνολογίας. Η εθνική
ασφάλεια είναι το μοναδικό ζήτημα για το οποίο
θα έχει την πλήρη υποστήριξη ολόκληρου του συ-
νασπισμού του καθώς και της αντιπολίτευσης του
Likud. Ωστόσο, λόγω των συσχετισμών, θα δυ-
σκολευτεί να κάνει πολλά πράγματα στα δύο χρό-
νια της θητείας του ως επικεφαλής της κυβέρνη-
σης, αλλά και να διατηρήσει τον συνασπισμό του
ενιαίο για τόσο μεγάλο διάστημα.

Ν Α Φ Τ Α Λ Ι  Μ Π Ε Ν Ε Τ

Ο τεχνοκράτης 
που «εκθρόνισε» 

τον Νετανιάχου 



Ίλον Μασκ: 
Φοροδιαφεύγει 
και πουλάει ακίνητα!

Την απόφασή του να πουλήσει και το τε-
λευταίο σπίτι που έχει στην ιδιοκτησία του
ανακοίνωσε ο Ίλον Μασκ, μία εβδομάδα με-
τά το δημοσίευμα της «ProPublica», που
ανέφερε ότι ο ίδιος αλλά και άλλοι δισεκα-
τομμυριούχοι πληρώνουν μηδενικούς ή
ελάχιστους φόρους στο αμερικανικό κρά-
τος. Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο CEO της
Tesla είχε γράψει στο Twitter ότι έχει στην
ιδιοκτησία του μόνο ένα σπίτι, στο Σαν
Φρανσίσκο, το οποίο νοικιάζει για εκδηλώ-
σεις. Χθες ο Ίλον Μασκ επανήλθε στο θέμα:
«Αποφάσισα να πουλήσω το τελευταίο μου
σπίτι. Απλώς πρέπει να πάει σε μια μεγάλη
οικογένεια που θα ζήσει εκεί. Είναι ένα ξε-
χωριστό μέρος».

Την προηγούμενη εβδομάδα, δημοσίευμα
της «ProPublica» ανέφερε ότι ο Ίλον Μασκ,
ο Τζεφ Μπέζος και ο Γουόρεν Μπάφετ είχαν
πληρώσει μικρό φόρο εισοδήματος σε σχέ-
ση με τον υπερβολικό πλούτο τους, επικα-
λούμενοι στοιχεία της Εσωτερικής Υπηρε-
σίας Εσόδων.  Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο
Μασκ δεν πλήρωσε φόρους εισοδήματος το
2018, ενώ το 2015 και το 2017 πλήρωσε λιγό-
τερα από 70.000 δολάρια. Μετά το δημοσί-
ευμα της «ProPublica», o Μασκ, με ανάρτη-
σή του στο Twitter, είπε ότι θα συνεχίσει να
πληρώνει φόρους εισοδήματος στην Καλι-
φόρνια, ανάλογα με τον χρόνο που μένει
στην Πολιτεία, ο οποίος, όπως λέει, θα είναι
σημαντικός. Από τότε που μετακόμισε στο
Τέξας, o Mασκ ισχυρίζεται ότι η βασική του
κατοικία είναι ένα σπίτι αξίας 50.000 δολα-
ρίων, στην Μπόκα Τσίκα, το οποίο νοικιάζει
από την Tesla.

Ο Ίλον Μασκ είχε αποκαλύψει πριν από
έναν χρόνο ότι σκοπεύει να πουλήσει όλα
του τα σπίτια και τα περισσότερα από τα πε-
ριουσιακά του στοιχεία, καθώς συχνά δέχε-
ται επικρίσεις για τον πλούτο του. Τότε, μέσα
σε λίγες ημέρες, είχε βάλει πωλητήριο σε
δύο ακίνητα στην Καλιφόρνια.

Π
ρόστιμο ύψους 1,2 εκατ. ευρώ
επέβαλε χθες στην ΙΚΕΑ δικα-
στήριο στη Γαλλία, για υπόθεση
κατασκοπείας των εργαζομέ-

νων της. Ο κολοσσός λιανικής πώλησης επί-
πλων βρέθηκε ένοχος, επειδή αποθήκευε
δεδομένα εργαζομένων του, τα οποία απο-
κτούσε παρανόμως!

Το γαλλικό υποκατάστημα της σουηδικής
εταιρείας κατηγορήθηκε ότι κατασκόπευε
τους εργαζομένους του και μάλιστα για χρό-
νια και πως παραβίαζε την ιδιωτικότητά
τους, εξετάζοντας αρχεία των τραπεζικών
λογαριασμών τους και μερικές φορές χρη-
σιμοποιώντας δήθεν υπαλλήλους για να
συντάσσουν εκθέσεις για το προσωπικό.

Οι εισαγγελείς ζητούσαν να επιβληθεί
πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ στην εται-
ρεία, η οποία ανήκει στον Όμιλο Ingka. Η
IKEA δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα
του Reuters να σχολιάσει.

Εναντίον της ΙΚΕΑ Γαλλίας κινήθηκαν το
εργατικό συνδικάτο CGT αλλά και μεμονω-
μένα άτομα, που διεκδίκησαν αποζημιώ-
σεις. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι, πα-
ρότι το πρόστιμο που τελικά επιβλήθηκε εί-
ναι μικρό για τα δεδομένα του ομίλου, του-
λάχιστον στέλνει ένα μήνυμα προς τις πο-
λυεθνικές για τις πρακτικές που ακολου-
θούν. Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου,

η ΙΚΕΑ Γαλλίας απέλυσε υψηλόβαθμα στε-
λέχη και προχώρησε σε σχέδιο αναδιάρ-
θρωσης. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του
ο Όμιλος Ingka, «η ΙΚΕΑ Γαλλίας καταδίκα-
σε σθεναρά τις πρακτικές, ζήτησε συγγνώ-
μη και εφάρμοσε ένα ευρύ σχέδιο δράσης
για να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιων
περιστατικών».

Ο πρώην εκτελεστικός διευθυντής της
IKEA στη Γαλλία, Ζαν-Λουί Μπαγιό, βρέθη-
κε επίσης ένοχος, στο πλαίσιο της υπόθε-
σης, και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης
δύο ετών με αναστολή. Οι δικαστές τού επέ-
βαλαν πρόστιμο 50.000 ευρώ για αποθή-
κευση προσωπικών δεδομένων.

Οι κατηγορίες επικεντρώνονταν στην πε-
ρίοδο 2009-2012, αν και οι εισαγγελείς εί-
παν πως οι τακτικές κατασκοπείας είχαν αρ-
χίσει ήδη από τα πρώτα χρόνια του 2000.

Σε μία βίλα του 18ου αιώνα με θέα
της λίμνη της Γενεύης, ο Αμερικα-
νός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο
ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου
Βλαντιμίρ Πούτιν θα διασταυρώ-
σουν για πρώτη φορά τα ξίφη τους,
από τότε που ο 78χρονος Δημο-
κρατικός ανέλαβε τα ηνία των
ΗΠΑ.
Επί ποδός βρίσκονται οι ελβετικές
Αρχές και ο στρατός, που έχουν
ήδη αποκλείσει τα δύο πάρκα τα
οποία περιβάλλουν τη «Villa La
Grange», έχοντας εγκαταστήσει
οδοφράγματα και συρματοπλέγ-
ματα.
Ο Μπάιντεν πιστεύει πως ο αντί-
παλός του είναι έξυπνος και
σκληρός. Από την άλλη, το Κρεμ-
λίνο θεωρεί ότι οι αυριανές συνο-
μιλίες θα είναι χρήσιμες, αλλά θε-
ωρεί πως δεν πρόκειται να προκύ-
ψουν συμφωνίες.

ΠΠέμπτος ωκεανός
του πλανήτη 
ο Νότιος Ωκεανός 
Ο πλανήτης μας έφτασε στη δημο-
φιλή αναγνώριση του πέμπτου
ωκεανού του, με την απόφαση του
National Geographic στις 8 Ιουνίου
-Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών-
να προσθέτει τον Νότιο Ωκεανό γύ-
ρω από την Ανταρκτική στους τέσ-
σερις που ήδη αναγνωρίζει: τους
Ατλαντικό, Ειρηνικό, Ινδικό και
Αρκτικής.

Η Γενεύη ετοιμάζεται
να υποδεχτεί 
Μπάιντεν - Πούτιν

Το γαλλικό υποκατάστημα
της σουηδικής εταιρείας 
βρέθηκε ένοχο, επειδή 
αποθήκευε δεδομένα
εργαζομένων του, τα οποία
αποκτούσε παρανόμως!
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Πρόστιμο 1,2 εκατ.
για κατασκοπεία
εργαζομένων



Αλλαγές θα επέλθουν από την 1η Ιουλίου 2021 λόγω της
έναρξης ισχύος του νέου πλαισίου της Ε.Ε. στον τομέα του
ΦΠΑ σε σχέση με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (e-com-
merce) και ειδικότερα τη φορολογική επιβάρυνση των μι-
κροδεμάτων που εισάγονται από τρίτες χώρες. Σύμφωνα
με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα επέλθουν
οι ακόλουθες αλλαγές:
� Όλες οι εισαγωγές δεμάτων αξίας έως 22 ευρώ, που πα-
ραγγέλνονται ηλεκτρονικά και σήμερα απαλλάσσονται του
ΦΠΑ, υπόκεινται στον φόρο αυτό. Συνεπώς, οι καταναλω-
τές επιβαρύνονται με τον συντελεστή ΦΠΑ, που ισχύει στη

χώρα μας (24% ή 13% ή 6%), αναλόγως του είδους του αγα-
θού.
� Προσοχή! Η επιβολή ΦΠΑ στα μικροδέματα σχετίζεται με
τον χρόνο εισόδου τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι
ανεξάρτητη από τον χρόνο της ηλεκτρονικής παραγγελίας ή
την έναρξη αποστολής από τον πωλητή. Συνεπώς, μεμονω-
μένοι εισαγωγείς ή ταχυδρομικές εταιρείες, που εισάγουν
από 1/7/2021 μικροδέματα στη χώρα μας ανεξαρτήτως πο-
σού, οφείλουν να τηρήσουν την προβλεπόμενη τελωνειακή
διαδικασία και να καταβάλουν -κατά περίπτωση, ανάλογα
με το είδος του αγαθού- τον ΦΠΑ που ισχύει.

Μ
ετά την ψήφιση του εργασια-
κού νομοσχεδίου σχεδιάζε-
ται από το υπουργείο Εργα-
σίας να δοθεί προς δημόσια

διαβούλευση το σχέδιο νόμου που αφορά
σε αλλαγές στην ασφάλιση.

