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Ψυχροπολεμικό κλίμα με καυτή ατζέντα

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 πρωτοανέλαβε την εξουσία.
Ωστόσο, η συνάντηση κορυφής της Γενεύης βρίσκει τις σχέσεις των δύο χωρών στο χειρότερο σημείο 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 διάφορες φραστικές αντιπαραθέσεις με κορυφαία τη
δήλωσή του κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης, η οποία προκάλεσε την πρώτη διπλωματι-

POLITICAL

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ιδιοκτησία: POLITICAL PUBLISHING IKE

EKΔΟΤΗΣ: Νικόλαος Γ. Καραμανλής
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:

Νίκος Ελευθερόγλου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Δημήτρης Φραγκουλιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Βασίλης Ταλαμάγκας
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Ελένη Μπέρτσου ( Ύλης)
Σπύρος Μουζακίτης (Ρεπορτάζ)

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

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

ρηνικά όπλα και ο έλεγχός τους, οι κυβερνοεπιθέσεις, 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 διμερείς σχέσεις των δύο κρατών θα επουλωθούν ως διά
μαγείας στη συνάντηση της Γενεύης. Αποτελεί, όμως,
μια χρυσή ευκαιρία να μπουν οι βάσεις για να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους δύο ηγέτες,
ώστε να αρχίσει ένας ουσιαστικός διάλογος. Μια ευχή που, ωστόσο, δεν φαίνεται να ασπάζεται ο Ρώσος
υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. «Δεν έχουμε αυταπάτες και δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι θα υπάρξει κάποια πρόοδος,
ιστορικές αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε θεμελιώδεις αλλαγές», είχε δηλώσει την 1η Ιουνίου…
Οψόμεθα!
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Παίζουν με πρόταση... μομφής
Τι σκέφτεται ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα αντιδράσει η Ν.Δ. - Καταγγελία-σοκ από τον Κωστή Χατζηδάκη!

Μ

ε παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη 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 διατάξεων του νομοσχεδίου, ενώ, όπως λένε συνεργάτες του, θα απαντήσει και στη «διαστρέβλωση που γίνεται τόσο από συνδικαλιστικά
σωματεία όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης». Από την άλλη, κύκλοι που βρίσκονται
κοντά στην Κουμουνδούρου δεν απέκλειαν τελικά για λόγους εντυπώσεων και μόνο ο κ. Τσίπρας να καταθέσει πρόταση μομφής στον κ. Χατζηδάκη, την οποία δεν αποκλείεται στη συνέχεια να τη μετατρέψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
σε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.
«Γίνεται ήδη προφανές ότι οι αντιδράσεις της
αντιπολίτευσης και των συνδικαλιστών εδράζονται σε ισχυρισμούς αβάσιμους και ψευδείς,
ενώ αποσιωπούνται προοδευτικές μεταρρυθμίσεις, που ικανοποιούν πάγια αιτήματα και σύγχρονες ανάγκες του κόσμου της εργασίας. Μείζονος σημασίας είναι οι ρυθμίσεις που αποβλέπουν στη στήριξη της οικογένειας, στην εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής και στην ισότητα των φύλων στην εργασία», είπε χθες ως προς το ζήτημα η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη.
Τα κυβερνητικά, πάντως, ανακλαστικά ενεργοποιήθηκαν από χθες με αφορμή τη σημερινή
απεργία της ΑΔΕΔΥ, που θα συμπαρέσυρε και

την ΟΛΜΕ, βάζοντας σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Εξ ου
και από νωρίς η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε αγωγή για να κηρυχθεί παράνομη η απεργία, ενώ στην κυβέρνηση ήθελαν παράλληλα να διασφαλιστεί ότι και τα μέσα σταθερής τροχιάς δεν θα έχουν τραβήξει χειρόφρενο
έως τις 10, προκειμένου όσα παιδιά θέλουν να
μπορούν να μετακινηθούν στα εξεταστικά κέντρα. «Το δικαίωμα στην απεργία προφανώς είναι σεβαστό. Εξίσου σεβαστό, όμως, είναι και το
δικαίωμα του κοινωνικού συνόλου να μην ταλαιπωρείται. Πολλώ δε μάλλον των χιλιάδων
μαθητών και υποψηφίων που πρέπει να προστατευτούν 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 Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτηρίζοντάς τες, μάλιστα, «δολοφονία χαρακτήρα». Στην παρέμβασή
του τόνισε μεταξύ άλλων: «Οι περισσότερες
επιθέσεις που δέχτηκα στη Βουλή δεν ήταν πολιτικές. Ήταν προσωπικές και δολοφονία χαρακτήρα. Δεν σας ενδιαφέρει το νομοσχέδιο.
Έχετε άγχος σε σχέση με το πώς πάτε στις δημοσκοπήσεις. Βγάζετε εμπάθεια και μίσος.
Πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι οι άνθρωποι
που κατηγορείτε έχουν οικογένεια, διαδρομή
και παρουσία στην πολιτική. Δεν είμαι καινούργιος. Έχω κριθεί κατ’ επανάληψη από την

κοινωνία. Από το 2007 που κατεβαίνω εκλέγομαι σταθερά στις πρώτες θέσεις. Στις τελευταίες 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 είμαστε γνωστοί και ξέρουμε πόσο επιρρεπής είναι ο κ. Τσίπρας στο ψέμα. Αλλά θα μου επιτρέψετε 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 περιφερειακών 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 εργατοτεχνίτες που εξισώνονται με τους υπόλοιπους
εργαζομένους και από τους ταχυμεταφορείς
που αποκτούν δικαιώματα. Προχωρούμε με το
σχέδιό μας και εσείς μπορείτε να πάρετε τις γαλέρες για να ταξιδέψετε προς τον Μεσαίωνα».
Πάντως και χθες, δεύτερη μέρα της συζήτησης, η κριτική όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης ήταν σε πολύ υψηλούς τόνους, με τον
ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι νομοθετεί για τον σκληρό πυρήνα του ΣΕΒ.
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Πάρε με στο τηλέφωνο, αλλά!

Τ

η δυνατότητα απευθείας επαφής στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο σηματοδοτεί η διενέργεια
του ραντεβού Κυριάκου Μητσοτάκη και Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο
της Συνόδου του ΝΑΤΟ, καθώς οι δύο ηγέτες έσπασαν τον πάγο και πλέον δεν είναι
υποχρεωτικό, όποτε θέλουν να επικοινωνήσουν, να κινούνται μέσω των συνεργατών τους (π.χ., Ιμπραήμ Καλίν - Ελένη
Σουρανή) ή των διπλωματικών διαύλων,
μέσω των δύο υπουργείων Εξωτερικών.
Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι
προσβλέπει σε πιο πυκνές επαφές σε όλα
τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του
ανώτατου, ώστε να χτιστούν γέφυρες εμπιστοσύνης που θα αποβούν προς όφελος
των δύο χωρών.
Οι διαφωνίες προφανώς παραμένουν,
παρά τη θετική διάθεση που διαπιστώθηκε. 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 «Political» για το αν ο δίαυλος επικοινωνίας των
δύο ηγετών θα παραπέμπει σε έναν «μηχανισμό αποκλιμάκωσης» ή ένα «κόκκινο
τηλέφωνο», κατά το κοινώς λεγόμενο στη
διπλωματική αργκό, η κυβερνητική εκπρόσωπος θέλησε να αποδραματοποιήσει
τα δεδομένα, λέγοντας ότι «η απευθείας
επαφή είναι απευθείας επαφή» και όχι
υποχρεωτικά ένας ειδικός μηχανισμός.
Μάλιστα, παρέπεμψε σε παλαιότερες δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είχε
υπογραμμίσει ότι δεν θα έπρεπε να αποτελεί 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 επικοινωνίας», για την αποφυγή δυσάρεστων
περιστατικών.
«Και οι δύο συμφώνησαν ότι είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχει απευθείας επα-

φή ανάμεσά τους, ενώ, παρά τις διαμετρικά αντίθετες θέσεις των δύο χωρών σε
διάφορα ζητήματα, συμφώνησαν ότι η ένταση του 2020 δεν πρέπει να επαναληφθεί
το 2021», υπογράμμισε προς τούτο η κυρία Πελώνη, ενώ υπογράμμισε ότι οι δύο
ηγέτες χαρακτήρισαν θετική την ενεργοποίηση όλων των υφιστάμενων διαύλων

Α

επικοινωνίας, ενώ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την προώθηση της θετικής ατζέντας επί 25 σημείων στα οποία
εργάζονται ήδη οι υφυπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας αλλά και για τη
συμφωνία Ελλάδας - Τουρκίας για αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά του Covid-19.

υτά ακριβώς τα 25 σημεία της θετικής ατζέντας, όπως έγραψε από
χθες η «Political», θα είναι στην αιχμή
της σημερινής επίσκεψης του υφυπουργού Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη στην Αττάλεια. Ο κ. Φραγκογιάννης, ο οποίος χθες βρέθηκε για συντονισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, έχει
αναλάβει την προώθηση 25 συμφωνιών στους τομείς της οικονομίας, 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

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

από τα 25 έργα, ενώ σύντομα θα πρέπει
να αναμένονται και σχετικές ανακοινώσεις, 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 «χαμηλής πολιτικής». Ο κ. Φραγκογιάννης, παράλληλα, το πρωί της
Πέμπτης θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό, κατά τη διαδικασία ανάληψης της Προεδρίας από την Ελλάδα, στη Διαδικασία
Συνεργασίας Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ραντεβού
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιμένοντας (επίσημη) ενημέρωση

Μ

ε επιφυλάξεις αλλά και κριτικές επισημάνσεις από τα
κόμματα της αντιπολίτευσης
έγινε δεκτή η συνάντηση του
Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν - η δεύτερη έπειτα από 19 μήνες, πάλι
στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ.
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Star κατέβασε πολύ χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών: «Δεν περιμένω και πάρα πολλά
από τη συνάντηση». Μάλιστα, ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποιώντας έντονα αντιπολιτευτικούς τόνους ακόμη και σε ένα
εθνικό ζήτημα όπως οι ελληνοτουρκικές
σχέσεις, υποστήριξε πως «ο κ. Μητσοτάκης έχει πολύ σοβαρές αβαρίες στο εσωτερικό 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. Μητσοτάκης είναι ενδεχομένως ένα moratorium 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 συνομιλιών που είχαν οι δύο πλευρές ζήτησε το
Κίνημα Αλλαγής, αμφισβητώντας τις «πομπώδεις διαρροές περί καλού κλίματος»,
όπως χαρακτηριστικά σχολίαζαν όσα είδαν
το φως της δημοσιότητας μετά τη συνάντηση. Συμπλήρωναν, μάλιστα, στο ίδιο ύφος
ότι «η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να καταστήσει σαφές σε όλους ότι για να δώσει
θετική ψήφο σε μια αναβαθμισμένη συμ-

φωνία της Ευρώπης με την Τουρκία θα
πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις 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 σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας», οι οποίοι, όπως
λένε, απορρέουν «από τους ανταγωνισμούς 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 μπαίνουν και τα σχέδια του ΝΑΤΟ στα οποία,
όπως θεωρούν, «μετέχουν ενεργά οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Τουρκίας και συνοδεύονται με λύσεις συνδιαχείρισης των
θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».
Με «αγανάκτηση και ανησυχία» αντιμετώπισαν στην Ελληνική Λύση τη συνάντηση
Μητσοτάκη - Ερντογάν. «Αναρωτιόμαστε

πλέον αν η Ελλάδα είναι αυτή που ωθεί χιλιάδες παράνομους μετανάστες στα σύνορα στον Έβρο προς την Τουρκία, αν η Ελλάδα 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 ΜέΡΑ25 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.