Η βασική διαφορά του νέου συστήμα-
τος επικουρικής ασφάλισης είναι ότι δη-
μιουργούνται ατομικοί λογαριασμοί
(«κουμπαράδες»), από τους οποίους θα
καταβληθούν οι μελλοντικές συντάξεις
των νέων εργαζομένων.

Έτσι, αντί οι εισφορές των νέων ασφα-
λισμένων να χρησιμοποιούνται για την
πληρωμή της επικουρικής σύνταξης των
σημερινών συνταξιούχων, θα αποταμι-
εύονται και θα επενδύονται, δημιουργών-
τας ένα αποθεματικό, από το οποίο θα
πληρωθούν οι μελλοντικές τους συντά-
ξεις. Για τον σκοπό αυτό θα συσταθεί νέο
δημόσιο Ταμείο επικουρικής ασφάλισης
κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, το οποίο
θα διοικείται από πιστοποιημένους επαγ-
γελματίες.

Ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης
Πάνος Τσακλόγλου αναμένεται να ειση-
γηθεί στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο
τις αλλαγές στην επικουρική ασφάλιση
των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργα-
σίας. Στη συνέχεια, το ασφαλιστικό νομο-
σχέδιο θα έρθει στη Βουλή αμέσως μετά
την ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδί-
ου. Το σχέδιο νόμου για το νέο σύστημα
επικουρικής ασφάλισης θα ισχύσει από

το 2022.
Το νέο σύστημα δεν επιφέρει καμία αλ-

λαγή στις συντάξεις όσων έχουν ήδη βγει
στη σύνταξη ούτε στον τρόπο υπολογι-
σμού των επικουρικών συντάξεων των
σημερινών εργαζομένων, οι οποίοι παρα-
μένουν στο ισχύον σύστημα επικουρικής
ασφάλισης.

Οι ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν

οι ίδιες με το σημερινό σύστημα επικου-
ρικής ασφάλισης. Δηλαδή, το συνολικό
ύψος για τους μισθωτούς είναι 6% και επι-
μερίζεται σε 3% για τον εργαζόμενο και 3%
για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων
αποδοχών. Οι εισφορές για τους αυτοα-
πασχολούμενους θα υπολογίζονται βάσει
των ασφαλιστικών κατηγοριών που
ισχύουν και σήμερα.

Ο ασφαλισμένος θα βλέπει στον ατομι-
κό του «κουμπαρά» τις ασφαλιστικές ει-
σφορές που έχουν καταβληθεί από τον
εργοδότη ή τον ίδιο (εφόσον πρόκειται για
αυτοαπασχολούμενο).

Όταν ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτηθεί,
θα λαμβάνει επικουρική σύνταξη βασι-
σμένη στο ποσό των εισφορών του και
στην απόδοση των επενδύσεών του.

Η νέα επικουρική έχει ακριβώς τις ίδιες
καλύψεις με τη σημερινή. Δηλαδή, μετα-
βιβάζεται ως σύνταξη χηρείας και εμπε-
ριέχει κάλυψη για τυχόν αναπηρία.

ΠΠώς θα λειτουργεί - Ποιους αφορά
Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης αφορά στους νεοεισερχομέ-
νους στην αγορά εργασίας, καθώς και σε όσους είναι σε ηλικία κάτω των
35 ετών. Η κυβέρνηση ταυτοχρόνως διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι
εγγυάται την απρόσκοπτη χορήγηση των υφισταμένων «παλαιών» επι-
κουρικών συντάξεων.
Επίσης αφορά στους νέους μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, στους νέους αυ-
τοαπασχολούμενους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργα-
σίας και απασχολούνται σε κλάδους όπου σήμερα είναι υποχρεωτική η
επικουρική ασφάλιση (π.χ., μηχανικοί, δικηγόροι) και, σε εθελοντική
βάση, σε όλους τους υφιστάμενους εργαζομένους (μισθωτοί και αυτοα-
πασχολούμενοι) ηλικίας έως 35 ετών.

Καμία αλλαγή στις παλαιές -
Θα συσταθεί νέο δημόσιο 
Ταμείο κεφαλαιοποιητικού 
χαρακτήρα, aπό το οποίο
θα πληρωθούν
οι μελλοντικές συντάξεις

amaliakatzou@gmail.com

Γράφει 
η Αμαλία Κάτζου

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

OLITICALP ΧΡΗΜΑ24

Έρχεται ο ατομικός «κουμπαράς»
Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Η  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η

Έρχονται αυξήσεις-σοκ σε όσους αγοράζουν μέσω Διαδικτύου!



Υ
πέρβαση ελλείμματος κατά 1
δισ. ευρώ, λόγω... καλού σκο-
πού, σημείωσε στο πεντάμηνο
ο Προϋπολογισμός, καθώς

επιβαρύνθηκε με το ποσό των 4,4 δισ.
ευρώ από τις αποζημιώσεις ειδικού
σκοπού στους εργαζομένους, τις αποζη-
μιώσεις προς τους ιδιοκτήτες, τις επι-
στρεπτέες προκαταβολές προς τις επι-
χειρήσεις καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα
στήριξης. 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
το έλλειμμα του κρατικού Προϋπολογι-
σμού στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου
διαμορφώθηκε στα 10,828 δισ. ευρώ,
έναντι στόχου για 9,769 δισ. ευρώ, ενώ
στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολο-
γισμού 2021 ο στόχος έχει καθοριστεί
στα 7,494 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές έλ-
λειμμα του πενταμήνου διαμορφώθηκε
στα 8,167 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 7,169
δισ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα του κρατι-
κού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19,934
δισ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 281
εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι του στόχου. Τα
έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 2.981
εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 47 εκατ. ευ-
ρώ ή 1,6% έναντι του στόχου που έχει πε-
ριληφθεί στην εισηγητική έκθεση του
Προϋπολογισμού, παρά τις επιπτώσεις
λόγω των περιοριστικών μέτρων των
προηγούμενων μηνών. Από την άλλη

πλευρά, οι δαπάνες του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού στο πεντάμηνο ανήλθαν
στα 29,118 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένες
κατά 800 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον
στόχο (28.317 εκατ. ευρώ). Από τα προ-
σωρινά στοιχεία προκύπτει ότι η υπέρ-
βαση των δαπανών οφείλεται στους εξής
λόγους:

1. Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού
λόγω της πανδημίας προς τους μισθω-
τούς διαμορφώθηκαν στα 1,653 δισ. ευ-
ρώ.

2. Το ύψος της Επιστρεπτέας Προκα-
ταβολής διαμορφώθηκε στα 1,618 δισ.
ευρώ, εκ των οποίων τα 1,108 δισ. ευρώ
προήλθαν από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων. 

3. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έλαβαν ως
αποζημίωση για τα «κουρεμένα» ενοίκια
το ποσό των 508 εκατ. ευρώ. 

4. Επιπλέον, από το ΠΔΕ δόθηκαν ενι-
σχύσεις ύψους 217 εκατ. ευρώ σε μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλή-
γησαν από τον Covid-19 μέσω των περι-
φερειών της χώρας, καταβλήθηκαν δα-
πάνες 220 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων και επιχο-

ρηγήθηκε ο ΟΠΕΚΑ με το ποσό των 155
εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή δανεί-
ων πληγέντων από την πανδημία. 

Από τις παραπάνω δαπάνες προκύπτει
ότι για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του Covid-19 ο Προϋπολογισμός «ξηλώ-
θηκε» κατά 4,371 δισ. ευρώ, κάτι που ση-
μαίνει ότι το έλλειμμα του προϋπολογι-
σμού θα είχε διαμορφωθεί σχεδόν στο
μισό, εάν δεν υπήρχε η κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης. Ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακά-
κης δήλωσε ότι «από τα στοιχεία εκτέλε-
σης του Προϋπολογισμού του μηνός
Μαΐου προκύπτει ότι τα στοιχεία του
προϋπολογισμού είναι καλύτερα των
προσδοκιών και επιτρέπουν συγκρατη-
μένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο ταχύ-
τερης ανάκαμψης, σε σχέση με τις μέχρι
σήμερα εκτιμήσεις της κυβέρνησης».

ΕΕΛ.ΣΤΑΤ.: Πού αυξήθηκαν
και πού μειώθηκαν 
οι μισθοί το α’ τρίμηνο

Θεαματικές ανακατατάξεις σημειώθηκαν
στους μισθούς και στην απασχόληση κατά
το α’ τρίμηνο του έτους, σε σχέση με το τε-
λευταίο του 2020, με πολλούς κλάδους να
καταγράφουν σημαντική άνοδο και άλλους
να υποχωρούν. Πιο συγκεκριμένα, οι μισθοί
αυξήθηκαν στους εξής τομείς: Διοικητικές
και υποστηρικτικές δραστηριότητες (12%),
παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, δια-
χείριση αποβλήτων και δραστηριότητες
εξυγίανσης (9,7%), κατασκευές (6,6%) και
συνεργεία (2,9%). Αντίθετα, μειώθηκε σε:
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής κατα-
λύματος και υπηρεσιών εστίασης (58,3%),
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αε-
ρίου, ατμού και κλιματισμού (10,6%), ορυ-
χεία και λατομεία (10,4%), ενημέρωση και
επικοινωνία (9,8%) και μεταφορά και απο-
θήκευση (5,9%). Σε επίπεδο απασχόλησης, ο
δείκτης μειώθηκε σε ενημέρωση - επικοι-
νωνία (11,4%), υπηρεσίες καταλυμάτων και
εστίασης (11,4%). Από την άλλη, ο δείκτης
απασχολούμενων ατόμων μειώθηκε σε:
Ενημέρωση - επικοινωνία (11,4%), δραστη-
ριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης (10,7%), ενώ αυξή-
θηκε σε συνεργεία 0,9% και σε ορυχεία - λα-
τομεία 0,1%.

Βιομηχανία: 
Ενίσχυση τζίρου 5,8% 
τους πρώτους 3 μήνες 

Ανέβασε στροφές ο τζίρος της βιομηχα-
νίας το α’ τρίμηνο του έτους, παρά το lock-
down, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,6%
σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστη-
μα, αλλά 5,8% σε σχέση με το τελευταίο τρί-
μηνο του 2020. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Οι-
κονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών,
καταγράφεται θεαματική βελτίωση στον
δευτερογενή τομέα της οικονομίας, με αιχ-
μή κυρίως τους ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές και τα φαρμακευτικά προϊόντα, όπου ο
τζίρος του α’ τριμήνου αυξήθηκε κατά 15,1%
και 14% αντίστοιχα. Στη συνέχεια, ακολού-
θησαν τα Πλαστικά Προϊόντα με 9,4% και τα
προϊόντα μετάλλου με 7%. Επιπλέον, το α’
τρίμηνο του έτους καταγράφηκε σημαντική
βελτίωση του τζίρου στις κλωστοϋφαν-
τουργικές επιχειρήσεις κατά 6,8%, ενώ στα
βασικά μέταλλα σημειώθηκε αύξηση 6%.
Ωστόσο, από τα στοιχεία του ΙΟΒΕ καταγρά-
φεται κάθετη πτώση στα δερμάτινα είδη
(41,6%) αλλά και στα είδη ένδυσης με 19,7%,
ενώ ακολούθησαν οι εκτυπώσεις με 13,8%
και η ποτοποιία με 13,5%.

Υψηλότερο έλλειμμα 
κατά 1 δισ. ευρώ, λόγω 
αποζημιώσεων ειδικού 
σκοπού και επιστρεπτέων
προκαταβολών στις 
επιχειρήσεις στο πεντάμηνο -
Μικρή υπέρβαση σημείωσαν
τα φορολογικά έσοδα…
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loukas1972@gmail.com

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

Έξτρα δαπάνες 4,4 δισ. ευρώ
λόγω Covid-19 στο πεντάμηνο

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ



«Ε
μείς, ως επιχείρηση, αλλά και οι μέ-
τοχοί μας ενδιαφερόμαστε πολύ για
το περιβάλλον και για όλους τους
στόχους του ESG. Είχαμε πρόσφατα

μια συζήτηση με τον διευθυντή του ESG, μιας
ασφαλιστικής εταιρείας που είναι επενδυτής μας,
και μας είπε ότι η ΕΥΔΑΠ είναι μία από τις πιο ση-
μαντικές εταιρείες στον τομέα του ESG σε ολόκλη-
ρη τη ΝΑ Ευρώπη. Και προσπαθούμε συνεχώς να
βελτιώνουμε τους δείκτες μας». Αυτό υπογράμμι-
σε, μεταξύ άλλων, ο Χάρης Σαχίνης, CEO της ΕΥ-
ΔΑΠ, σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το Συμβού-
λιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας Compete.gr
και το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον
Νέο Κλιματικό Νόμο. Ο κ. Σαχίνης τόνισε ότι «κάθε
σταγόνα νερού είναι πολύ πολύτιμη, πρέπει να την
αγαπάμε, να την προστατεύουμε. Εμείς πλέον
επενδύουμε περισσότερα χρήματα για να μη χάνε-
ται νερό από τα διάφορα σπασίματα στο δίκτυό μας.
Μέχρι τώρα επενδύαμε λιγότερο από 0,5% κάθε
χρόνο, αλλά αυτό το ποσοστό το έχουμε ανεβάσει
στο 2%».

Ο Όμιλος Ιασώ υιοθετεί 
την «Κιβωτό του Κόσμου»

Με αφορμή τον εορτασμό των 25 χρόνων του
«Ιασώ» και στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου
προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«δίπλα σας», ο Όμιλος Ιασώ υιοθετεί τον Εθε-
λοντικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Μέρι-
μνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού «Η
Κιβωτός του Κόσμου». Ο Όμιλος Ιασώ αγκα-
λιάζει αυτήν τη μεγάλη οικογένεια των 400 παι-
διών με τις οικογένειές τους, λαμβάνοντας πιο
ουσιαστικό ρόλο στο έργο της «Κιβωτού» για
την επούλωση των παιδικών τραυμάτων. Επί-
σης, η συνεργασία διευρύνεται και στην Κεν-
τρική Ελλάδα για την παροχή υπηρεσιών υγεί-
ας υψηλής ποιότητας από το «Ιασώ» Θεσσαλίας
για το παράρτημα του Βόλου. 

Εξαγορά 16 dry bulk carriers 
από την Costamare
Η Costamare Inc, συμφερόντων της οικογέ-
νειας Κωνσταντακόπουλου, ανακοίνωσε την
εξαγορά 16 πλοίων μεταφοράς χύδην φορ-
τίων, δυναμικού από 33.000 έως 85.000 DWT,
με μέση ηλικία 10 ετών. Δύο πλοία έχουν ήδη
παραδοθεί, ενώ τα υπόλοιπα αναμένεται να
παραδοθούν έως τον Ιανουάριο του 2022. Ο
οικονομικός διευθυντής της εταιρείας Γρη-
γόρης Ζήκος τόνισε ότι «αποφασίσαμε να
επενδύσουμε σε κλάδο με ισχυρά θεμελιώ-
δη, που παρέχουν ευκαιρία βελτιωμένων
αποδόσεων για τους μετόχους μας. Οι εξαγο-
ρές θα χρηματοδοτηθούν με ρευστά διαθέσι-
μα, ενώ η εταιρεία είναι σε διαδικασία ανα-
διάρθρωσης του τραπεζικού χρέους. Σχεδιά-
ζουμε να έχουμε χαμηλή μόχλευση, έως του
60% της αξίας των περιουσιακών στοιχείων». 

ΑΒΑΞ: Ολοκληρώθηκε
το έργο στην Ηλεία

Ολοκληρώθηκε και έχει τεθεί σε δοκιμαστι-
κή λειτουργία η Μονάδα Επεξεργασίας Απορ-
ριμμάτων (ΜΕΑ) Π.Ε. Ηλείας, η οποία αποτελεί
ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα έρ-
γα διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα,
όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο όμιλος
ΑΒΑΞ. Πιο αναλυτικά, η κατασκευή της ΜΕΑ,
συνολικού προϋπολογισμού 31,2 εκατ. ευρώ,
πραγματοποιήθηκε από τη Διαχειριστική
Απορριμμάτων Ηλείας Α.Ε., με μετόχους τις
εταιρείες ΑΒΑΞ Α.Ε. - Μεσόγειος Α.Ε. Η ΜΕΑ
Π.Ε. Ηλείας αποτελεί την πρώτη στην Ελλάδα
ΜΕΑ με ΣΔΙΤ στην οποία εφαρμόζονται η μέθο-
δος της ξηρής αναερόβιας χώνευσης και το
πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας
απορριμμάτων στην Περιφέρεια της Δυτικής
Ελλάδας, το οποίο σε ετήσια βάση θα παράγει
έως και 5.100 MWh πράσινης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, ικανής να καλύψει τις ανάγκες 1.300 και
πλέον νοικοκυριών. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Το 14% του ελληνικού πληθυσμού (20-64 ετών) είναι σήμερα άτομα με

αναπηρία. Ωστόσο, σπανίως τα συναντάμε στην εργασία, στην εκπαί-

δευση και στην κοινωνική ζωή. Ακόμα πιο ανησυχητικό, όμως, είναι ότι

το 60% των νέων με αναπηρία στην Ελλάδα, ηλικίας 25-29 ετών, είναι

άνεργοι, καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα αρνητικά ποσοστά στην

Ευρώπη. Ένα σημαντικό μέρος του ανθρώπινου κεφαλαίου μένει ανε-

νεργό και αναξιοποίητο. Η Mytilineos, σε συνεργασία με την Κοινωνική

Επιχείρηση knowl, έχει σχεδιάσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το «mel-

lonabilities», διάρκειας έξι μηνών, αποσκοπώντας στην παροχή εξατο-

μικευμένης ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε άτομα με ανα-

πηρία (κινητική, όρασης και ακουστική), με μηδενικό κόστος για τους

ωφελούμενους. Ωστόσο, αναπηρία δεν σημαίνει έλλειψη ικανότητας.

Σύγχρονα μοντέλα κατάρτισης και νέες τεχνολογίες μπορούν και επι-

τρέπουν στα άτομα με αναπηρία να αποκτήσουν εξειδικευμένες δεξιό-

τητες, επιτυγχάνοντας την ισορροπημένη σύνδεση του επαγγελματικού

τους προφίλ με την επιθυμητή θέση εργασίας.

Τον δρόμο για την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ Υποδο-
μών αναμένεται να ανοίξει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με
βάση τις ρυθμίσεις, σε νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΝ. αναμένεται να ενοποιηθεί η
περιουσιακή βάση των θυγατρικών της ΔΕΠΑ Υποδομών, δηλαδή των ΕΔΑ
Αττικής, Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας και της ΔΕΔΑ. Η ρύθμιση κρίνεται ανα-
γκαία, μεταξύ άλλων, και για καταστεί εφικτή η υλοποίηση των νέων έργων
της ΔΕΔΑ, χωρίς να προκύψουν υπέρογκες χρεώσεις για τους καταναλωτές
των νέων περιοχών, αφού τα κόστη των επενδύσεων θα επιμερίζονται σε
όλους τους πελάτες και των τριών εταιρειών διανομής. Τον περασμένο
Απρίλιο επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ της ΔΕΠΑ Υποδομών και της ιταλι-
κής ΕΝΙ, η οποία κατέχει το 49% και το μάνατζμεντ της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σχετικά με
τους όρους συναλλαγής για την πώληση του συγκεκριμένου μεριδίου.

ΔΕΠΑ Υποδομών: Ανοίγει ο δρόμος για τον διαγωνισμό

Mytilineos: Κοντά στα άτομα με αναπηρία

ΕΥΔΑΠ: Πολύτιμη κάθε σταγόνα νερού



ΟΛΕ: Άσκηση αντιμετώπισης
θαλάσσιας ρύπανσης

Τράπεζα Πειραιώς 
Υπέγραψε για 
την τιτλοποίηση Sunrise

Στην άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης,
που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στον Κόλ-
πο της Ελευσίνας την Τετάρτη 9 Ιουνίου, συμμετείχε ο
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ). Θέματα προ-
στασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στον ιδιαίτερα
βεβαρημένο κόλπο της Ελευσίνας αποτελούν κορυ-
φαία προτεραιότητα για τη διοίκηση του ΟΛΕ Α.Ε., που
υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με την Τεχνική Προ-
στασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. για την αντιμετώπιση θα-
λάσσιων ρυπάνσεων στην περιοχή αρμοδιότητάς του.

Ο
ριστικές συμφωνίες με τις Intrum AB (publ) και
Serengeti Asset Management LP υπέγραψε η
Πειραιώς για την πώληση του 49% και του 2% των

ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προ-
τεραιότητας (mezzanine και junior notes) της τιτλοποί-
ησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) Sunrise I.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συμπεριλαμβά-
νοντας τις συναλλαγές NPE Vega και Phoenix, οι οποίες
αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά το τρέχον τρίμηνο, ο
δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς
θα μειωθεί δραστικά στο επίπεδο του 23%, από 46% τον
Μάρτιο 2021. Σημειώνεται ότι η τράπεζα έχει κάνει ήδη
τιτλοποιήσεις 14 δισ. ευρώ και δρομολογεί τιτλοποιήσεις
για άλλα 4,5 δισ. ευρώ. Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επί-
πτωση από τη Συναλλαγή διαμορφώνεται σε περίπου 2,7
ποσοστιαίες μονάδες επί του συνολικού δείκτη κεφα-
λαιακής επάρκειας τον Δεκέμβριο 2020.