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

P
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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 ρυθμίσει. Για τον λόγο αυτόν, βρέθηκε και
αντιμέτωπος με αναγκαστικά μέτρα
εκτέλεσης. Το παράδοξο είναι πως ο
ΕΦΚΑ δεν βρήκε και πολλά για να κατασχέσει στους προσωπικούς λογαριασμούς τού εν λόγω επιχειρηματία, παρά
το γεγονός ότι οι δουλειές του πάνε πρίμα… Ποιες δουλειές; Εκτός από τις ΑΠΕ
με τις οποίες ασχολείται, έχει επενδύσει και στην εστίαση.

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Διακοπή
λόγω βροχής

P

OLITICANTIS

Τι συμβαίνει
με τη Mohegan;

A

λλιώς περίμεναν το πρώτο βράδυ στο
Ηρώδειο οι ρέκτες της τέχνης και άλλα
σχέδια είχε ο καιρός. Πραγματικά, πολύς κόσμος βρέθηκε για να ακούσει τον εμβληματικό Ισραηλινό μαέστρο Ζούμπιν Μέτα, στην
επιστροφή του στην Αθήνα, αλλά ο καιρός τα
έκανε… μούσκεμα. Στις πρώτες θέσεις του
Ηρωδείου βρέθηκαν η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η Μαρέβα Μητσοτάκη, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η Λίνα Μενδώνη, ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης και η Δόμνα Μιχαηλίδου. Μάλιστα,
στην εν λόγω παράταση έγινε και η επανεμφάνιση της Άννας Παναγιωταρέα, η οποία έκατσε πίσω 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 ξεκίνησε μια δυνατή βροχή, η οποία, αντί να εξασθενεί, δυνάμωνε, με αποτέλεσμα σύντομα ο κ. Μέτα να δώσει το σήμα για απόσυρση των οργάνων. Οι καλεσμένοι και οι θεατές περίμεναν λίγο, αλλά μάταια. Ελπίζουμε να μην είναι… οιωνός για το πώς θα πάει η χρονιά στο Ηρώδειο!

Το τοπίο είναι ρευστό και στο παρασκήνιο γίνονται διάφορα παζάρια. Ακούγεται έντονα ότι η αμερικανική εταιρεία Mohegan θέλει να μειώσει το
ποσοστό της στην κοινοπραξία για την κατασκευή
του καζίνου στο Ελληνικό και να πάρει στην πλάτη 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 προτιμήσει να ολοκληρώσει το κατά πολύ μεγαλύτερο
και ωριμότερο αντίστοιχο έργο στη Νότια Κορέα
(Inspire Korea in Incheon), το οποίο θα τους δώσει 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.

Τραπεζώματα
στην Τουρκία

Μετά τη σύγχυση
θέλουν και υπουργιλίκι
Πάνε κι έρχονται οι φάκελοι
στην Επιτροπή Παιγνίων

Κάποια δημοσιογραφικά κέντρα διαρρέουν
ότι ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Υγείας, κύριος Θεμιστοκλέους, στον επικείμενο ανασχηματισμό θα υπουργοποιηθεί!
Δεν κοιτάνε τα χάλια τους, που έβγαλαν ανακοίνωση 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, προκάλεσαν σύγχυση και αλαλούμ στον κόσμο
και κατά τα άλλα θέλουμε υπουργιλίκι.

«Σφαγή» γίνεται στην Ανεξάρτητη Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με έναν συγκεκριμένο φάκελο. Ο φάκελος μιας συγκεκριμένης υπόθεσης φαίνεται να είναι «ατελής»… Και άρχισαν τα
γνωστά παρατράγουδα, με το μενού να περιλαμβάνει επιθέσεις από ΜΜΕ που σχετίζονται με τον
ιδιοκτήτη της «κομμένης» στοιχηματικής εταιρείας. Καλά ξεμπερδέματα! Να δούμε πού θα κάτσει η
μπίλια, τελικά...

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 υφυπουργό Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ στην Αττάλεια,
προβλέπεται δείπνο. Μαθαίνω ότι ο Ονάλ έχει ήδη
διαλέξει εστιατόριο, το οποίο ελπίζω να είναι ανάλογο του «Διονύσου», όπου ο Νίκος Δένδιας, παρουσία 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 Διαδικασίας Συνεργασίας Χωρών της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, την Προεδρία της οποίας αναλαμβάνει η
Ελλάδα.
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Το... Πρόσωπο

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! Σύμφωνα 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 αρνήθηκε 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.

Γράφει η

Αναμένεται «πόλεμος» για τα Λατομεία Διονύσου

Περί «αποχώρησης»
Βαρθολομαίου

Ανάστατη είναι η τοπική
κοινωνία των Δήμων Διονύσου και Πεντέλης από την επιχειρούμενη επαναλειτουργία
των κλειστών -εδώ και δεκαετίες- Λατομείων Διονύσου, σε
περιοχή η οποία είναι προστατευόμενη, αναδασωτέα και
βρίσκεται κοντά σε κατοικίες και αρχαιολογικό χώρο. Κατά της λειτουργίας του λατομείου τάσσονται ο Δήμος Διονύσου αλλά και γειτονικοί δήμοι (Πεντέλης, Κηφισιάς, Νέας Μάκρης κ.ά.),
ενώ έχουν κατατεθεί διοικητικές προσφυγές κατά της απόφασης του συντονιστή Αποκεντρωμένης 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 απορριπτικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, αλλά και να καταργηθούν τα Λατομεία της Πεντέλης ως ανενεργά πέραν της 10ετίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του λατομικού νόμου.

Ντένη Καρέλη

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 Ορθοδοξίας. Σύμφωνα με τα εν λόγω σενάρια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προβληματίζεται, χωρίς να έχει
αποφασίσει οριστικώς, για το αν το τέλος του 2021 ή το αργότερο οι αρχές του
2022 είναι, ίσως, η καταλληλότερη στιγμή για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες
διαδοχής του. Μετράει ήδη 30 χρόνια
στο αξίωμα, το οποίο έχει και γεωστρατηγική σημασία. Δεν είναι εύκολο πράγμα να αποσυρθεί ο Βαρθολομαίος. Έχει,
δηλαδή, ευρύτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς οι ΗΠΑ στηρίζουν τον ηγέτη
των όπου γης Ορθοδόξων, προκειμένου
να ανακόψουν την επιρροή του Πατριαρχείου της Μόσχας σε κομβικές περιοχές του πλανήτη, όπως τα Βαλκάνια
και η Μέση Ανατολή.

POLITICANTIS

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 εισοδήματα της μεγάλης πλειονότητας των Ελλήνων πολιτών. Η ανησυχία άρχισε να εκδηλώνεται με την αύξηση της τιμής των
τροφίμων που προκάλεσε η κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης από τις ασιατικές χώρες. Στη συνέχεια, προστέθηκε ο
κινεζικός πληθωρισμός, που αύξησε κατά 30% τις τιμές στα ανταλλακτικά των
αυτοκινήτων και σε μία σειρά ακόμα βιομηχανικά προϊόντα. Βέβαια, κάποιες
αλυσίδες τροφίμων που δεν επηρεάζονται ούτε από τον κινεζικό πληθωρισμό
ούτε και από την αύξηση των τιμών στα
καύσιμα βρήκαν ευκαιρία να στήσουν
κερδοσκοπικά παιχνίδια. Γι’ αυτό η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι σε ετοιμότητα
και παρακολουθεί στενά τις τιμές στις
αλυσίδες των σουπερμάρκετ.

Τα «μυστήρια»
με τους μισθούς
των ερευνητών

Ο Βαρουφάκης ρίχνει…
δίχτυα στους Οικολόγους

O

Γιάνης Βαρουφάκης σκοπεύει να εκμεταλλευθεί την κρίση στις σχέσεις των
Οικολόγων Πράσινων με τον ΣΥΡΙΖΑ. O επικεφαλής του ΜέΡΑ25 έχει ήδη ρίξει… 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 ακούγονται θεωρητικά, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι αυτό το 2% είναι αρκετό είτε για να διασώσει 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%.

Μαθαίνω ότι σε ένα εκ των ινστιτούτων
της χώρας μας γίνεται… ο μαύρος χαμός. Έχει μπει μέσα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ελέγχει τα μισθολογικά 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 περίοδο 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 κουκουλώσουν όλα…

P
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Πρόοδος και ΣΥΡΙΖΑ δεν πάνε μαζί

Α
του

Βασίλη
Φεύγα
Γραμματέας
Στρατηγικού
Σχεδιασμού
και Επικοινωνίας
της Νέας
Δημοκρατίας

ναμφισβήτητα το θέμα των ημερών που
απασχολεί την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα είναι το νέο, σύγχρονο εργασιακό νομοσχέδιο, που από τη Δευτέρα συζητείται 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 αγοράς εργασίας και έπρεπε ήδη να είχε αναμορφωθεί προ πολλών ετών.
Όπως είναι λογικό, για την αξιωματική αντιπολίτευση 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 θεωρούμε τον ΣΥΡΙΖΑ σύγχρονο κόμμα. Κάθε άλλο.
Ελπίζαμε, όμως, ότι η πενταετής παρουσία του
στη διακυβέρνηση του τόπου θα ήταν μια περίοδος 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 επισημαίνονται:
1. Ψηφιακή κάρτα εργασίας για έλεγχο και πάταξη 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 εργασία.
5. Θέσπιση δικαιώματος αποσύνδεσης στην τηλεργασία 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 άκυρης απόλυσης, που συνεπάγεται επαναπασχόληση και καταβολή μισθών για την ενδιάμεση περίοδο.
9. Απαγόρευση απόλυσης για άσκηση οποιουδήποτε 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 γονείς με πληρωμή από τον ΟΑΕΔ για τους δύο μήνες.
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 μητρότητας.
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». Υποθέτουμε 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, τότε λυπάμαι, αλλά κάποιοι πρέπει να εξηγήσουν
στον ελληνικό λαό τι ακριβώς σημαίνει πρόοδος
για αυτούς και προοδευτισμός. Καλά τα λόγια, αλλά ακόμη καλύτερες οι πράξεις. Και ο προοδευτικός στα λόγια είναι ο οπισθοδρομικός και ο συντηρητικός στις πράξεις. Είναι απλώς θέμα κοινής
λογικής και όχι ευφυΐας.