Alpha: Στις 28 Ιουνίου 
ανοίγει το βιβλίο για την ΑΜΚ 
έως 800 εκατ. ευρώ

Στις 28 Ιουνίου προβλέπεται να ανοίξει το βι-
βλίο για τη συνδυασμένη προσφορά νέων μετο-
χών της Alpha Services & Holdings σε εξωτερι-
κό και Ελλάδα, καθώς η χθεσινή έκτακτη γενική
συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της διοίκησης
και παρείχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο
Δ.Σ., ώστε να προχωρήσει στον καθορισμό του
ύψους της ΑΜΚ και των όρων της έκδοσης-διά-
θεσης. Το ύψος της ΑΜΚ δεν θα ξεπεράσει τα
800 εκατ. ευρώ, με κάποιους να το τοποθετούν
στην περιοχή των 760 εκατ. ευρώ. 

Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν, ονομαστι-
κής 0,30 ευρώ εκάστη, θα διατεθούν μέσω συν-
δυασμένης προσφοράς με όλους τους υφιστά-
μενους μετόχους (σ.σ.: κατά την ημερομηνία κα-
ταγραφής) να διαθέτουν προτιμησιακή μεταχεί-
ριση, κατά την κατανομή.

Eurobank: Συμφωνία για Ταμείο
Επαγγελματικής Ασφάλισης
Υπεγράφη στις 4/6/2021, μεταξύ της Τράπεζας
Eurobank και του Σωματείου Εργαζομένων
Union Eurobank, Επιχειρησιακή Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας για την ίδρυση Ταμείου
Επαγγελματικής Ασφάλισης. Όπως αναφέρει
το σωματείο των εργαζομένων, με την πρωτο-
ποριακή και μοναδική για το θέμα αυτό ΕΣΣΕ,
μεταφέρονται στο ΤΕΑ Ομίλου Eurobank όλες
οι υφιστάμενες ομαδικές ασφαλιστικές καλύ-
ψεις (συνταξιοδοτικές, νοσοκομειακές, ια-
τροφαρμακευτικές), γίνονται συμβατική υπο-
χρέωση της τράπεζας και δεν μπορούν να δια-
κοπούν χωρίς νεότερη συμφωνία. Επίσης, για
τη διάλυση του ΤΕΑ απαιτείται ομοφωνία του
Δ.Σ., ενώ εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση
της τράπεζας για συνέχιση όλων των παροχών
σε άλλον φορέα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης 
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Ιατρικό Διαβαλκανικό: Πακέτο 
προληπτικού ελέγχου για παιδιά

Ολοκληρωμένο πακέτο εξετάσεων προληπτικού
ελέγχου για παιδιά σε ειδική, μειωμένη τιμή προ-
σφέρει το Παιδιατρικό Κέντρο του Ιατρικού Διαβαλ-
κανικού Θεσσαλονίκης, ώστε οι μαθητές να είναι
προετοιμασμένοι για τη νέα σχολική χρονιά έχοντας
τα σχετικά με την υγεία τους έγγραφα. Το πρόγραμ-
μα «Νέα σχολική χρονιά - Back to School» περιλαμ-
βάνει τις εξετάσεις: Παιδιατρική, Οφθαλμολογική
και Καρδιολογική κλινική εκτίμηση, Ηλεκτροκαρ-
διογράφημα & Tρίπλεξ Καρδιάς στην ειδική, μει-
ωμένη τιμή των 55 ευρώ. Tυμπανομετρία και Παιδο-
ΩΡΛ κλινική εκτίμηση, για παιδιά από 0-5 ετών, στην
ειδική, μειωμένη τιμή των 30 ευρώ. Για παιδιά από 5
έως 16 ετών συμπεριλαμβάνεται και ακοόγραμμα,
στην ειδική, μειωμένη τιμή των 40 ευρώ. Δερματο-
λογική εκτίμηση στην ειδική, μειωμένη τιμή των 25
ευρώ. Παιδο-ορθοπεδική κλινική εκτίμηση για την
ανίχνευση παραμορφώσεων της σπονδυλικής στή-
λης στην ειδική, μειωμένη τιμή των 25 ευρώ.

kafekopteialoumidi.gr: Ένας χρόνος
λειτουργίας του e-shop
Τον Μάρτιο του 2020 τα Καφεκοπτεία Λουμίδη
προχώρησαν σε μια καινοτόμα δράση για το ελλη-
νικό επιχειρείν του καφέ, λανσάροντας το δικό
τους e-shop, με αξιόλογα αποτελέσματα. Με τη
συμπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας του, τα στα-
τιστικά στοιχεία δείχνουν τον ελληνικό καφέ να
κυριαρχεί στις προτιμήσεις των πελατών και να
κρατά την ηγετική θέση του στην κατανάλωση στο
σπίτι. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσό-
τερες από 380.000 επισκέψεις καταναλωτών και
έχουν διεκπεραιωθεί πάνω από 13.000 παραγγε-
λίες πανελλαδικά. Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη, επι-
διώκοντας μεγαλύτερη προσιτότητα προς τον πε-
λάτη, διεύρυναν το δίκτυο πωλήσεών τους. Σήμε-
ρα, καταναλωτές από όλη την Ελλάδα μπορούν να
απολαμβάνουν μέσω του ηλεκτρονικού καταστή-
ματος την απόλυτη αγοραστική εμπειρία.

Αεροπορικές: Ζητούν εναρμονισμένες
διαδικασίες εισόδου - εξόδου

Οι αεροπορικές ενώσεις απαιτούν από τους πολι-
τικούς να εφαρμόσουν μια συνεπή προσέγγιση σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Τα συμβούλια των αντιπρο-
σώπων των αεροπορικών εταιρειών ασκούν κριτική
στην τρέχουσα ασυντόνιστη κατάσταση και επιση-
μαίνουν ότι, από τεχνικής άποψης, οι προϋποθέσεις
για την απαραίτητη εναρμόνιση υπάρχουν ήδη. Σύμ-
φωνα με τον Αλέξανδρο Αβερκιάδη, πρόεδρο της
Ένωσης Εκπροσώπων των Αεροπορικών Εταιρειών
Ελλάδας, «οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην κινη-
τικότητα και την ελευθερία να ταξιδεύουν. Λαμβά-
νοντας υπόψη τις θετικές εξελίξεις των εκστρατει-
ών εμβολιασμού και τη διαρκή μείωση των ποσο-
στών μόλυνσης, τα βασικά δικαιώματα και οι ελευ-
θερίες πρέπει τώρα να επιστραφούν στους πολίτες,
βάσει της απόφασης του Συμβουλίου Υπουργών της
Ε.Ε. της 27ης Μαΐου 2021».
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Σ
ήμερα κληρώνει στο Champions League
για τον Ολυμπιακό και στο Conference
League για την ΑΕΚ και τον Άρη. Και οι
τρεις ομάδες μας θα πάρουν μέρος στον

2ο προκριματικό των διοργανώσεων. Το πρώτο
ματς για τον Ολυμπιακό θα πραγματοποιηθεί στις
20-21 Ιουλίου και ο επαναληπτικός 27-28 του ίδιου
μήνα. Για την ΑΕΚ και τον Άρη, στις 22 Ιουλίου τα
πρώτα και οι επαναληπτικοί στις 29 Ιουλίου. Ο ΠΑ-
ΟΚ θα πάρει μέρος στον 3ο προκριματικό γύρο του
Conference League και η κλήρωση θα γίνει στις 19
Ιουλίου.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα είναι στο γκρουπ των
ισχυρών, όπως και στις άλλες φάσεις προκριματι-
κών πριν από τους ομίλους, και οι υποψήφιοι αντί-
παλοί του δεν πρέπει να φοβίζουν. Καλό θα ήταν
φυσικά να μην πέσουν πάνω στην ουγγρική Φε-

ρεντσβάρος, που πέρυσι κατάφερε και μπήκε
στους ομίλους. Ούτε η Ομόνοια θα ήταν καλή κλή-
ρωση, καθώς πέρυσι… δεινοπάθησε για να τη νι-
κήσει. Θα ήταν ιδανική κλήρωση αν έπεφτε με
ομάδες όπως η Σκεντίγια από τη Βόρεια Μακεδο-
νία, η Αλασκέρτ από την Αρμενία, η Ντιναμό Τιφλί-
δας από την Αρμενία, η Μπουντούτσνοστ από το
Μαυροβούνιο, η Ζαλγκίρις από τη Λιθουανία και η
Μούρα από τη Σλοβενία.

Οι αντίπαλοι του Άρη και της ΑΕΚ θα είναι επίσης
υποδεέστεροι, αλλά και η Κόλος Κοβαλίκβα «εύ-
κολη» υποτίθεται ότι ήταν πέρυσι και έβγαλε έξω
την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οι περισσότεροι αν-
τίπαλοι της ΑΕΚ στο Conference League είναι του
επιπέδου Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο), Σάντα Κολό-
μα (Ανδόρα) κ.λπ., καθότι η Ένωση είναι στο
γκρουπ των ισχυρών. Ο Άρης, στο γκρουπ των αδυ-

νάτων, καλό θα είναι να αποφύγει τη Βασιλεία από
την Ελβετία, τη Βίντι από την Ουγγαρία και την Αού-
στρια Βιέννης. Αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί στον
δεύτερο προκριματικό του Champions League, θα
μεταφερθεί στον τρίτο γύρο του Europa League.
Και αν αποκλειστεί και εκεί, θα πάει στα πλέι οφ
του Conference League. Αν οι «ερυθρόλευκοι»
προκριθούν στον τρίτο προκριματικό του Champi-
ons League και στη συνέχεια αποκλειστούν, θα με-
ταφερθούν στα πλέι οφ του Europa League. Αν και
εκεί αποκλειστούν, θα πάνε απευθείας στους ομί-
λους του Conference League, την τρίτη διοργάνω-
ση της UEFA έπειτα από Champions και Europa
League. Επίσης, αν ο Ολυμπιακός προκριθεί στα
πλέι οφ του Champion League, δηλαδή ένα βήμα
πριν από τους ομίλους, τότε μεταφέρεται απευθεί-
ας στους ομίλους του Europa League.

«Κληρώνει» σήμερα για 
Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Άρη 
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Τ
ην ώρα που ο Δανός Κρίστιαν Έρικσεν δημοσιο-
ποιούσε μέσω του προσωπικού λογαριασμού στα
social media ότι είναι καλά μετά την καρδιακή

προσβολή που έπαθε στο ματς με τη Φινλανδία, στα Μου-
δανιά εξελισσόταν μια παρόμοια περίπτωση με εκείνη
που πάγωσε τον κόσμο. Ένας 14χρονος ποδοσφαιριστής
κατέρρευσε στην προπόνηση της ομάδας των Μουδα-
νιών και οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν με
απιδινωτή που είχε φτάσει από κάποιο… αρτοποιείο που
υπήρχε στην περιοχή. Ο νεαρός αθλητής μεταφέρθηκε
στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσ-
σαλονίκης για εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας του εί-
ναι σταθερή και παρακολουθείται από γιατρούς της μο-
νάδας και καρδιολόγο. Αυτό καθιστά πιο αναγκαία από
ποτέ την αγορά απινιδωτών σε κάθε γήπεδο της ελληνι-
κής επικράτειας. Η περίπτωση του Έρικσεν αλλά και του
14χρονου στα Μουδανιά είναι η ευκαιρία να συζητήσουν
όλοι οι φορείς για την αναγκαιότητα του απινιδωτή, ο
οποίος δεν στοιχίζει ακριβά. 

Περίπτωση… Έρικσεν στη Χαλκιδική! Καταπληκτικοί δύο 
πρώην του ΠΑΟΚ

Δύο πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν οι πρωτα-
γωνιστές των εθνικών τους ομάδων στο Euro. Ο
Ρόμπερτ Μακ σκόραρε με τη Σλοβακία στο νικη-
τήριο 2-1 επί της Πολωνίας και ο Σουηδός γκολκί-
περ Ρόμπιν Όλσεν κράτησε το μηδέν στο ματς με
την Ισπανία (0-0). Για την Πολωνία ευκαιρία να
ισοφαρίσει είχε ο -επίσης ποδοσφαιριστής του
ΠΑΟΚ- Κάρολ Σφιντέρσκι στις καθυστερήσεις. 

«Μου είπαν να
μην τον ξυπνήσω»

Άρχισε η δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μα-
ραντόνα και ο νυχτερινός νοσοκόμος αρνήθηκε
ότι εγκατέλειψε τον ασθενή του, ισχυριζόμενος
ότι διατάχθηκε να μην τον ξυπνήσει. «Οι προ-
ϊστάμενοί του του είπαν να μην ενοχλεί τον
ασθενή. Ο πελάτης μου είχε τη σοφία να εκτελέ-
σει το καθήκον του». Αυτό ισχυρίστηκε ο δικη-
γόρος Φράνκο Τσιαρέλι κατά την έξοδο από αυ-
τήν τη μακρά εξέταση του πελάτη του.

Τουρκία - Ουαλία 
το πιο ενδιαφέρον

Η αναμέτρηση της Τουρκίας με την Ουαλία
(19.00) στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν ξεχωρίζει

από το σημερινό πρόγραμμα του Euro
2020. Νωρίτερα, στις 16.00, στην
Αγία Πετρούπολη η Ρωσία, που είχε
χάσει 3-0 από το Βέλγιο στο πρώτο

ματς, υποδέχεται τη Φινλανδία, που
νίκησε 1-0 τη Δανία στο ματς με την

περιπέτεια του Έρικσεν. Στις 22.00 η
Ιταλία στο Ολίμπικο της Ρώμης θα αντι-

μετωπίσει την Ελβετία. 

Στον πατέρα του 
το... μεσαίο δάκτυλο

Ο Τσέχος σέντερ φορ Πάτρικ Σικ, ο οποίος έβαλε
γκολ από τη σέντρα στο νικηφόρο 2-0 επί της Σκο-
τίας, κάποτε, όταν ήταν μικρός, είχε δείξει το μεσαίο
δάκτυλο στον πατέρα του κατά τη διάρκεια ενός
αγώνα! Γιατί; Διότι ο πατέρας του τον χλεύαζε και
τον ειρωνευόταν κάθε φορά που έχανε την μπάλα. Η
μητέρα του, ωστόσο, βρήκε λογική την αντίδρασή
του και είπε στον σύζυγό της «καλά σου έκανε».

Μόνο νερό πίνει ο Ρονάλντο
Τι κι αν η Coca-Cola είναι από τους μεγάλους χορη-
γούς του Euro; Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν δίστασε
να παραμερίσει τα δύο μπουκάλια που ήταν μπρο-
στά του στη συνέντευξη Τύπου πριν από το ματς με
την Ουγγαρία. Έβγαλε από την τσέπη του ένα μπου-
κάλι νερό και προέτρεψε τους δημοσιογράφους να
πίνουν μόνο νερό!

Στην ΑΕΚ 
έως το 2024 
ο Μάνταλος

Ο Πέτρος Μάνταλος έγινε ξεχωριστό μέρος της ιστορίας της ΑΕΚ, καθότι ανανέωσε το συμβόλαιό
του μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Με αυτόν αρχηγό η Ένωση θα μπει στο νεότευκτο «ΟΠΑΠ Arena
- Αγια-Σοφιά». Σε τρία καλοκαίρια από τώρα ο Μάνταλος θα έχει συμπληρώσει δέκα χρόνια ζωής
στην ΑΕΚ. Να σημειωθεί ότι η προηγούμενη ανανέωση του συμβολαίου του ήταν πριν από 
δύο χρόνια, όταν έπαθε χιαστό και έμεινε έξι μήνες έξω.
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Άρωμα Χόλιγουντ
στη Θεσσαλονίκη!

• Η Παναγιώτα Βλαντή παντρεύτηκε

το περασμένο Σάββατο στην Ύδρα

τον αγαπημένο της Γιάννη Βλάχο κά-

τω από άκρα μυστικότητα! 

• Νυφούλα και η Ευγενία Δημη-
τροπούλου. Η ηθοποιός παν-

τρεύτηκε με πολιτικό γάμο στο

Δημαρχείο Κηφισιάς τον γνωστό
νευροχειρουργό Δημήτρη

Ρουσσέτο. 

• Στην Αστυπάλαια για χαλαρές δια-

κοπές βρίσκεται η Ελεωνόρα Ζουγα-

νέλη με τον σύζυγό της Σπύρο Δημη-

τρίου.

• Ο Μιχάλης Μανιάτης αποκά-
λυψε πως ζει σε σπηλιά, αλλά
με... κομφόρ!

• Φήμες θέλουν την Ελευθερία

Ελευθερίου ζευγάρι με τον ποδο-

σφαιριστή της ΑΕΚ Κώστα Ρουκου-

νάκη.

• Ο Βασίλης Σταθοκωστόπου-
λος συνόδευσε τη σύντροφό του
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη
Ρόδο και γνώρισε τους γονείς
της.

• Ο Χρήστος Μάστορας βάφτισε την

κόρη του Λευτέρη Πετρούνια και της

Βασιλικής Μιλλούση, δίνοντάς της το

όνομα Σοφία. Δύο μέρες μετά της

έγραψε ένα συγκινητικό γράμμα με

ευχές αγάπης!

• Υπό βροχή η τρίωρη συναυλία
της Άννας Βίσση το βράδυ της
Δευτέρας στο «Άλσος», με τη
Μαρία Σάκκαρη να την τιμά με
την παρουσία της.

• Ο Γιώργος Θεοφάνους έξαλλος με

το «Πρωινό». Διέψευσε ρεπορτάζ

τους πως… κυνηγάει τον Τριαντά-

φυλλο για συνεργασία. 

• Η θεά της πασαρέλας Εύα
Χερτζίκοβα βρίσκεται στη Σαν-
τορίνη για διακοπές και αποθε-
ώνει το νησί μέσω Διαδικτύου. 

• O ΣΕΗ αποφάσισε τη διαγραφή του

Πέτρου Φιλιππίδη από το Μητρώο

Ηθοποιών. Σε ό,τι αφορά τον Παύλο

Χαϊκάλη, η υπόθεση θα επανεξετα-

στεί. 

Σ
ε ένα ατελείωτο διε-
θνές κινηματογρα-
φικό στούντιο μετα-
μορφώνεται η Θεσ-

σαλονίκη για τα γυρίσματα
της πανάκριβης αμερικανι-
κής ταινίας «Baraccuda»!
Όλη η πόλη βρίσκεται επί
ποδός για να υποδεχτεί τους
παγκοσμίου φήμης πρωτα-
γωνιστές Αντόνιο Μπαντέ-
ρας και Κέιτ Μπόσγουορθ,
που ετοιμάζουν βαλίτσες για
την Ελλάδα, με τα μάτια του
πλανήτη και τις κάμερες των
παπαράτσι να είναι στραμ-
μένα στη χώρα μας!

Ο 60χρονος Ισπανός γόης
και η Αμερικανίδα πρωτα-
γωνίστρια και μοντέλο ανα-
μένεται να «προσγειωθούν»
τις επόμενες μέρες στον
Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα
«Μακεδονία», με την κλακέ-
τα να… χτυπά στις 28 Ιουνί-
ου. Η προπαραγωγή έχει
ήδη ολοκληρωθεί, με αρκε-
τά locations να έχουν «κλειδώσει», όπως το Δέλτα
του Αξιού, ενώ σε ρόλους-έκπληξη θα δούμε Έλ-
ληνες ηθοποιούς!

Θηριώδη τζιπ που θα συμμετέχουν σε σκηνές κα-
ταδίωξης, εμπορικά καταστήματα με αμερικανικές
ταμπέλες, βενζινάδικα, φοίνικες και περίπου 400
κομπάρσοι είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέ-
τουν την παραγωγή. «Πρόκειται για μια μεγάλη χο-
λιγουντιανή παραγωγή ύψους άνω των 20 εκατ. ευ-
ρώ, που ξεκινάει γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη σε
δύο εβδομάδες. Είναι πολύ σημαντική στιγμή για
τον στόχο που έχουμε θέσει ως περιφέρεια να βά-
λουμε την Κεντρική Μακεδονία στον παγκόσμιο
χάρτη των κινηματογραφικών παραγωγών. Με την

έναρξη, μάλιστα, το επόμενο
διάστημα της κατασκευής
των στούντιο της χολιγουν-
τιανής εταιρίας στη Θέρμη
φέρνουμε τον στόχο αυτόν
ακόμη πιο κοντά», ανέφερε ο
περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζι-
τζικώστας λίγο μετά την ολο-
κλήρωση της συνάντησής του
με τον Αμερικανό παραγωγό
της Millennium Media
Robert Van Norden και τον
διευθυντή παραγωγής της κι-
νηματογραφικής ταινίας Δη-
μήτρη Καμπά, παρουσία του
τομεάρχη Τουρισμού Αλέ-
ξανδρου Θάνου.