ΗΠΑ και Ε.Ε. επαναπροσδιορίζουν τη στενή τους σχέση

Ο

ι εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ - Ε.Ε. και Ελλάδας - Τουρκίας κυριάρχησαν στη Σύνοδο του
ΝΑΤΟ. Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο με
αρκετές υποχωρήσεις και με τον Τούρκο πρόεδρο κ.
Ερντογάν να αναδιπλώνει τη στρατηγική και φιλοσοφία του.
Ο Αμερικανός πρόεδρος κ. Μπάιντεν συναντήθηκε
με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, επιδιώκοντας να αποκαταστήσει τη διμερή εταιρική 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 αρνούνται να ευθυγραμμιστούν πλήρως με την Ουάσιγκτον.
Μετά την κρίση στη σχέση ΗΠΑ - Ε.Ε. επί των ημερών του προκατόχου του, ο οποίος χαρακτήριζε «εχθρό την Ε.Ε.» και δεν έκρυβε την άρνησή του για το ευρωπαϊκό σχέδιο, ο νυν πρόεδρος έχει άλλη ατζέντα
και διαφορετική προσέγγιση.
«Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί οντότητα εξαιρετικά ισχυρή και δυναμική», είπε ο κ. Μπάιντεν στη διάρκεια της συνόδου της G7 στην Κορνουάλη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ και

την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Αυτή η πρώτη συνάντηση ΗΠΑ - Ε.Ε. στις Βρυξέλλες από το 2017 δεν επιλύει όλες τις εκκρεμότητες,
αλλά αναδεικνύει ότι η διπλωματία επιστρέφει, ο διάλογος ενισχύεται και οι δύο πλευρές επαναπροσδιορίζουν το πεδίο συνεννόησής τους.
Ο κ. Μπάιντεν θέλει να «αποκλιμακωθούν» οι διμερείς εντάσεις προκειμένου ΗΠΑ και Ε.Ε. να επικεντρωθούν 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 συμμαχία εναντίον του Πεκίνου.
Η Ευρώπη προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις της να
προστατεύσει την αγορά της από τον αθέμιτο ανταγωνισμό κινεζικών εταιρειών, ταυτόχρονα όμως θέλει να
διατηρήσει την καλή σχέση της με την Κίνα, που αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό της εταίρο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποκηρύξει την «αμφιλεγόμενη» συμφωνία που σύναψε τον Δεκέμβριο
με το Πεκίνο και θεωρητικά θα ανοίξει σε Ευρωπαίους
επενδυτές τομείς της κινεζικής αγοράς, όπου η πρόσβαση είναι απαγορευμένη ή περιορισμένη. Η εφαρ-

μογή της συμφωνίας αυτής προς το παρόν έχει παγώσει μετά τις κυρώσεις της Ε.Ε. εξαιτίας των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των Ουιγούρων, που ακολουθήθηκαν από αντίποινα του Πεκίνου.
Οι Αμερικανοί, μετά τη στροφή τους στην περιφέρεια του Ινδικού - Ειρηνικού επί προεδρίας κ. Μπαράκ
Ομπάμα, έστειλαν μήνυμα ότι δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα 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 επισημοποιηθεί η σύσταση κοινής «task force», ειδικής
επιχειρησιακής ομάδας που θα καταπιαστεί με την
αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής εμβολίων, κυρίως 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.

του

Κωνσταντίνου
Σ. Μαργαρίτη
Δημοσιογράφος
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Το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού,
άλλο ένα άλλοθι της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Π
της

Μαρίας
Απατζίδη
Βουλευτής
Ανατολικής
Αττικής
με το ΜέΡΑ25

ρόσφατα ήρθε στη Βουλή προς ψήφιση η
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα
το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού. Η όλη διαδικασία έγινε εξαιρετικά συνοπτικά και βεβιασμένα. Αυτό μας κάνει να αναρωτιόμαστε για άλλη μια φορά τα
εξής: Γιατί τέτοια βιασύνη και προχειρότητα; Πού αποσκοπεί η ταχύτητα διεκπεραίωσης των διαδικασιών
έγκρισης του ψηφιακού πιστοποιητικού; Διασφαλίζονται τα συμφέροντα και τα ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα των πολιτών;
Ας δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Με το πρώτο άρθρο θεσπίζεται το Ψηφιακό Πιστοποιητικό, στο οποίο
θα εμπεριέχονται πληροφορίες και δεδομένα του κατόχου του. Δηλαδή, αν έχει εμβολιαστεί, το αποτέλεσμα 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 εργαλειοποιούνται με άγνωστους απώτερους σκοπούς.
Εν τούτοις, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,
που αφορά στο ψηφιακό πιστοποιητικό, δεν περιλαμβάνει 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 επικοινωνιακό προφίλ για τη χώρα ως ελκυστικό και ασφαλή
τουριστικό προορισμό. Η τουριστική βιομηχανία της
χώρας μας πρέπει να λειτουργήσει και σε αυτό δεν χωρά καμία αμφιβολία. Όμως, αυτό πρέπει να γίνει διαφυλάττοντας τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
Το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν πρέπει να αποτελέσει άλλοθι της κυβέρνησης για τη διατήρηση του ΕΣΥ
στην παρούσα δεινή κατάσταση. Το εμβόλιο δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ. Ο εμβολιασμός αποτελεί ένα σημαντικότατο μέσο για την έξοδο από την πανδημία, αλλά πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά, όπως άλλωστε
επανειλημμένως επισημαίνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός 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 ποσοστό πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού βρίσκεται κάτω από το 25%. Λιγότεροι από 2,5

εκατομμύρια ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί έχουν
πραγματοποιηθεί. Οι αλληλοαναιρούμενες πληροφορίες και οι συγκρούσεις ακόμη και μεταξύ των επιστημόνων της επιτροπής λοιμωξιολόγων δείχνουν έλλειψη 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 αντιμετωπίζονται οι παθογένειες του συστήματος Υγείας της χώρας. Όλοι γνωρίζουμε ότι, παρά τη σοβαρότατη κατάσταση 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 αξιόπιστης υγειονομικής φροντίδας σε πρωτοβάθμιο και σε
δευτεροβάθμιο επίπεδο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του κράτους.
Όσο για τα άλλοθι, κάποτε ακόμη και αυτά θα τελειώσουν και τότε η Μητσοτάκης Α.Ε. θα κληθεί να πληρώσει τον λογαριασμό. Στις κάλπες.

Η Ευρώπη χτίζει το νέο μέλλον ή το νέο παρελθόν;

Χ

ωρίς να υπάρχει πρόθεση περιχαράκωσης ή
εκμηδενισμού των συλλογικών ή πολιτικών
προσπαθειών, ένα πέπλο ανασφάλειας καλύπτει τον ψυχισμό των Ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερα
δε αυτών του Νότου. Μεγάλο βάρος ευθύνης φέρει ο
γερμανικός οικονομικός δεσποτισμός στην προσπάθεια (της Γερμανίας) να επιβληθεί ως μόνη οικονομική και πολιτική δύναμη σε ένα νέο μοντέλο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, η Γερμανία προσπερνώντας το
αφήγημα της ευρωπαϊκής «στρατηγικής επάρκειας»
γυρνάει το κεφάλι στη μετεγκατάσταση των βιομηχανιών της σε χώρες χαμηλού κόστους παραγωγής, που
ταυτόχρονα έχουν πολλά ερωτηματικά για τους δημοκρατικούς θεσμούς τους (π.χ., η Τουρκία). Η υπόλοιπη
Ευρώπη… συζητά, επιβεβαιώνοντας το σημαντικό έλλειμα πολιτικής και διοικητικής επάρκειας. Το κενό
της έλλειψης ηγετών ήρθε να καλυφθεί με την πληθώρα των «διαχειριστών». Οι προσωπικότητες και
ηγέτες του παρελθόντος απουσιάζουν αισθητά και
οδυνηρά. Η προσπάθεια μετασχηματισμού των «διαχειριστών» 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 ενιαίας 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 αφετηρία, ελπίζοντας πάντα προς όφελος της χώρας μας.

Η επόμενη μέρα
Στο ευρωπαϊκό σκηνικό συνεχίζεται το στενό και
ρηχό πλαίσιο βάσει του οποίου οι Βρυξέλλες «διαβάζουν» τη σημερινή κατάσταση, αναγνωρίζοντας τη
σπουδαιότητα, αλλά εμπλέκοντας τις αέναες αναποτελεσματικές συζητήσεις ως κοινή συνισταμένη. Πώς
θα απαντήσουν η Ευρώπη ως Ένωση και τα κράτη ως
μέλη στις μεγάλες ευθύνες που έχουν αναλάβει απέναντι στις κοινωνίες τους;
Πρωταρχικό βήμα στη νέα εποχή είναι η αντιμετώπιση δύο κεντρικών ζητημάτων που αφορούν στην
κοινωνία και τους πολίτες και στο νέο ανασχεδιασμένο οικονομικό μοντέλο.
Η ευθύνη απέναντι στην κοινωνία έγκειται στο να
«μεταφερθεί» με ασφάλεια ο ανθρώπινος παράγοντας -άρα και το ενεργό ανθρώπινο δυναμικό- από την
«κοινωνική αποστασιοποίηση» στη «νέα κανονικότητα» δραστηριοποίησης. Όσο και αν αυτή η προσέγγιση
μπορεί να φαίνεται ως υπεραπλούστευση καταστάσεων, η πραγματικότητα είναι δεδομένη, υπαρκτή και

επίπονη. Η ουσία είναι να μη χαθεί αξιόλογο και αξιόμαχο προσωπικό από την οργανωμένη -ελληνικήεπιχειρηματικότητα. Η επιστροφή στη «νέα κανονικότητα» αποτελεί σημαντικό συστατικό σε ένα νέο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου, το οποίο πρέπει να αντικαταστήσει 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 εκτροχιάσει την οικονομία ή, τουλάχιστον, να δυσχεράνει τη
μελλοντική εύκολη χρηματοδότηση από τις αγορές
για χώρες όπως η Ελλάδα.
Η παραμονή στο μοντέλο του δεσποτικού μονεταρισμού θα δημιουργήσει σημαντική φυγόκεντρη δύναμη στη συνοχή της Ε.Ε. Ταυτόχρονα τίθενται πολλά
ερωτήματα για τη μετά την ποσοτική χαλάρωση εποχή, η οποία όλοι ελπίζουμε να αργήσει να έρθει. Η πιθανή επιστροφή των θεσμών ως λογιστών θα έχει αρνητικές συνέπειες στην εθνική μας οικονομία, αν η
ίδια (η οικονομία) δεν έχει προλάβει να «εξαργυρώσει» το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ιστορία (κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου) είναι πολύ πρόσφατη για να την ξεχάσουμε και γιατί δυστυχώς μπορεί να τη δούμε να
επαναλαμβάνεται.

του

Νίκου
Ροδόπουλου

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

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

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 αντιδράσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τις καταναλώσεις του β’ εξαμήνου του
2020 και τα ποσά που καλούνται
να πληρώσουν χίλιοι και πλέον
πολίτες σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τις 2.000 ή και
3.000 ευρώ.

Οι σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ - Οικολόγων

Σ

την πρόσφατη εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για το περιβάλλον και το κλίμα, με ομιλητή τον αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συμμετείχε
και η Κατερίνα Ανδρικοπούλου - Σακοράφα, τέως
συνεκπρόσωπος και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας των Οικολόγων - Πράσινων. Η Κατερίνα Ανδρικοπούλου - Σακοράφα είναι πρώτη αναπληρώτρια στο
ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Στη συμφωνία,
μάλιστα, που είχε γίνει με τους Οικολόγους - Πράσινους προκειμένου να κατεβούν μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ
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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 κάθοδό 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 συμπρόεδρο των Οικολόγων - Πράσινων.

Οι παίκτες

Αναμονή

Αν και οι ανασχηματισμοί δεν προαναγγέλλονται,
τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχτεί ότι περιγράφονται. Φαίνεται ότι αυτό ισχύει και στην παρούσα φάση, καθώς οι «ζυμώσεις» στο πρωθυπουργικό 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 έντεκα παίκτες».

Τον Ιούλιο, στην καλύτερη περίπτωση, θα έχουμε πραγματικές τουριστικές ροές προς τη χώρα
μας μετά και την απόφαση της Βρετανίας να μην
εντάξει ελληνικούς προορισμούς στην υγειονομική πράσινη λίστα της. Οι Βρετανοί ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις των φορέων του τουρισμού, οι οποίοι εδώ και μήνες επισημαίνουν ότι
φέτος, αν όλα εξελιχθούν καλά, αφίξεις θα έχουμε από τα μέσα Ιουλίου και μετά.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Γερμανική
πρόκληση

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 κλήθηκε ούτε και σε αυτήν που θα γίνει σε λίγες μέρες. Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου
Εξωτερικών δήλωσε ότι η Διάσκεψη της Λιβύης στις 23 Ιουνίου θα πρέπει να είναι μεν χωρίς αποκλεισμούς, αλλά να αποτελείται από
τους συμμετέχοντες κατά το προηγούμενο
έτος, από μια ομάδα «που εγγυάται καλά αποτελέσματα».
Η Διάσκεψη αποσκοπεί στην αποτίμηση της
προόδου που έχει σημειωθεί στις προσπάθειες
επίτευξης ειρήνης στη χώρα. Πέρυσι, δεδομένων των κατηγοριών της Αθήνας, το Βερολίνο
υποστήριξε ότι η διάσκεψη δεν ασχολείται με
τα θαλάσσια δικαιώματα στη Μεσόγειο. Υπόβαθρο της υπόθεσης είναι ότι η συμμετέχουσα στη
διάσκεψη Τουρκία είχε συνάψει το 2019 μια
συμφωνία με την Τρίπολη για την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων σε περιοχές που εν μέρει ανήκουν στην ΑΟΖ της Ελλάδας.
Η στάση του Βερολίνου είναι ακατανόητη, ειδικά από τη στιγμή που προσκαλούνται οι γειτονικές χώρες της Λιβύης και η Ελλάδα είναι η πλησιέστερη χώρα στη Λιβύη από όλα τα κράτη της
Ε.Ε., σημειώνει η Αθήνα. Επιπλέον, η Ελλάδα
διατηρεί στενούς δεσμούς με τη χώρα. Έλληνας διπλωμάτης δεν μάσησε τα λόγια του: «Η
Γερμανία διαθέτει τόσο ισχυρά οικονομικά
συμφέροντα στην Τουρκία που προτιμά να αποκλείσει έναν εταίρο στην Ε.Ε. παρά να δυσαρεστήσει 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 άπτεται των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, συμπλήρωσε ότι δεν είναι τωρινή συζήτηση, αλλά η
ατζέντα έχει χαραχθεί από το 2019.
Η Γερμανία έχει ακολουθήσει μια μάλλον εχθρική γραμμή απέναντι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, καταπατώντας κάθε έννοια αλληλεγγύης σε σειρά κομβικών ζητημάτων. Η στάση της πρέπει να καταγγέλλεται συνεχώς.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Λοβέρδος στον... πράσινο ήλιο
του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου

Τ

ο πολιτικό του διακύβευμα, με
το οποίο θα διεκδικήσει την
ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, παρουσιάζει σήμερα στις
6 το απόγευμα ο Ανδρέας Λοβέρδος, μέρα, βέβαια, που όλα τα φώτα θα είναι
στραμμένα στη Βουλή.
Η παρουσίαση θα γίνει με ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο. «Είναι μια φάση
ανοιχτής διαβούλευσης έως τον Σεπτέμβριο, που ανοίγει επίσημα τον προεκλογικό αγώνα. Καταγράφω όλες τις προτάσεις μου προς το εκλογικό σώμα, τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, προς
όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες»,
είπε ο βουλευτής και τομεάρχης Εξωτερικών του ΚΙΝ.ΑΛ. μιλώντας στο Πρώτο
Πρόγραμμα. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι περιμένει «αντιδράσεις θετικές και αρνητικές, ώστε να ολοκληρώσω το κείμενό
μου τον Σεπτέμβριο». Αναφορικά με το
περιεχόμενο της πολιτικής του πλατφόρμας, είπε ότι θα υπάρχουν όλα τα θέματα: από την έννοια του πατριωτισμού
μέχρι και τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ.

aantonopoulos10@gmail.com

Ωστόσο, υπεραμύνθηκε της τακτικής
του, υπογραμμίζοντας ότι με τη στάση
του αυτή δεν δημιουργεί «πολεμικό κλίμα» 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 Κινήματος Αλλαγής. Στο στόχαστρο της Χαριλάου 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 απόφασή της για τη χορήγηση του AstraZeneca με το εσπευσμένο άνοιγμα
των δραστηριοτήτων λόγω της μακρόχρονης καραντίνας. Καταλήγοντας, δε,
επισημαίνουν πως «υπάρχει μεγάλη ευθύνη για αυτό. Στον εμβολιασμό απαιτείται σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες».
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 Αττικής Γιώργου Πατούλη, το έργο βρίσκεται
σε τροχιά δημοπράτησης που θα ξεκινήσει τον Αύγουστο.
«Χαιρόμαστε που έστω και με καθυστέρηση δύο ετών η πίεσή μας, και μάλιστα 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 αυτό το μεγάλο έργο αλλά και τον ουσιαστικό ρόλο των δημάρχων σε συνεργασία
με την Περιφέρεια», δήλωσε η κυρία
Γεννηματά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυρία Γεννηματά αλλά και οι βουλευτές του ΚΙΝ.ΑΛ.
είχαν ασκήσει έντονη κοινοβουλευτική
πίεση για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις των έργων. Το γεγονός αυτό, μάλιστα, δεν πέρασε απαρατήρητο από τον κ.
Πατούλη, ο οποίος αναγνώρισε, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συμβολή του Κινήματος Αλλαγής προκείμενου να «ξεκολλήσουν» οι διαδικασίες.

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

P
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«Ορατό» το... αόρατο F-35

Σ

ε τροχιά F-35 κινείται και πάλι η
Ελλάδα, με το διακομματικό νομοσχέδιο των Αμερικανών γερουσιαστών Μενέντεζ και Ρούμπιο 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 Αεροπορίας 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 μοίρας 20 αεροσκαφών, ενώ το 2019 υπεγράφη σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης
σχετικά με την ενσωμάτωση του μαχητικού 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 Πολεμική Μοίρα. Η απάντηση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, βέβαια, όπως εκφράστηκε

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

διά στόματος του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, ήταν αρνητική, υπογραμμίζοντας 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 συζητήσεις για την παραγγελία των F-35.
Στο διάστημα που μεσολάβησε, οι ισορροπίες 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 «ταραξία» της περιοχής. Μάλιστα, το εντεινόμενο
φλερτ της Άγκυρας με τη Μόσχα φαίνεται
πως έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της ελληνικής πλευράς, με τους Μενέντεζ και Ρούμπιο να ζητούν την έγκριση του Κογκρέσου
ώστε να πουληθούν στην Πολεμική Αεροπορία τα έξι τουρκικά F-35 που κατασκευάστηκαν, αλλά δεν παραδόθηκαν ποτέ
στην Άγκυρα.
Σε κάθε περίπτωση, η φυσική και στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων
εκτιμά ότι το μέλλον της Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκεται στο F-35 και αργά ή γρήγορα τα Stealth μαχητικά θα τροχοδρο-

μούν σε ελληνικές βάσεις. Σύμφωνα με
τους σχεδιασμούς του Επιτελείου, το τρίπτυχο που θα υπερασπίζεται τους ελληνικούς ουρανούς για τις επόμενες δεκαετίες
θα αποτελείται από τα υπερσύγχρονα Rafale, τα αναβαθμισμένα F-16 και, φυσικά,
τα F-35. Ο συνδυασμός των μαχητικών και
η ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν σε
οποιαδήποτε αποστολή αέρος - αέρος, αέρος - εδάφους και αέρος - επιφανείας θα
δώσουν το απόλυτο επιχειρησιακό πλεονέκτημα στην Πολεμική Αεροπορία, καθιστώντας τη μία από τις ισχυρότερες του κόσμου.

Σε επιφυλακή οι Ένοπλες Δυνάμεις
Παράλληλα με την αγορά εξοπλισμών, το
υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ
διατηρούν τις Ένοπλες Δυνάμεις σε εγρήγορση μέσω ασκήσεων και συνεκπαιδεύσεων. Την εβδομάδα που πέρασε πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη δοκιμή των συστημάτων αεράμυνας σε περιοχές της
Θράκης και του Αιγαίου, στο πλαίσιο της
διακλαδικής άσκησης «Πολύφημος 21».
Στην άσκηση συμμετείχαν μαχητικά αεροσκάφη, αντιαεροπορικά συστήματα, επιθετικά ελικόπτερα, τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης και μη επανδρωμένα
οχήματα. Σε αντικείμενα της άσκησης
συμμετείχαν και πλοία του Πολεμικού
Ναυτικού αλλά και ο Δορυφορικός Σταθμός Εδάφους του ΓΕΕΘΑ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι συνομιλίες
για τη διοργάνωση της πολυεθνικής άσκησης «Μέδουσα», που συνδιοργανώνουν η
Ελλάδα, η Κύπρος και η Αίγυπτος. Εκπρόσωποι των τριών Επιτελείων συναντήθηκαν 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 Νοεμβρίου στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης
και του Αιγαίου. Η «Μέδουσα» αποτελεί τη
μεγαλύτερη πολυεθνική άσκηση της Ανατολικής Μεσογείου, στην οποία συμμετέχουν όλο και περισσότερες χώρες της περιοχής. 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.

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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Ο Νότος… πάγωσε την Άγκυρα

Η

χηρό χαστούκι στην Άγκυρα
για τα όσα κάνει σε βάρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας έδωσαν με κοινή τους δήλωση οι
υπουργοί Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας, Μάλτας, Πορτογαλίας, Ισπανίας και Κύπρου,
προκαλώντας την αντίδραση της Άγκυρας.
Η Συμμαχία του Νότου (όλες οι μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
MED7 στη διακήρυξή τους τονίζουν: «Καλούμε όλες τις χώρες της περιοχής να σεβαστούν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά
δικαιώματα όλων των κρατών-μελών της
Ε.Ε., καθώς και το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου της Θάλασσας».
Παράλληλα, κλήθηκε για άλλη μια φορά 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 διαπραγματεύσεων με καλή πίστη και πλήρη
σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS, και κάλεσαν την Τουρκία να αποδεχτεί την πρόσκληση της Κύπρου να ξεκινήσει διάλογο σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών τους.
Οι υπουργοί της MED7, τέλος, επανέλαβαν την «ισχυρή δέσμευσή» τους για
βιώσιμη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού στη βάση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα,
όπως ορίζεται στα σχετικά Ψηφίσματα
των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία είναι δεσμευτικά 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 σοβαρές ανησυχίες για την παραβίαση του καθεστώτος των Βαρωσίων.
«Οι προσπάθειες επανάληψης των διαπραγματεύσεων δεν πρέπει να υπονομεύονται περαιτέρω από παράνομη και
προκλητική συμπεριφορά στις θαλάσσιες ζώνες και στην επικράτεια της Κύπρου. 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

Ο Τζόνσον άναψε… κόκκινο στα τουρκικά
σχέδια για δύο κράτη στην Κύπρο
«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 Ντάουνινγκ Στριτ για τη συνάντηση του Βρετανού πρωθυπουργού
Μπόρις Τζόνσον με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που έγινε στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις
Βρυξέλλες. Με την τοποθέτηση αυτή το Λονδίνο επί της ουσίας πάγωσε τα σχέδια του Ερντογάν και των Τουρκοκυπρίων για τη δημιουργία δυο κρατών στο νησί.
Σύμφωνα με το βρετανικό πρωθυπουργικό γραφείο, οι
δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τη μάχη κατά του κορονοϊού
τα συμφέροντα των κρατών-μελών της,
καθώς και να διατηρήσει την περιφερειακή σταθερότητα».
Το τουρκικό ΥΠ.ΕΞ. σε ανακοίνωσή του
επαναλαμβάνει την πάγια επιχειρηματολογία της Άγκυρας, σύμφωνα με την
οποία τίποτε δεν μπορεί να αποφασιστεί
για τη Μεσόγειο χωρίς τη δική της παρουσία και συγκατάθεση: «Η κοινή δήλωση που εγκρίθηκε στη συνάντηση των
υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών της Νότιας Ε.Ε. (MED7) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 11 Ιουνίου
δεν έχει καμία απολύτως αξία για εμάς. Η
μονόπλευρη και μεροληπτική προσέγγι-

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 Τουρκία στην κόκκινη λίστα των τουριστικών προορισμών, γεγονός 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.