Και συνέχισε: « Ήδη προ-
ετοιμαζόμαστε και για τα γυ-
ρίσματα και άλλων χολιγουν-
τιανών ταινιών στην Κεντρική
Μακεδονία μετά το καλοκαίρι.
Ξεπεράσαμε μαζί με τους πα-
ραγωγούς, μέσω του Film Of-
fice της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας και με τη

βοήθεια του ΕΚΟΜΕ, όλα τα γραφειοκρατικά προ-
βλήματα, τις αγκυλώσεις και τις καθυστερήσεις και
πλέον η πρώτη χολιγουντιανή ταινία στην περιοχή
μας είναι γεγονός». Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν
πέντε εβδομάδες και, όπως αποκάλυψε ο Αμερικα-
νός παραγωγός, θα πραγματοποιηθούν στην Περαία,
στη Θέρμη, στο Δέλτα Αξιού και στις γύρω περιοχές.
«Το φιλμ είναι μια ταινία δράσης, ένα αστυνομικό
θρίλερ. Δουλειά μας είναι να κάνουμε περιοχές να
μοιάζουν με άλλα μέρη. Και αυτό θα κάνουμε και στη
Θεσσαλονίκη. Ενώ τα γυρίσματα θα γίνουν εξολο-
κλήρου στη Θεσσαλονίκη και αυτό θα γίνει γνωστό
σε όλους, ο θεατής βλέποντας το φιλμ θα νομίζει ότι
βρίσκεται στο Μαϊάμι και τη Φλόριντα».



Γιόγκα στην Αλόννησο Τα πρώτα γενέθλια του Γιάννη... 

Μια σπάνια φωτογραφία από τα πρώτα γενέ-
θλια του γιου της Αλίκης Βουγιουκλάκη, Γιάν-
νη Παπαμιχαήλ, δημοσιεύτηκε στο προφίλ της
Έλενας Μακρή - Λυμπέρη στο Instagram. Στη
throwback φωτογραφία ο μικρός Γιάννης δέ-
χεται ένα τρυφερό φιλί από ένα κοριτσάκι, που
δεν είναι άλλο από τη Μάρθα Κουτουμάνου, κό-
ρη της Ζωής Λάσκαρη και του Πέτρου Κουτου-
μάνου. O Γιάννης Παπαμιχαήλ γεννήθηκε στις
4 Ιουνίου 1969. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε
αποβάλει τρεις φορές προτού καταφέρει τελι-
κά μείνει έγκυος στον γιο της.

Λαμπερές μούσες 

Μία και μία οι λαμπερές πρωταγωνίστριες του
Ανδρέα Γεωργίου στη σειρά με τίτλο «Γη της
Ελιάς» που ετοιμάζει για τη νέα σεζόν στο Mega.
Ο σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής μετά τη Μάρω
Κοντού επιστράτευσε δύο ακόμη σημαντικές κυ-
ρίες του θεάτρου, την Άντζελα Γκερέκου και τη
Λυδία Κονιόρδου, για να ενσαρκώσουν τις βασι-
κές ηρωίδες στο συνταρακτικό δραματικό σενά-
ριο. Οι τέσσερίς τους πόζαραν σε διάλειμμα των
γυρισμάτων, με την κινηματογραφική Ελενίτσα
να κάνει το σήμα της νίκης!

Αποθέωση για την υπέροχη Κα-
τερίνα Διδασκάλου. Θαυμαστής
της πρωταγωνίστριας «χτύπη-
σε» τατουάζ μια ολόσωμη φω-
τογραφία της ηθοποιού από την
παράσταση «Η πόρνη από πά-
νω» και κατόπιν της απέστειλε
-μέσω Διαδικτύου- το άψογο
αποτέλεσμα! «Ένα εκπληκτικό
δώρο με όλη την έννοια της ΕΚ-
ΠΛΗΞΗΣ για τη δεκάχρονη επέ-
τειο της παράστασης από τον
Νίκο, ο οποίος απουσιάζει από
την Ελλάδα πέντε χρόνια»,
αποκάλυψε η πρωταγωνίστρια! 

Με όπλο το χαμόγελό της
Ακομπλεξάριστη η Βίκυ Σταυροπούλου! Η
πληθωρική ηθοποιός ξεκίνησε καλοκαι-
ρινές διακοπές και πριν από την πρώτη
βουτιά πόζαρε στο Instagram με το νέο
της ολόσωμο μαγιό, φορώντας σκούρα
γυαλιά ηλίου και λευκή πουκαμίσα που
έκρυβε επιμελώς τις καμπύλες της. Και
είχε λόγο σοβαρό! «Όταν δεν ξέρεις να
κάνεις retouche, κάνεις τη χαριτωμένη»,
παραδέχτηκε με χαμόγελο και πόζα που
θα ζήλευε και μοντέλο! 

Ο μεγαλύτερος 
θαυμαστής 

Ε
να ματ, δύο τούβλα, μια ζώνη, μαγιό, πετσέτα και ένα
ακτοπλοϊκό για Αλόννησο! Αυτά είναι τα απαραίτητα για
τους λάτρεις της γιόγκα που επιθυμούν να παρακολου-
θήσουν το εξαήμερο σεμινάριο που δίνει αυτές τις μέρες

στο νησί ο γνωστός ηθοποιός Αντώνης Φραγκάκης. Ο πρωταγωνι-
στής είναι δάσκαλος της Iyengar Υoga και ανακοίνωσε διαδικτυακά
το πρόγραμμα: «Επιστρέφουμε στο κέντρο για να το δυναμώσουμε
και να βρούμε τρόπους να το διατηρούμε γεμάτο και ενεργό. Η Γιόγ-
κα - άσανα και Πραναγιάμα, το Τάι Τσι - φόρμα και Τσι Κουνγκ και το
ταοϊστικό άγγιγμα, επηρεασμένο από την Κρανιοϊερή Εργασία θα
είναι οι πρακτικές μας. Τέλος, ο διαλογισμός είναι κομμάτι των πα-
ραπάνω πρακτικών και θα είναι παρών σε κάθε μάθημα». Ο γοητευ-
τικός καλλιτέχνης μυήθηκε στη γιόγκα το 1999, όταν συνάντησε τη
Cyndi Lee, ιδρύτρια του διάσημου OM YOGA.
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Το απόλυτο θηλυκό του καλοκαιριού
Η πρώην «Survivor» Ασημίνα Ιγγλέζου μετά την Πάρο «πέταξε» για Χα-
νιά, αναστατώνοντας με τη σέξι παρουσία της τον αντρικό πληθυσμό
στη Μεγαλόνησο. Η αθλήτρια δημοσίευσε καυτή πόζα από το ξενοδο-
χείο όπου διαμένει, φορώντας σούπερ σέξι, μαύρο, ολόσωμο μαγιό,
αναδεικνύοντας τα σούπερ προσόντα της: το καλογυμνασμένο κορμί
και τα ατελείωτα πόδια της! 



Γ
ια πολλούς ανθρώπους η σχέση με τον
εαυτό τους είναι μια δύσκολη υπόθεση.
Πιο συχνά βρίσκουν λόγους να στενο-
χωριούνται γι’ αυτά που δεν έχουν ή δεν

είναι, παρά να χαίρονται με όσα έχουν ή έχουν κα-
ταφέρει. Το να μάθουμε να αγαπάμε, να φροντί-
ζουμε και να μιλάμε όμορφα στον εαυτό μας είναι
κάτι που μπορεί να ακούγεται εύκολο και απλό,
όμως στην πράξη είναι πιο δύσκολο. Δυστυχώς, οι
περισσότεροι έχουμε μάθει πιο συχνά να κατηγο-
ρούμε τον εαυτό μας και να επισημαίνουμε τα αρ-
νητικά μας στοιχεία, παρά να τον ενθαρρύνουμε,
αναγνωρίζοντάς του τα θετικά. Έτσι, περιμένουμε
από τους άλλους να αποδεχτούν και να αναγνωρί-
σουν τα καλά μας στοιχεία. 

Η ψυχολόγος - συστημική οικογενειακή ψυχο-
θεραπεύτρια Αγγελική Καβαλλιεράτου μάς δίνει
χρήσιμες συμβουλές για να μάθουμε να αγαπάμε
τον εαυτό μας και να τον φροντίζουμε λίγο περισ-
σότερο! «Ξεκίνα τώρα με κάποια μικρά και απλά
βήματα να έρχεσαι λίγο πιο κοντά στον εαυτό σου
και να τον αποδέχεσαι. Αρχικά, είναι σημαντικό για
την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή σου να
θέτεις υγιείς στόχους που θα σε κάνουν να εξελίσ-
σεσαι, να προχωράς και να ανακαλύπτεις όλο και
περισσότερα πράγματα. Αυτή η διαδικασία εξέλι-
ξης δεν θα σου επιτρέψει ξανά στο μέλλον να αμ-
φισβητήσεις τον εαυτό σου. Έπειτα, μην ξεχνάς,
εκτός από όλα τα αρνητικά για τα οποία μπορεί να

συζητάς επί ώρες, να επισημαίνεις και τα θετικά
σου στοιχεία. Θα σου πρότεινα να καθίσεις να γρά-
ψεις σε ένα χαρτί όλα τα θετικά στοιχεία του χαρα-

κτήρα σου και της προσωπικότητάς σου που σε ξε-
χωρίζουν! Ξέρω πως είναι πιο εύκολο να μιλήσεις
για τα αρνητικά στοιχεία που θέλεις να αλλάξεις ή
και να διορθώσεις στον εαυτό σου, όμως αξίζει τον
κόπο να μιλήσεις μία φορά για όλα αυτά τα θετικά.
Και, αφού τα σημειώσεις σε ένα χαρτί, να τα υπεν-
θυμίζεις όσο πιο συχνά μπορείς τον εαυτό σου»,
σημειώνει η κυρία Καβαλλιεράτου. 