ση που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο
από αυτό το όργανο, το οποίο υποστηρίζει τους μαξιμαλιστικούς ισχυρισμούς
και τις πολιτικές του ελληνοκυπριακού ελληνικού δίδυμου για την Κύπρο και την
Ανατολική Μεσόγειο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συμβάλει στην ειρήνη
και τη σταθερότητα και να ενισχύσει τη
συνεργασία στην περιοχή».
Και καταλήγει: «Όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, ένα πραγματικό περιβάλλον συνεργασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί στην περιοχή χωρίς την Τουρκία
και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (σ.σ.: όπως προκλητικά απο-

καλούν τα Κατεχόμενα). Θα θέλαμε να
υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά σε αυτή την περίπτωση την πρόταση του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη διεξαγωγή ενός περιφερειακού συνεδρίου για την Ανατολική Μεσόγειο».

Η συμμαχία των επτά κρατών
της Μεσογείου στην Ε.Ε.
καταδίκασε τις προκλητικές
κινήσεις της Τουρκίας
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Η Κεραμέως «έκοψε» την απεργία
Ρεπορτάζ: Εύη Πανταζοπούλου

Σ

το παρά πέντε αποφεύχθηκε το
«μπάχαλο» στη διαδικασία των
Πανελλαδικών Εξετάσεων,
εξαιτίας της σημερινής απεργίας 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, μέχρι 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 Παιδείας 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 περισσότερων από 100.000 υποψηφίων.
Εκπαιδευτικοί κάθε κλάδου και κατηγορίας που συμμετέχουν στη διαδικασία,
δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στο
υπουργείο Παιδείας αλλά και εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κατά
τις πρωινές ώρες μετακίνησης υποψηφίων, επιτηρητών και λοιπών συντελεστών προς τα εξεταστικά κέντρα, όλοι
συμβάλλουν, άμεσα ή έμμεσα, στην ομαλή διεξαγωγή μιας κρίσιμης δοκιμασίας
της σχολικής ζωής, που δεν νοείται να τίθεται 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 προσέλθουν υποψήφιοι, επιτηρητές και λοιποί συντελεστές στις Πανελλαδικές. Η κυρία Κεραμέως τόνισε πως είναι «καθήκον
μας να προστατεύσουμε τους υποψηφίους 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 καλούντες σε απεργία να μην παρεμποδίσουν με οποιονδήποτε τρόπο την κρίσιμη
αυτή δοκιμασία των υποψηφίων.
Τελικά, η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε ότι εξαιρεί τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζομένους του υπουργείου Παιδείας από την

απεργία. Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της
συζήτησης ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, οι νομικοί εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ ζήτησαν την απόσυρση
της αγωγής, αναφέροντας πως τα Σωματεία Εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεσμεύονται να προχωρήσουν
σε τροποποιήσεις στα δρομολόγια.
Πιο συγκεκριμένα, τα αστικά λεωφορεία 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 Σιδηροδρομικών θα πραγματοποιήσει στάσης εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως

τις 4 το απόγευμα. Τέλος, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν έχουν προκηρύξει απεργία, αλλά θα συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα. Αξίζει να σημειωθεί
πως στη σημερινή απεργία συμμετέχουν
και 13 ναυτεργατικά σωματεία. Μάλιστα,
χθες το απόγευμα η συγκεκριμένη απεργία κρίθηκε παράνομη από το Μονομελές
Πρωτοδικείο Πειραιά.

Αν και η ΟΛΜΕ είχε ζητήσει
να εξαιρεθούν τα μέλη της
που συμμετέχουν στις
Πανελλαδικές, μέχρι και χθες
δεν είχε λάβει απάντηση…

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 Θεσσαλονίκη, μια επένδυση που αναμένεται να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ με την ολοκλήρωσή της,
όπως επισημαίνει σε συνέντευξή του στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής επιχειρησιακής ετοιμότητας του Κέντρου, Αντώνης Χατζημανωλάκης.
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 λειτουργία του, με τους πρώτους εργαζομένους να
απασχολούνται σε βασικές ειδικότητες. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον στρατηγικό μας σχεδιασμό σύντομα θα απασχολούνται σε αυτό περισσότερα 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 εργαζομένους», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Το Κέντρο, που θα παρέχει ευρύ φάσμα
υπηρεσιών στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, θα

είναι σε πλήρη λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ η εγκατάστασή του στο κτιριακό συγκρότημα «East Plaza», στην Ανατολική Θεσσαλονίκη (περιοχή εμπορικού κέντρου «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 ανταγωνισμός διεθνώς για την προσέλκυση των σχετικών 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.
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Πανελλήνιες - ΕΠΑΛ: Για καλά διαβασμένους τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας
Σε καλά προετοιμασμένους μαθητές, που έχουν αφομοιώσει την εξεταστέα ύλη και έχουν ασκηθεί καλά,
απευθύνονταν τα θέματα που επιλέχθηκαν από την Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή για το μάθημα της Νεοελληνικής 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. Ειδικότερα, το κείμενο αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επιτυχημένοι επαγγελματίες αθλητές με επίκεντρο την 23χρονη Γιαπωνέζα τενίστρια, η οποία αποχώρησε από το Ρολάν Γκαρός λόγω κατάθλιψης. Το κείμενο

προήλθε από τον κειμενικό τύπο του άρθρου και δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες σε ημερήσια εφημερίδα.
Στην Έκθεση οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να αναπτύξουν 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 υποψήφιοι 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 μέρος 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 λογοτεχνικού κειμένου έπρεπε να χαρακτηρίσουν το ποιητικό
υποκείμενο και να καταθέσουν την προσωπική τους άποψη. Σήμερα, στις εξεταστικές αίθουσες προσέρχονται οι
υποψήφιοι των ΓΕΛ, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στα μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού, Αρχαία Ελληνικά (Ανθρωπιστικές Σπουδές), Μαθηματικά (Θετικών Σπουδών
και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και Βιολογία (Σπουδών Υγείας). Για τους μαθητές των ΕΠΑΛ οι Πανελλαδικές συνεχίζονται αύριο.

ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ

Οδηγός για την
προαγωγή και
απόλυση μαθητών

Β

αθμό ετήσιας επίδοσης
τουλάχιστον 10 σε κάθε μάθημα ή γενικό μέσο όρο
βαθμών ετήσιας επίδοσης
τουλάχιστον 13 πρέπει να έχουν επιτύχει οι μαθητές γυμνασίου προκειμένου
να προαχθούν στην επόμενη τάξη ή να
απολυθούν, σύμφωνα με απόφαση του
υπουργείου Παιδείας.

Από τη Εύη Πανταζοπούλου
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 πραγματοποιηθούν ούτε φέτος προαγωγικές και
απολυτήριες εξετάσεις λόγω της πανδημίας και της παρατεταμένης περιόδου τηλεκπαίδευσης.
Εφόσον ο μαθητής δεν έχει συγκεντρώσει την απαιτούμενη βαθμολογία,
μπορεί να συμμετάσχει σε επαναληπτική 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 τέσσερα. 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 επιτυγχάνουν 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 καταφέρουν να συγκεντρώσουν την προβλεπόμενη βαθμολογία, τότε επαναλαμβάνουν τη φοίτηση. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα για όλες τις τάξεις του λυκείου
προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών 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 κατατεθεί 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.

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

Παραδόθηκε η 27χρονη
«τσιλιαδόρος» που
καταζητούσε η ΕΛ.ΑΣ.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Ζακύνθου παραδόθηκε λίγο μετά τις 16.30 την Τρίτη η
27χρονη Π.Χ., που κατηγορείται για εμπλοκή στη δολοφονία της 37χρονης επιχειρηματία Χριστίνας Κ. και την απόπειρα 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 Κορφιάτη και της Χριστίνας Κ., χρησιμοποιώντας για τις μετακινήσεις-παρακολουθήσεις 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 συγκεκριμένου Ι.Χ. αυτοκινήτου συναντήθηκε με
τη μηχανή, στην οποία επέβαιναν οι
εκτελεστές, και μάλιστα κινήθηκαν
προς την κεντρική οδό Λαγανά, με κατεύθυνση προς την περιοχή του Αγίου
Σώστη (σ.σ.: Λιθακιά), στον τόπο του, δηλαδή, του εγκλήματος. Ο οδηγός της μηχανής 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. Πλέον, ο μοναδικός που διαφεύγει της σύλληψης είναι ο 44χρονος εφοπλιστής, για
τον οποίο ο συνήγορός του, Αλέξης Κούγιας, επιμένει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο ένας κατηγορούμενος μετά τον άλλον απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή της Ζακύνθου,
ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής του
στην υπόθεση της δολοφονίας της
37χρονης. Ήδη έχουν οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους οι τρεις
βασικοί κατηγορούμενοι στη δολοφονία
της άτυχης γυναίκας, με πρώτο εκ των
συνολικά επτά εμπλεκομένων στην υπόθεση τον 39χρονο φερόμενο ως εκτελεστή της Χριστίνας Κ. Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν
οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.

Η «αγορά του αιώνα»
για την Πυροσβεστική

Τ

ην «αγορά του αιώνα», για την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος, σχεδιάζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με το υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ο λόγος για το πρόγραμμα με το κωδικό όνομα «ΑΙΓΙΣ», το οποίο θα τεθεί επί τάπητος στη σημερινή συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής, με τον συνολικό προϋπολογισμό να φτάνει το 1,76 δισ. ευρώ!
Ήδη από το φύλλο της 28ης Μαΐου η «Political» σάς είχε ενημερώσει για την πρόθεση του Νίκου Χαρδαλιά το Π.Σ. να αποκτήσει
σύγχρονα εναέρια πυροσβεστικά μέσα,
σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πιο πρόσφατη προσθήκη των αεροσκαφών Canadair
CL-415. Η επιβεβαίωση ήρθε από τα πλέον
επίσημα χείλη, καθώς στην κοινή συνέντευξη Τύπου οι κύριοι Χρυσοχοΐδης και Χαρδαλιάς ανακοίνωσαν ότι στο ΚΥΣΕΑ, που συνεδριάζει σήμερα, θα προωθηθεί πρόταση για
την απόκτηση οκτώ νέων σύγχρονων αεροσκαφών τύπου Canadair CL- 515, τα οποία
θα αντικαταστήσουν τα παλιά CL-215, ενώ
στην πιο σύγχρονη έκδοση θα αναβαθμιστούν και τα CL-415, που αυτήν τη στιγμή
αποτελούν την «καρδιά» των εναέριων μέσων πυρόσβεσης.
Την ίδια ώρα, το εξοπλιστικό πρόγραμμαμαμούθ προβλέπει την αγορά και 36 νέων

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

αμφίβιων αεροσκαφών τύπου Air-Tractor,
με χρονικό ορίζοντα το 2030. Πρόκειται για
αεροσκάφη που για πρώτη φορά φέτος μίσθωσε η χώρα μας και τα οποία μπορούν να
παίξουν κομβικό ρόλο τόσο ως επιτήρηση
δασών όσο και ως πρώτη δύναμη δασοπυρόσβεσης 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 ρόλος των οποίων, άλλωστε, δεν είναι η από
αέρος μάχη με τις φωτιές! Αξίζει να σημειώσουμε 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 Σώματος, καθώς το πρόγραμμα προβλέπει την
πρόσληψη 3.000 νέων μόνιμων πυροσβεστών, 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 χρήματα του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (595 εκατ. ευρώ), από το Ταμείο Ανάκαμψης (408 εκατ. ευρώ) και από το ΕΣΠΑ
(757 εκατ. ευρώ), ενώ πρόκειται για το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα μη στρατιωτικής χρήσης.
Τέλος, να σημειώσουμε ότι φέτος ο εναέριος 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.

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

P
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Τέλος στη δράση
της «συμμορίας
του νεκροταφείου»

Η

διάρρηξη ενός μικρού Ι.Χ.
ματικής ομάδας είχαν «επαγγελμααυτοκινήτου, με λεία 130
τική» δράση γύρω από το Γ’ ΝεκροΓράφει
ευρώ και ένα κινητό τηλέταφείο Αθηνών, με τους αστυνομιο Κώστας
Παπαδόπουλος
φωνο i-phone αποδείχτηκούς της Ασφάλειας να έχουν ταυτοκε... μοιραία για την επονομαζόμενη
papadkos@gmail.com ποιήσει μέχρι στιγμής την εμπλοκή
και «συμμορία του νεκροταφείου»,
τους σε τουλάχιστον 30 διαρρήξεις που είχε το τελευταίο εξάμηνο ως πεδίο δράσης το Γ’ κλοπές σε Ι.Χ. αυτοκίνητα.
Κοιμητήριο Αθηνών, στη Νίκαια.
Από νωρίς το πρωί, τα μέλη της «συμμορίας του νεΑστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., αξιοποιώντας κά- κροταφείου» έπαιρναν... θέσεις, παρακολουθώντας
θε διαθέσιμο στοιχείο και επιδεικνύοντας άριστα κάθε άτομο που προσερχόταν στο Κοιμητήριο. Μόλις
ανακλαστικά, κατάφεραν να συλλάβουν έναν 49χρο- βεβαιώνονταν ότι είχε απομακρυνθεί από το όχημά
νο και έναν 39χρονο, ενώ συνάδελφοί τους του Τμή- του, ένας ή δύο μέλη της εγκληματικής ομάδας το
ματος Ασφαλείας Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη ταυ- προσέγγιζαν και με ειδικό σφυράκι έκτακτης ανάγκης
τοποίησαν την εμπλοκή πέντε ακόμη ατόμων. Οι έξι έσπαγαν το φινιστρίνι για να αποκτήσουν πρόσβαση,
από τους επτά συνολικά εμπλεκομένους είναι Ρομά, αρπάζοντας τσάντες, πορτοφόλια, κινητά τηλέφωνα
που διαμένουν σε καταυλισμούς στη Μάνδρα (σ.σ.: και τάμπλετς. Οι δράστες κρατούσαν τα χρήματα, ενώ
σχεδόν όλοι τους σεσημασμένοι για διάφορα αδική- τις ηλεκτρικές συσκευές τις έδιναν στον Πακιστανό
ματα), ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και κλεπταποδόχο για να τις πουλήσει στο μισό της αξίας
στον κλεπταποδόχο, έναν Πακιστανό με το ψευδώνυ- τους. Συνήθως η λεία τους από κάθε «χτύπημα» κυμο «HAN», που διατηρεί κατάστημα με ηλεκτρικά εί- μαινόταν μεταξύ 50 και 150 ευρώ, ωστόσο σε άλλες
δη στην περιοχή της Ομόνοιας. Κατά την προανάκρι- περιπτώσεις κατάφεραν να αποσπάσουν μεγαλύτερα
ση προέκυψε ότι τα μέλη της συγκεκριμένης εγκλη- χρηματικά ποσά.

Καρέ - καρέ η δράση
του διαρρήκτη «φάντασμα»
Με «φάντασμα» παρομοιάζουν οι αστυνομικοί της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής
τον 61χρονο διαρρήκτη (σ.σ.: φωτογραφία-ντοκουμέντο
του οποίου δημοσιεύει σήμερα η «Political») που συνελήφθη στη Γλυφάδα, έχοντας λίγο νωρίτερα «επισκεφτεί» τρία καταστήματα, αφαιρώντας χρήματα, tablets,
μηχάνημα POS κ.ά. Για μήνες οι αστυνομικοί της Ασφάλειας «σκιαγραφούσαν» το προφίλ του, καθώς, αν και
έχει συλληφθεί ξανά κατά το παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, κατάφερνε πάντα να εξαφανίζει τα ίχνη του: Καμία δημοσία υπηρεσία δεν είχε τα στοιχεία του, καμία διεύθυνση κατοικίας δεν είχε δηλώσει στην ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να ξεγλιστρά από την τσιμπίδα του Νόμου. Τελικά, οι άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τού πέρασαν χειροπέδες σχεδόν επ’
αυτοφώρω, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, 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 συλλήψεις για τη διάρρηξη
στο γραφείο του Ευκλείδη Τσακαλώτου
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 συνεχεία 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 είχαν προηγουμένως διαρρήξει, σπάζοντας την πόρτα. Μαζί τους είχαν και διαρρηκτικά εργαλεία: σφυρί, δύο κατσαβίδια, δύο ζεύγη γαντιών και τρεις φακοί. Κατά
την προανάκριση, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους στη διάρρηξη του πολιτικού γραφείου του Ευκλείδη Τσακαλώτου, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι ο 22χρονος είναι
γιος δικηγόρου, αλλά έχει καταδικαστεί στο παρελθόν σε 12ετή φυλάκιση για παρόμοια αδικήματα και βρισκόταν εκτός καταστήματος κράτησης λόγω φοίτησης σε
σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

P
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Ω

ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία

Φεστιβάλ Επταπυργίου από τις 5 έως τις 29 Ιουλίου
Το Φεστιβάλ Επταπυργίου επιστρέφει το 2021. Το διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας από τις 5 μέχρι τις 29 Ιουλίου, όπως το παρουσίασε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας. Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2021 παρουσιάζει πέντε δικές του παραγωγές και μια διεθνή παραγωγή. Στις πέντε δικές του παραγωγές συμμετέχουν πάνω
από 300 συντελεστές, που θα παρουσιάσουν έργα σπουδαίων δημιουργών του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. Εκτός από τους επισκέπτες που θα ανέβουν στο φρούριο του Επταπυργίου, τις παραστάσεις του φετινού φεστιβάλ θα μπορέσουν να απολαύσουν ζωντανά όλοι οι πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από γιγαντοοθόνες προβολής που θα τοποθετηθούν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. «Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι στην πρώτη γραμμή της επανεκκίνησης του πολιτισμού, που
όλοι -κοινό, καλλιτέχνες, φορείς- περιμέναμε. Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2021 επιστρέφει 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.

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Ενοποιούνται οι αρχαιολογικοί
χώροι Διδυμοτείχου

Ενοποιούνται οι αρχαιολογικοί χώροι και τα σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος του Διδυμοτείχου. Με απόφαση του
περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου
Μέτιου το έργο, προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί 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 αποκατάστασης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Πελοπόννησος

Διαβούλευση για
το ΕΣΠΑ 2021 - 2027
Σε διαβούλευση για το νέο ΕΣΠΑ 2021 - 2027 με όλες τις περιφερειακές ενότητες και τους φορείς τους προχώρησε η
Περιφέρεια Πελοποννήσου. Χθες ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας με αρμόδια στελέχη της περιφέρειας συναντήθηκε με τους βουλευτές των πέντε περιφερειακών ενοτήτων
και αντάλλαξαν απόψεις για την ισομερή οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιφέρειας.

!

Θεσσαλονίκη
Γρεβενά

Ο δήμαρχος ζήτησε
Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο στη
Δυτική Μακεδονία

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη
Δυτική Μακεδονία ζήτησε ο δήμαρχος
Γρεβενών Γιώργος Δασταμάνης το περασμένο Σάββατο σε ευρεία σύσκεψη
φορέων στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, παρουσία του αναπληρωτή
υπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη. Ο δήμαρχος εξήγησε στον υπουργό ότι «η ίδρυση ενός Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου θα συμβάλει καθοριστικά στην ουσιαστική αναβάθμιση
της δημόσιας υγείας σε ολόκληρη τη
Δυτική Μακεδονία», καθώς η δημιουργία του θα προσελκύει γιατρούς
και νοσηλευτές στην περιοχή, δίνοντας έτσι την πολυπόθητη λύση στο μείζον πρόβλημα της υποστελέχωσης,
που διαχρονικά ταλανίζει τα νοσηλευτικά ιδρύματα της οικείας περιφέρειας. «Οι γιατροί δεν θα φεύγουν από τη
Δυτική Μακεδονία, αλλά θα επιθυμούν να έρχονται, διότι η εργασία τους
σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο θα
βοηθήσει καταλυτικά στην επαγγελματική τους εξέλιξη με τα ερευνητικά
προγράμματα που θα αναπτυχθούν»,
υπογράμμισε ο δήμαρχος Γρεβενών.

Παρεμβάσεις αναβάθμισης
των γειτονιών
Άναψε
το
«πράσινο φως»
για παρεμβάσεις
αναβάθμισης
των γειτονιών
του Δήμου Θεσσαλονίκης με
προϋπολογισμό
6,2 εκατ. ευρώ μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Στο πλαίσιο
του έργου, ο δήμος θα υλοποιεί εκτεταμένες παρεμβάσεις ανασυγκρότησης των δημόσιων χώρων με έργα
ασφαλτόστρωσης και ανακατασκευής πεζοδρομίων, δενδροφυτεύσεις, καλλιέργεια πρασίνου και αναβάθμιση
του δημοτικού φωτισμού. «Δρόμοι και γειτονιές σε όλες
τις δημοτικές κοινότητες της πόλης μας μέσα στα επόμενα 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 Εργασίας 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 Ελλάδας απασχολούνται 248 ωφελούμενοι που προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες και καλύπτουν σε σημαντικό
βαθμό τις ανάγκες που υπάρχουν, δεδομένης της πολυετούς έλλειψης προσωπικού, συμβάλλοντας στην εύρυθμη
και ομαλή λειτουργία των τμημάτων στα οποία απασχολούνται…
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Σε ποιον δήμο της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας,
από αυτούς όπου η πολιτική
δραστηριότητα βρίσκεται μόνιμα «στο κόκκινο», το σκηνικό μπλέκεται ακόμη περισσότερο με την ανακοίνωση
νέας υποψηφιότητας; Φαίνεται ότι οι πολιτικοί παράγοντες που την ανακοινώνουν το
είχαν αποφασίσει εδώ και
καιρό, αλλά περίμεναν να
δουν και τι ακριβώς θα προβλέπει ο νέος εκλογικός νόμος προτού το τολμήσουν…

Οι προτάσεις του
Κορυδαλλού στο
«Αντώνης Τρίτσης»

Δέκα προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 22.980.460 ευρώ για έργα υποδομής, περιβάλλον και ψηφιακό μετασχηματισμό κατέθεσε ο Δήμος Κορυδαλλού στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Συγκεκριμένα, οι προτάσεις, μεταξύ άλλων, αφορούν σε προμήθεια και
εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας
αποθήκευσης για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου Κορυδαλλού, σε εγκατάσταση συστημάτων
υπόγειων κάδων προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα συστήματος
συλλογής και ανακύκλωσης 4 ρευμάτων, σε παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης με
στόχο την αναβάθμιση και αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου, σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
συντονισμού και διαχείριση κρίσεων
και μελέτες ωρίμανσης έργων για τον
ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό του δήμου. Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Νίκος Χουρσαλάς, «αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης
για να αναβαθμίσουμε τις υποδομές
στην πόλη μας. Διεκδικούμε με μεθοδικότητα και προγραμματισμό πόρους
που βελτιώνουν την καθημερινότητα
των πολιτών».