«Τη διαδικασία αναγνώρισης των καλών σου
στοιχείων μπορείς να την κάνεις και με τους κοντι-
νούς ανθρώπους. Για παράδειγμα, ζήτησε από με-
ρικά άτομα κοντινά σου, που νιώθεις καλά μαζί
τους, να σου πουν κάποια καλά σου στοιχεία. Ποια
είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή, που σε αν-
τιπροσωπεύουν, τι θαυμάζουν σε σένα. Και να σου
υπενθυμίσουν πόσες φορές αυτά τα θετικά σου
στοιχεία τούς έχουν βοηθήσει».
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Μάθε να αποδέχεσαι τον εαυτό σου

kpapakosto@yahoo.gr

Οι περισσότεροι έχουμε μάθει 
να «αυτομαστιγωνόμαστε» 
και να επισημαίνουμε 
τα δύσκολα στοιχεία μας…

Τα λάθη του
παρελθόντος…
Το πιο σημαντικό για να καταφέρεις να
αποδεχτείς ουσιαστικά τον εαυτό σου εί-
ναι να τον συγχωρέσεις. Συγχώρεσέ τον
για λάθη που μπορεί να έχει κάνει, για
κάποιες κακές επιλογές και συνέχισε
μετά να αποδέχεσαι ότι και αυτά που δεν
σου αρέσουν τόσο στον εαυτό σου έχουν
συνεισφέρει σε αυτό το οποίο είσαι σή-
μερα. «Ξέρω πως αυτή η προσπάθεια δεν
αρκεί, εάν δεν μειώσουμε την αυτοκριτι-
κή σε έναν βαθμό. Όσο εμείς προσπα-
θούμε να βρούμε και να αγκαλιάσουμε
όλα αυτά τα θετικά στοιχεία που έχουμε
και ενδεχομένως πολλές φορές ξεχνά-
με, μια φωνή κριτή μέσα μας δεν μας
αφήνει να τα απολαύσουμε και μας
υπενθυμίζει διαρκώς κάποια δυσάρεστα
χαρακτηριστικά μας. Προσπάθησε λοι-
πόν να μειώσεις αυτήν την κριτική», το-
νίζει η ψυχολόγος.

Αγγελική Καβαλλιεράτου, 
οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια
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Γράφει
η  Γεωργία 

Κουμπούνη

Αν είστε Δίδυμοι ή έχετε Ωροσκόπο στους
Διδύμους:
� Ο 3ος σας οίκος είναι στον Λέοντα και ο 4ος
στο ζώδιο της Παρθένου.
� Στις διακοπές σας επιζητάτε την πολυτέλεια,
την κοσμικότητα και την γκλαμουριά! Σας ται-
ριάζει ένα μέρος όπου θα συναντάτε εξέχοντα ή
δημοφιλή πρόσωπα. Σας αρέσει να έχετε γύρω
σας θεατές και να επιδεικνύεστε. Συνήθως επι-
λέγετε για αποδράσεις τα κοσμικά θέρετρα, που
έχουν κόσμο, κίνηση και επικοινωνία. Συν τοις
άλλοις, σας ταιριάζουν περιοχές «δισυπόστα-
τες», που συνδυάζουν βουνό με θάλασσα.
� Λόγω του Ωροσκόπου σας, μπορείτε να περά-
σετε καλά στην Κυνουρία (παράλια της Αρκα-
δίας), στην Αργολίδα, ενώ και η Αττική προσφέ-
ρεται για εσάς, μιας και συνδέεται με το ζώδιο
της Παρθένου και τον 4ο οίκο σας.
� Γενικά σας ταιριάζουν καθαρές περιοχές, με
πολλαπλές επιλογές και με νοσοκομεία, φαρ-
μακεία και κέντρα υγείας.
� Το κατάλυμα που θα επιλέξετε φροντίστε να
είναι πεντακάθαρο και να έχει όλες τις ανέσεις
που συνηθίζετε στο σπίτι σας (από πιστολάκι
μαλλιών και αιρκοντίσιον μέχρι, φυσικά, wi-fi
και δορυφορική τηλεόραση).

Tip: Γενικότερα, αλλά και ειδικότερα αν ταξι-
δέψετε τον Ιούλιο, κάντε ένα καλό σέρβις στο
αυτοκίνητό σας και ελέγξτε τα λάστιχά σας.

Αν είστε Καρκίνος ή έχετε Ωροσκόπο 
Καρκίνο:
� Ο 3ος σας οίκος είναι στην Παρθένο και ο 4ος

αντιστοιχεί στο ζώδιο του Ζυγού.
� Για τις διακοπές σας συνήθως προτιμάτε μέρη
που φημίζονται για την καθαριότητά τους, το
ποιοτικό φαγητό, τη σωστή ρυμοτομία και την
αρχιτεκτονική τους. Επιζητάτε ποιότητα στις
διακοπές σας, γι’ αυτό αποφύγετε τα μέρη όπου
υπάρχει μεγάλη προσέλευση τουριστών. Θέλετε
να είστε ήσυχοι -και, ει δυνατόν μόνοι- στην πα-
ραλία, όπου θα διαβάζετε ή θα ονειροπολείτε,
ενώ τα βράδια θα επιθυμείτε ποιοτική διασκέ-
δαση μαζί με την παρέα σας.
� Σας ταιριάζουν όμορφα τοπία, με συμμετρία, κα-
λαισθησία, περίεργη αρχιτεκτονική και ωραία θέα
(π.χ., Φηρά Σαντορίνης, Άνδρος κ.τ.λ.). Επιπλέον,
σας ταιριάζουν μέρη ή περιοχές με έντονη καλλι-
τεχνική δραστηριότητα (π.χ., Ύδρα, Σπέτσες).
� Οι Ωροσκόποι στον Καρκίνο επιθυμούν να γυ-
ρίζουν στη γενέτειρά τους ή στα προγονικά τους
μέρη. Ακόμη, περιοχές που τους ταιριάζουν εί-
ναι το Γύθειο, τα Κύθηρα, η Κρήτη και η Μάνη (!),
η Αττική, η Χαλκιδική, η Κορινθία και τα παράλια
της Αργολίδας.
� Με τον Ζυγό να κυβερνά τον 4ο οίκο σας, πρέ-
πει οπωσδήποτε να βρείτε ένα ωραίο κατάλυμα,
με πολύ καλή αρχιτεκτονική και διακοσμημένο
με φίνο γούστο. Ακόμη, φροντίστε να έχουν με-
γάλα μπαλκόνια με θέα στη θάλασσα ή με πρά-
σινο τριγύρω.

Tip: Αποφύγετε τις διακοπές τον Ιούνιο (αν και
μπορεί να φύγετε λόγω ανωτέρας βίας).

Σημ.: Η συνέχεια στο επόμενο

Κριός
(21/3-20/4)
Θα έχετε συναισθηματική απε-
λευθέρωση και τεράστια βελτίω-
ση στη διάθεσή σας. Θυμηθείτε
ότι δεν θα έχουν όλοι μια τέτοια
ανάκαμψη, οπότε να είστε προσε-
κτικοί όσον αφορά τη ζήλια των
άλλων. Υπάρχουν ευκαιρίες για
μικρές αγορές. 

Ταύρος
(21/4-20/5)
Μη σας φοβίζουν η απομόνωση
και η μοναχικότητα. Το εγώ σας εί-
ναι εύθραυστο και δεν σας βοη-
θούν οι αλληλεπιδράσεις με αρνη-
τικά άτομα και με τον πολύ κόσμο.
Αν έχετε έναν έμπιστο σύμβουλο,
μέντορα ή θεραπευτή, αναζητήστε
συμβουλές. 

Δίδυμοι
(21/5-21/6)
Προσπαθήστε να διατηρήσετε
την ενέργειά σας ψηλά σήμερα,
ώστε να καταφέρετε αυτό που
έχει τη μεγαλύτερη σημασία για
εσάς. Καταγράψτε τις προτεραι-
ότητές σας και κυνηγήστε ό,τι
επιθυμείτε περισσότερο. Μη χά-
νετε χρόνο σε ασήμαντες κατα-
στάσεις. 

Καρκίνος
(22/6-22/7)
Αν έχετε μια υποθήκη, ένα δάνειο
ή απλήρωτους λογαριασμούς,
σήμερα θα ζοριστείτε. Πρέπει να
είστε προετοιμασμένοι με ένα
εφεδρικό σχέδιο για να παρακάμ-
ψετε αυτήν τη δυσκολία. Ρωτήστε
τον εαυτό σας εάν υπάρχουν άλ-
λοι τρόποι για να βρείτε χρήματα. 

Λέων
(23/7-22/8)
Σήμερα είστε απρόθυμοι να επι-
κοινωνήσετε με πολύ κόσμο και
κυρίως με νέες γνωριμίες, των
οποίων οι απόψεις σάς κουρά-
ζουν. Βρείτε τρόπους να αποφύγε-
τε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση.
Σήμερα η ουράνια ενέργεια επι-
στρέφει σε σας.  

Παρθένος
(23/8-22/9)
Πρέπει να δώσετε προτεραιότητα
στη χαλάρωση σήμερα. Έχετε κάνει
πολύ καλή δουλειά, οπότε είστε
προετοιμασμένοι για ό,τι πρόκειται
να έρθει. Άλλωστε, μπορείτε να αν-
τέξετε οικονομικά και να περάσετε
ήρεμα τις όποιες δυσκολίες, χωρίς
να δουλέψετε πολύ σκληρά. 

Ζυγός
(23/9-23/10)
Πρέπει να αποφύγετε τις μεγά-
λες αγορές οποιουδήποτε εί-
δους, παρά την αίσθηση που
έχετε ότι χρειάζεστε οπωσδή-
ποτε κάτι. Αντ’ αυτού, ασχολη-
θείτε με τις βασικές σας ανάγ-
κες, όπως το νοικοκυριό, τα
ψώνια και τη φροντίδα σας. 

Σκορπιός
(24/10-21/11)
Μπορείτε να παίξετε ρόλο ώστε
να βοηθήσετε ένα… αουτσάιν-
τερ σήμερα. Οι γύρω σας δεν εμ-
πιστεύονται αυτό το άτομο, αλλά
η δική σας κρίση είναι διαφορε-
τική. Θα προβληματιστείτε για το
πώς θα αλλάξετε την κατάστα-
ση. 

Τοξότης
(22/11-21/12)
Η μέρα θα περάσει χωρίς προ-
βλήματα αλλά και χωρίς απτά
αποτελέσματα. Θα αφιερώσετε
το μεγαλύτερο μέρος της ενέρ-
γειάς σας στις συνήθεις εργασίες
σας. Μπορεί να έρθετε σε αντίθε-
ση με έναν συνεργάτη σας. 

Αιγόκερως
(22/12-19/1)
Σήμερα θα γεμίσετε με ελπίδες σε
ό,τι αφορά την εξέλιξή σας στο εγ-
γύς μέλλον σας. Σαν από κάποιο
θαύμα, η σύγκρουση που έχει προ-
κύψει ανάμεσα σε σας και σε ένα
άτομο θα επιλυθεί. 

Υδροχόος
(20/1-18/2)
Σήμερα θα νιώσετε καθαρή αι-
σιοδοξία, ευγένεια και θετική
ενέργεια. Η ακτινοβολία σας θα
προσελκύσει ανθρώπους από
όλα τα κοινωνικά στρώματα.
Αποφύγετε, όμως, την αναπό-
φευκτη εξάντληση που μπορεί να
φέρει η εν λόγω ανταλλαγή. 

Ιχθύες
(19/2-20/3)
Η μέρα σας θα αναλωθεί στο με-
γαλύτερο μέρος της στις διαπρο-
σωπικές σας σχέσεις. Θα βρείτε
αβίαστα την υποστήριξη και τους
ευεργέτες που αναζητάτε. Οι θε-
τικοί άνθρωποι θα σας βοηθή-
σουν.  