Οικονομική στήριξη
των τοπικών επιχειρήσεων

Μ

ε μεγάλη συνέπεια συνεχίζει την
υποστήριξη της τοπικής αγοράς
και των επαγγελματιών της πόλης
ο Δήμος Πειραιά. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η υπογραφή από τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη στην απόφαση για την
πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο
«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία
Covid-19 στον Δήμο Πειραιά».
Η κίνηση του Δήμου Πειραιά έρχεται σε
συνέχεια προηγούμενων δράσεων με στόχο τη στήριξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
Πειραιά στη δύσκολη συγκυρία λόγω της
πανδημίας του Covid-19 και των περιοριστικών μέτρων και είναι ενταγμένη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της
Περιφέρειας Αττικής για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 7 εκατ. ευρώ. Όπως

επισημαίνεται από την πρόσκληση, δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης, που
έχει μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, μπορούν να είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Πειραιά και αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας και οικονομικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα
για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου
Covid-19.
Η χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος 2019 με ελάχιστο ποσό
επιχορήγησης τα 1.500 ευρώ και μέγιστο
τις 20.000 ευρώ. Όπως τόνισε ο κ. Μώραλης: «Ο Δήμος Πειραιά, όπως έχουμε υπογραμμίσει πολλές φορές, στηρίζει την επιχειρηματικότητα στην πράξη. Δεν θα μπορούσε συνεπώς να μη σταθεί έμπρακτα δίπλα 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 Δήμου Αγίας Βαρβάρας «Δράση» και στο πλαίσιο αυτό παρακολούθησε ασκήσεις ετοιμότητας για πυρόσβεση και πυρασφάλεια έπειτα από πρωτοβουλία του δημάρχου Λάμπρου Μίχου. Αντικείμενο
των ασκήσεων ήταν η προετοιμασία του μηχανισμού 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, καθώς και η ενημέρωση από αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος σε δράσεις ετοιμότητας
για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών πυρκαγιάς. Η πολυπληθής συμμετοχή των εθελοντών, η διάθεση και το ομαδικό πνεύμα που επέδειξαν είναι εχέγγυα για την πρόοδο της
«Δράσης».

ΥΠ.ΕΣ.

Νέα επιχορήγηση
για ληξιπρόθεσμα
Συνεχίζεται το πρόγραμμα του
υπουργείου Εσωτερικών για τη στήριξη των δήμων στην προσπάθεια να
αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις
τους προς τρίτους. Έτσι, υπογράφηκε από τον αναπληρωτή υπουργό
Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα η επιχορήγηση συνολικού ποσού
54.005.992,10 ευρώ σε δήμους της
χώρας αποκλειστικά και μόνο για την
εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, δηλαδή φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης, σύμφωνα και με την απόφαση
του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών. Όπως επισήμανε ο κ. Πέτσας,
«σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών βρίσκουμε πόρους ώστε
οι δήμοι να αποπληρώνουν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους και
έτσι να ενισχύεται η ρευστότητα στην
πραγματική οικονομία».

Κάτω τα χέρια!
Με το υπουργείο Παιδείας τα έβαλε τώρα ο δήμαρχος Περάματος
Γιάννης Λαγουδάκης με αφορμή
την απόφαση για τη μετατροπή του
ΕΠΑΛ Περάματος σε Πρότυπο
Επαγγελματικό Λύκειο! Αν και αυτή η εξέλιξη μοιάζει θετική, η δημοτική Αρχή επικαλείται την αντίθετη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και την αντίθετη
γνώμη όλων των αρμόδιων φορέων, της ΕΛΜΕ, του Συλλόγου των
διδασκόντων, των γονέων και των
μαθητών, χαρακτηρίζοντας την
απόφαση του υπουργείου «απαράδεκτη και προκλητική». Ο βασικός
λόγος της άρνησης για την προτυποποίηση του ΕΠΑΛ είναι ότι θεωρείται πως θα οδηγήσει στον αποκλεισμό των μαθητών της πόλης,
ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων, γεγονός που το είχαν τονίσει στον
διάλογο που προηγήθηκε, αλλά
μάλλον δεν λήφθηκε υπόψη.
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Βόλος: Εισαγγελέας
για ανεμβολίαστη
νοσηλεύτρια
Προκαταρκτική εξέταση για την
περίπτωση ανεμβολίαστης νοσηλεύτριας, που βρέθηκε θετική στον
κορονοϊό, με αποτέλεσμα να σημάνει γενικός συναγερμός στο Κέντρο Υγείας Βόλου, το οποίο λειτουργεί και ως εμβολιαστικό κέντρο, διατάχθηκε από την Εισαγγελία Βόλου. Η εισαγγελέας Βόλου,
σύμφωνα με την εφημερίδα «Ταχυδρόμος», διέταξε προκαταρκτική, προκειμένου να διερευνηθεί
αν στοιχειοθετείται το αδίκημα περί διάδοσης ασθενειών.
Η ανεμβολίαστη νοσηλεύτρια, που
μάλιστα απασχολείται στο εμβολιαστικό κέντρο που λειτουργεί
στη δομή, είχε βρεθεί πριν από λίγες μέρες θετική στον κορονοϊό.
Στο Κέντρο Υγείας σήμανε συναγερμός, καθώς υπήρχε άμεσος
κίνδυνος διασποράς του ιού στο
προσωπικό αλλά και στους πολίτες
που προσέρχονταν καθημερινά είτε 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 υπόλοιπο προσωπικό, μολονότι στην πλειονότητά του έχει εμβολιαστεί, υποχρεώθηκε να υποβληθεί σε rapid
test. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει
ότι το σύνολο των γιατρών του Κέντρου Υγείας Βόλου είναι εμβολιασμένο, δεν ισχύει όμως το ίδιο για
το υπόλοιπο προσωπικό. Υπολογίζεται ότι από τα 60 άτομα, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό
(χειριστές μηχανημάτων, βοηθοί
ακτινολόγων κ.ά.), περίπου 10 δεν
έχουν εμβολιαστεί.

Συνεχίζεται
το «αλαλούμ»
με το AstraZeneca
Γράφει ο Σπύρος Μουζακίτης

Ν

α σώσουν το «μπάχαλο» που έχει
προκληθεί σχετικά με το εμβόλιο
AstraZeneca επιχειρούν οι ειδικοί, μετά την εισήγηση να διακοπεί η χορήγησή του στους πολίτες κάτω των
60 ετών. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πως η προσπάθεια αυτή προκαλεί νέα αναστάτωση
στον κόσμο. Η σύγχυση που επέρχεται οδηγεί σε περισσότερες ακυρώσεις εμβολιασμών με το συγκεκριμένο σκεύασμα. Το βέβαιο είναι πως οι συστάσεις και όχι οι ξεκάθαρες οδηγίες σε καμία περίπτωση δεν βοηθούν όσους πρόκειται να εμβολιαστούν και
όσους έχουν ήδη κάνει την πρώτη δόση με το
AstraZeneca. Χθες, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, με ανακοίνωσή της, διευκρίνισε
τη διαδικασία τροποποίησης του σκευάσματος για όσους έχουν κλείσει ραντεβού για την
πρώτη δόση με το εμβόλιο της AstraZeneca.
Επίσης, αναφέρει πως υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για αλλαγή της δεύτερης δόσης για όσους έχουν ήδη κάνει την πρώτη
δόση με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Η αλλαγή
εμβολίου είναι μεν εφικτή, αλλά υπογραμμίζεται πως η σύσταση είναι να μην «μπερδεύονται» τα εμβόλια.
Άτομα που έχουν ήδη πραγματοποιήσει
την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, ανεξαρτήτως ηλικίας, συνίσταται
να συνεχίσουν κανονικά τη δεύτερη δόση με
το ίδιο εμβόλιο, καθώς ο μικτός εμβολιασμός δεν έχει αποδειχθεί ακόμα αν είναι
επαρκώς αποτελεσματικός.
Από τη σύσταση αυτή, ωστόσο, εξαιρούνται:
 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 άλλον ειδικό λόγο για να γίνει η δεύτερη
δόση του εμβολιασμού τους με άλλο εμβόλιο.
 Άτομα ηλικίας μικρότερης των 30 ετών
τα οποία για οποιονδήποτε λόγο έκαναν
την πρώτη δόση εμβολιασμού με το εμβόλιο 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 συστήνεται κανονικά στην Ελλάδα, όπως και σε
τουλάχιστον 20 ευρωπαϊκές χώρες. Σημείωσε πως «εκατομμύρια Ευρωπαίοι έκαναν
το εμβόλιο, όπως και εκατοντάδες χιλιάδες
Έλληνες, που προστατεύθηκαν από τον κορονοϊό 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 συνολικό αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 12.465.
Ο διασωληνωμένοι ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ μειώθηκαν στους 343,
ενώ έγιναν 75 εισαγωγές σε νοσοκομεία της
επικράτειας.

Η σύγχυση που προκαλείται
οδηγεί σε περισσότερες
ακυρώσεις εμβολιασμών με
το συγκεκριμένο σκεύασμα…

Έρχεται η εισήγηση της Επιτροπής Βιοηθικής
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 υποχρεωτικότητα 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 πρόεδρος της Επιτροπής Έφη Βαγενά ίσως καταθέσει το σχετικό κείμενο 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 Επιτροπής, 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 χειρουργεία, αλλά θα μετακινηθούν σε διοικητικές υπηρεσίες και θέσεις χαμηλότερου υγειονομικού ρίσκου.
Γιώργος Ευγενίδης

EΛΛΑΔΑ
Έφτασαν στα Σκόπια
τα εμβόλια-δώρο
της Ελλάδας

Στα Σκόπια έφτασαν χθες συνολικά
20.000 εμβόλια AstraZeneca, τα οποία δωρίζει προς τη Βόρεια Μακεδονία η ελληνική κυβέρνηση. Στο Αεροδρόμιο των Σκοπίων, παρουσία του πρέσβη της Ελλάδας
στη Βόρεια Μακεδονία Ρούσσου Κούνδουρου, τα εμβόλια παρέλαβε ο υπουργός Βένκο Φίλιπτσε. Μάλιστα, την ώρα της παράδοσης των εμβολίων, στο Αεροδρόμιο των
Σκοπίων προσγειώθηκε και το κυβερνητικό αεροσκάφος της Βόρειας Μακεδονίας,
το οποίο μετέφερε τον πρωθυπουργό της
χώρας Ζόραν Ζάεφ από τις Βρυξέλλες,
όπου συμμετείχε χθες στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Ζόραν Ζάεφ χαιρέτισε την
ελληνική αποστολή, επικεφαλής της οποίας ήταν ο υπεύθυνος της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας
του υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος
Διακόπουλος, και εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Ελλάδα για την αποστολή των εμβολίων. Την παράδοση των εμβολίων που δώρισε η Ελλάδα γνωστοποίησε
και ο υπουργός Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας. «Σήμερα (χθες) παραλάβαμε
20.000 δόσεις εμβολίων AstraZeneca, τις
οποίες μας δώρισαν οι φίλοι μας της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτή η υποστήριξη από
την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό
λαό έχει μεγάλη σημασία για εμάς, για την
οποία εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου. Κατά τη διάρκεια της παράδοσης, μας υποδέχτηκε ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ, ο
οποίος επέστρεψε από τις Βρυξέλλες εκείνη τη στιγμή», ανέφερε σε ανάρτησή του σε
μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Βένκο Φίλιπτσε. Εκτός της Ελλάδας, η Βόρεια Μακεδονία έλαβε δωρεές εμβολίων και από άλλες 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 Ελλάδα απέστειλε και στην Αλβανία 20.000
δόσεις εμβολίων AstraZeneca.
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ΑΠΘ: Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς
για το πάρτι με βαριά τραυματισμένο

Σ

ε συλλήψεις τριών νεαρών προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης για το πάρτι
που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο τη νύχτα του Σαββάτου, στο οποίο σημειώθηκε και το ατύχημα με τον σοβαρό τραυματισμό 23χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε από σκαπτικό μηχάνημα. Και οι τρεις κατηγορούνται 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 Κρατικής Ασφάλειας αλλά και του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας από το αυτοκίνητο που έβαλαν στο πανεπιστήμιο. 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 μολυσματικών ασθενειών, σε συνδυασμό με τις απαγορεύσεις για
την πανδημία και τη διατάραξη κοινής ησυχίας. Ζήτησαν αναβολή για να δικαστούν την προσεχή Πέμπτη και
αφέθηκαν ελεύθεροι.
Οι έρευνες, πάντως, των διωκτικών Αρχών εξακολουθούν να γίνονται τόσο για το περιστατικό με το ατύχημα και τον εντοπισμό του νεαρού, που έβαλε μπροστά
στο σκαπτικό μηχάνημα, όσο όμως και για τους διοργανωτές των πάρτι που έγιναν τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα στους χώρους του ΑΠΘ.