Οι προβλέψεις της ημέραςΟταν μελετάμε τις διακοπές κάποιου, κοιτάμε 
κυρίως τον 3ο οίκο του Ωροσκοπίου του (ταξίδια, 
μετακινήσεις, ενδιαφέροντα, επικοινωνία), 
αλλά και τον 4ο (κατοικία, σπίτι).

Πού θα πας διακοπές και 
πού θα μείνεις, ανάλογα με 
το ζώδιο ή τον Ωροσκόπο σου
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Π
ολύ κακό για το τίποτα; Αν «τίποτα» είναι
ένα ήρεμο καλοκαίρι στις ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις, σύμφωνοι. Από το πολυανα-

μενόμενο τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν δεν προ-
έκυψε «μεγάλο βήμα». Ούτε καν μορατόριουμ.
Συμφωνήσαμε ότι διαφωνούμε, αλλά οι τόνοι θα
μείνουν χαμηλά. Η προσωπική σχέση (επαφή θα
λέγαμε καλύτερα) του Έλληνα πρωθυπουργού με
τον Τούρκο πρόεδρο εγγυάται κατά το θέρος τα
«ήρεμα νερά» και οι διαφορές παραπέμπονται στο
τραπέζι του διαλόγου το φθινόπωρο. Αυτό είναι
«κάτι». Αλλά και από τη συνάντηση του Ερντογάν
με τον Μπάιντεν, εκτός από το φωτογραφικό (δή-
θεν) χειροφίλημα, δεν προέκυψαν ειδήσεις για την
τύχη των S-400. Ούτε και για την πολιτική της Άγ-
κυρας στη ΝΑ Μεσόγειο. Και αυτή η συνάντηση,
παρότι δεν δημιούργησε τη βεβαιότητα επίλυσης
των προβλημάτων, έδωσε την εντύπωση βελτίω-
σης του κλίματος με μπόνους την ελαφρά ανάκαμ-
ψη της τουρκικής λίρας.

Όλοι ευχαριστημένοι, λοιπόν; Αν λάβουμε υπό-
ψη μας ότι στις μεγάλες συναντήσεις επισφραγί-
ζονται και ανακοινώνονται συμφωνίες των οποίων
προηγήθηκαν κοπιώδεις εργασίες πολιτικών και
υπηρεσιακών παραγόντων, διπλωματικοί χειρι-
σμοί, παρασκηνιακές επαφές και συζητήσεις, όλοι
μέχρι νεωτέρας θα πρέπει να είναι ευχαριστημέ-
νοι. Περισσότερο, όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ο Τζο Μπάιντεν βεβαίωσε για την «επιστροφή της
Αμερικής» σε ρόλο πλανητικής δύναμης και δεν

μένει παρά στο ραντεβού του με τον Πούτιν να θέ-
σει προς συζήτηση (εκπροσωπώντας και την Ευ-
ρώπη) τις προϋποθέσεις, τους όρους μιας νέας
ισορροπίας δυνάμεων, η οποία θα κοιτάζει προς
την Κίνα.

Μπορούσαν τα πράγματα να εξελιχθούν διαφο-
ρετικά; Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
η απάντηση είναι αρνητική. Ο διαμεσολαβητικός
ρόλος των ΗΠΑ δεν επιτρέπει στον Ερντογάν να
συνεχίσει αζημίως στον δρόμο των προκλήσεων.
Επόμενο, λοιπόν, να δυσανασχετεί. «Του πρότεινα
(σ.σ.: στον Κυρ. Μητσοτάκη) και στο Αιγαίο ή σε άλ-
λες περιοχές, όταν προκύπτουν ζητήματα, να μην
εμπλέκουμε τρίτα πρόσωπα ή τρίτες χώρες. Όταν
προκύπτουν δυσκολίες, εσείς άνετα να με καλείτε
από την ειδική γραμμή, όπως εγώ καλώ εσάς», φέ-
ρεται να είπε διεκδικώντας τον ρόλο και του παίκτη

και του διαιτητή. Αυτό που δεν είπε, αλλά δεν έγινε
και γνωστό αν εθίγη, είναι οι διχοτομικές βλέψεις
του στην Κύπρο. Το μόνο που έως τώρα πληροφο-
ρηθήκαμε από τις όποιες επαφές και συναντήσεις
στο περιθώριο της Συνόδου ήταν η αρνητική στάση
της Βρετανίας στην προοπτική δύο κρατών.

Στις επαφές και τις συνομιλίες του στις Βρυξέλ-
λες ο Τούρκος πρόεδρος, υπό την πίεση και των
εσωτερικών προβλημάτων του, έδειξε ότι έχει λά-
βει το μήνυμα περισσότερο από τους Αμερικανούς
και λιγότερο από τους Ευρωπαίους. Ωστόσο, έγινε
σαφές ότι η ρήξη δεν είναι επιθυμητή για κανέναν.
Για την Ουάσιγκτον πρόβλημα είναι περισσότερο ο
Ερντογάν παρά η Τουρκία, χώρα με στρατηγική ση-
μασία, ισχυρή σε στρατιωτικές δυνατότητες και αν-
θρώπινους πόρους. Για την Ευρώπη, ειδικότερα τη
Γερμανία, δεν παύει να είναι χώρα-κλειδί για το
Προσφυγικό. Στο έδαφός της βρίσκονται τουλάχι-
στον 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Συνεπώς οι ευρω-
τουρκικές σχέσεις δεν ακολουθούν κατά πόδας τις
αμερικανοτουρκικές. Σε τελική ανάλυση ο Ερντο-
γάν παραμένει ένας ηγέτης με «προίκα» χρήσιμη
για το ΝΑΤΟ και την Ένωση. Συνεπώς, οι συμμαχίες
και οι συνεργασίες μας στην περιοχή, παράλληλα
με τις διμερείς συνομιλίες, την οικονομική αναβάθ-
μιση της χώρας και την ενίσχυση της άμυνάς της,
παραμένουν ο μόνος αποτελεσματικός δρόμος για
τη διαμόρφωση των δύσκολων αλλά αναγκαίων
ισορροπιών στο μέλλον. Η Ιστορία βεβαιώνει ότι τα
νερά δεν θα είναι ήρεμα για πάντα.

Γράφει

o Νίκος 
Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης

ipapoutsanis@hotmail.com 

Οι ΗΠΑ, υπό τη διοίκηση Μπάιντεν,
δεν επιτρέπουν στον Ερντογάν να
συνεχίσει αζημίως στον δρόμο 
των προκλήσεων. Ωστόσο, 
ο Τούρκος πρόεδρος στις διεθνείς
σχέσεις και τις συνεργασίες του 
διαθέτει ως προίκα τις 
στρατιωτικές δυνατότητες της 
χώρας του και το Προσφυγικό...

Ο Ερντογάν ως παίκτης και… διαιτητής

Τ
ελικά, κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν για
να δικαιώσουν το εργασιακό νομοσχέ-
διο της κυβέρνησης που έφερε στη

Βουλή ο Κωστής Χατζηδάκης. Με πρώτη την
πλειονότητα των συνδικαλιστών της ΑΔΕΔΥ,
που κατάφερε ανάμεσα σε όλα όσα πέρασαν
οι μαθητές της Γ’ Λυκείου να φορτώσει σε αυ-
τούς ένα ακόμη άγχος: αν θα απεργήσουν οι
καθηγητές τους σήμερα ή όχι. Και χρειάστηκε
να προσφύγει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κε-
ραμέως στη Δικαιοσύνη για να πράξουν το αυ-
τονόητο. Να αποδεσμεύσουν τους καθηγητές
και τους υπαλλήλους που μετέχουν στις δια-
δικασίες των Πανελλαδικών για να αποφύ-
γουν τη δημόσια κατακραυγή. 

Μέχρι την ώρα που γράφαμε το σημείωμά
μας, δεν είχαν πράξει το αντίστοιχο οι συνδι-
καλιστές της Ναυτιλίας, ώστε να μπορέσουν
να ταξιδέψουν υποψήφιοι και καθηγητές με
τα πλοία. Ελπίζω ότι και αυτοί θα έπραξαν το
αυτονόητο.

Να επανέλθω, όμως, στην ΑΔΕΔΥ. Δικαίω-

μά τους είναι να απεργούν. Δικαίωμά τους και
να κάνουν συγκεντρώσεις. Δικαίωμά τους,
καθετί. Εξάλλου κανείς δεν μπορεί να δια-
γράψει από την ιστορία του εργατικού κινή-
ματος την προσφορά του συνδικαλισμού. Αλ-
λά από το σημείο αυτό μέχρι να… πουλάνε
ανέξοδη τρέλα και να απεργούν για ένα νομο-
σχέδιο που δεν τους αλλάζει τίποτε, είναι
πραγματικά πέρα από κάθε σημείο αντιπαρά-
θεσης και λογικής.

Για κάποιους συνδικαλιστές είναι σαν να
έχει σταματήσει το ρολόι. Παρά το ότι οι εργα-

ζόμενοι τους έχουν γυρίσει την πλάτη χρόνια
τώρα, παρά το ότι τα ποσοστά συμμετοχής εί-
ναι μικρά, παρά το ότι κανείς σχεδόν δεν κατε-
βαίνει πια στους δρόμους, εκείνοι θέλουν με
κάθε τρόπο να ταλαιπωρήσουν την κοινωνία.
Να κλείσουν τους δρόμους, να κόψουν την
περιορισμένη δουλειά που έχουν τα μαγαζιά,
να γίνει μποτιλιάρισμα στους δρόμους και άλ-
λα τινά που θα βιώσουμε σήμερα. Για αυτό και
λέω ότι με τη συμπεριφορά τους το μόνο που
επιτυγχάνουν είναι να δίνουν τον τελευταίο…
ασπασμό στον συνδικαλισμό.

Γιατί αν πραγματικά ήθελαν να κάνουν την
αυτοκριτική τους, θα έπρεπε να ζητήσουν ένα
μεγάλο συγγνώμη από τους εργαζομένους.
Διότι αν το νομοσχέδιο ήταν όπως το λένε, θα
έπρεπε να έχουν κατέβει εκατομμύρια στους
δρόμους. Αντί για αυτό, όμως, είδαμε τους…
γνωστούς αγνώστους να κάνουν επαναστατι-
κή γυμναστική. Και αυτό είναι κρίμα και άδικο
και για τον συνδικαλισμό και για τους εργαζο-
μένους…

Το φύλλο... συκής

Με τη συμπεριφορά τους 
το μόνο που επιτυγχάνουν 
είναι να δίνουν τον τελευταίο…
ασπασμό στον συνδικαλισμό