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

Βράβευση
για Καράογλου

Έφιππος
ο Κούβελας
Την ευκαιρία για ιππασία αλλά
και για να στείλει μήνυμα εθελοντισμού δεν έχασε ο Δημήτρης Κούβελας. Ο βουλευτής της
Ν.Δ. φωτογραφήθηκε ως αναβάτης σε άλογο εθελοντών που
πραγματοποιούν έφιππες περιπολίες στο δάσος του Σέιχ Σου
συμμετέχοντας στην αντιπυρική
προστασία του και προσφέρουν
βοήθεια σε έκτακτες ανάγκες,
όπου κριθεί απαραίτητη η συνδρομή τους.

Στις εκδηλώσεις μνήμης για
τη θυσία των Μακεδονομάχων Τέλλου Άγρα και Αντώνη
Μίγκα του Δήμου Έδεσσα
παρευρέθηκε ο Θεόδωρος
Καράογλου. Ο κυβερνητικός
βουλευτής βραβεύτηκε για
τη συμβολή του στην ανέγερση του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στην Καρυδιά
Πέλλας, όπου «έπεσαν» οι
δύο ήρωες.

Χρησιμοποίησαν (πάλι) το όνομα του Κούπκα
Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Μιχάλης Κούπκας έζησε
τη μέρα της Μαρμότας για δεύτερη φορά, καθώς άγνωστος
χρησιμοποίησε το όνομά του, αυτήν τη φορά για να εξαπατήσει 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.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Αποκάλυψε την απάτη
Ο πρόεδρος
κάλεσε τον κ.
Κούπκα για
επιβεβαίωση κι
έτσι αποκαλύφθηκε η απάτη,
με αποτέλεσμα
ο αντιδήμαρχος
να κατευθυνθεί
στην Ασφάλεια
Θεσσαλονίκης
για να καταθέσει 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 Βαρτζόπουλος. Ο κ. Βαρτζόπουλος συνεχάρη τον διοικητή
των δύο ενοποιημένων νοσοκομείων για το γεγονός 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 συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, που διαθέτει σε πληθώρα η Κεντρική Μακεδονία, για την
ανάπτυξη του αγροτουρισμού - τουρισμού υπαίθρου στην επικράτειά της στοχεύει η διαδικτυακή
περιφερειακή εκδήλωση «Αγροξενία», που θα γίνει σήμερα. Τις εργασίες της περιφερειακής διαδικτυακής 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 Νυμφαίας και των Ευζώνων, που παραμένουν κλειστά από τις 23.00 έως τις 7 το πρωί. Το ΦΕΚ που
έφτασε στα τελωνεία αναφέρει ότι μέχρι τη Δευτέρα 21 Ιουνίου οι ώρες εισόδου στη χώρα θα είναι από τις 7 έως τις 23.00, οπότε και θα εργάζονται τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ, παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη
για 24ωρη λειτουργία.
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ΡΟΣΩΠΟ

ΝΑΦΤΑΛΙ ΜΠΕΝΕΤ

Ο τεχνοκράτης
που «εκθρόνισε»
τον Νετανιάχου

Ο

49χρονος επιχειρηματίας μπήκε αργά
στην πολιτική. Μπορεί οι πρωθυπουργοί 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. δολαρίων. Τα τεράστια αυτά ποσά τον καθιστούν
σχεδόν σίγουρα ως τον πλουσιότερο πρωθυπουργό στην ιστορία της χώρας. Ωστόσο, τα χρήματα, για τον Μπένετ, ήταν μέσο για την επίτευξη
του σκοπού του. Το όνειρό του ήταν να γίνει πρωθυπουργός. Από το 2013, ο πολιτικός που χαρακτηρίζεται «θρησκευτικός εθνικιστής» έχει αναλάβει πέντε υπουργικά χαρτοφυλάκια. Στο τελευταίο, το υπουργείο Άμυνας το 2020, στην κορύφωση της πανδημίας του Ισραήλ, ανέλαβε τη θεαματική κινητοποίηση του στρατού για τη διαχείριση 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 Νετανιάχου.
Οι ακραίες θέσεις του Μπένετ έχουν προκαλέσει 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 παλαιστινιακό κράτος». Έχει επίσης υποσχεθεί στο
Ιράν ένα «Βιετνάμ», εάν συνεχίσει να αναπτύσσεται 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 ζητήματα της θέσης της θρησκείας στο κράτος δεν
αποτελούν προτεραιότητά του και υιοθετεί φιλελεύθερες, έως έναν βαθμό, θέσεις σχετικά με την
κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ.
Ολόκληρη η καμπάνια του επικεντρώθηκε στην
αποφυγή πέμπτων συναπτών βουλευτικών εκλογών στη χώρα του, οπότε το πώς θα προτεραιοποιήσει τους διάφορους τομείς πολιτικής είναι
ένα ανοικτό ερώτημα. Ο Μπένετ θα ηγηθεί μιας
κυβέρνησης στην οποία το κόμμα του, Yemina, είναι μόνον η πέμπτη σε μέγεθος πολιτική δύναμη
του κυβερνητικού συνασπισμού, ο οποίος αποτελείται από οκτώ κόμματα, όλου του ιδεολογικού
φάσματος, γεγονός που θα περιορίσει πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής μακράς πνοής.

Βιβλικό όραμα
Ο Μπένετ μπορεί να έχει ένα βιβλικό όραμα,
ωστόσο διαθέτει και τη διορατικότητα ενός επενδυτή του κλάδου της τεχνολογίας. Η εθνική
ασφάλεια είναι το μοναδικό ζήτημα για το οποίο
θα έχει την πλήρη υποστήριξη ολόκληρου του συνασπισμού του καθώς και της αντιπολίτευσης του
Likud. Ωστόσο, λόγω των συσχετισμών, θα δυσκολευτεί να κάνει πολλά πράγματα στα δύο χρόνια της θητείας του ως επικεφαλής της κυβέρνησης, αλλά και να διατηρήσει τον συνασπισμό του
ενιαίο για τόσο μεγάλο διάστημα.
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Η Γενεύη ετοιμάζεται
να υποδεχτεί
Μπάιντεν - Πούτιν
Σε μία βίλα του 18ου αιώνα με θέα
της λίμνη της Γενεύης, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο
ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου
Βλαντιμίρ Πούτιν θα διασταυρώσουν για πρώτη φορά τα ξίφη τους,
από τότε που ο 78χρονος Δημοκρατικός 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 συρματοπλέγματα.
Ο Μπάιντεν πιστεύει πως ο αντίπαλός του είναι έξυπνος και
σκληρός. Από την άλλη, το Κρεμλίνο θεωρεί ότι οι αυριανές συνομιλίες θα είναι χρήσιμες, αλλά θεωρεί πως δεν πρόκειται να προκύψουν συμφωνίες.

Πέμπτος ωκεανός
του πλανήτη
ο Νότιος Ωκεανός
Ο πλανήτης μας έφτασε στη δημοφιλή αναγνώριση του πέμπτου
ωκεανού του, με την απόφαση του
National Geographic στις 8 Ιουνίου
-Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανώννα προσθέτει τον Νότιο Ωκεανό γύρω από την Ανταρκτική στους τέσσερις που ήδη αναγνωρίζει: τους
Ατλαντικό, Ειρηνικό, Ινδικό και
Αρκτικής.

ΙΚΕΑ ΓΑΛΛIΑΣ:

Πρόστιμο 1,2 εκατ.
για κατασκοπεία
εργαζομένων

Π

ρόστιμο ύψους 1,2 εκατ. ευρώ
επέβαλε χθες στην ΙΚΕΑ δικαστήριο στη Γαλλία, για υπόθεση
κατασκοπείας των εργαζομένων της. Ο κολοσσός λιανικής πώλησης επίπλων βρέθηκε ένοχος, επειδή αποθήκευε
δεδομένα εργαζομένων του, τα οποία αποκτούσε παρανόμως!
Το γαλλικό υποκατάστημα της σουηδικής
εταιρείας κατηγορήθηκε ότι κατασκόπευε
τους εργαζομένους του και μάλιστα για χρόνια και πως παραβίαζε την ιδιωτικότητά
τους, εξετάζοντας αρχεία των τραπεζικών
λογαριασμών τους και μερικές φορές χρησιμοποιώντας δήθεν υπαλλήλους για να
συντάσσουν εκθέσεις για το προσωπικό.
Οι εισαγγελείς ζητούσαν να επιβληθεί
πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία, 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 μεμονωμένα άτομα, που διεκδίκησαν αποζημιώσεις. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι, παρότι το πρόστιμο που τελικά επιβλήθηκε είναι μικρό για τα δεδομένα του ομίλου, τουλάχιστον στέλνει ένα μήνυμα προς τις πολυεθνικές για τις πρακτικές που ακολουθούν. Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου,

η ΙΚΕΑ Γαλλίας απέλυσε υψηλόβαθμα στελέχη και προχώρησε σε σχέδιο αναδιάρθρωσης. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του
ο Όμιλος Ingka, «η ΙΚΕΑ Γαλλίας καταδίκασε σθεναρά τις πρακτικές, ζήτησε συγγνώμη και εφάρμοσε ένα ευρύ σχέδιο δράσης
για να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιων
περιστατικών».
Ο πρώην εκτελεστικός διευθυντής της
IKEA στη Γαλλία, Ζαν-Λουί Μπαγιό, βρέθηκε επίσης ένοχος, στο πλαίσιο της υπόθεσης, και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης
δύο ετών με αναστολή. Οι δικαστές τού επέβαλαν πρόστιμο 50.000 ευρώ για αποθήκευση προσωπικών δεδομένων.
Οι κατηγορίες επικεντρώνονταν στην περίοδο 2009-2012, αν και οι εισαγγελείς είπαν πως οι τακτικές κατασκοπείας είχαν αρχίσει ήδη από τα πρώτα χρόνια του 2000.

Το γαλλικό υποκατάστημα
της σουηδικής εταιρείας
βρέθηκε ένοχο, επειδή
αποθήκευε δεδομένα
εργαζομένων του, τα οποία
αποκτούσε παρανόμως!

Κ

ΟΣΜΟΣ

Ίλον Μασκ:
Φοροδιαφεύγει
και πουλάει ακίνητα!

Την απόφασή του να πουλήσει και το τελευταίο σπίτι που έχει στην ιδιοκτησία του
ανακοίνωσε ο Ίλον Μασκ, μία εβδομάδα μετά το δημοσίευμα της «ProPublica», που
ανέφερε ότι ο ίδιος αλλά και άλλοι δισεκατομμυριούχοι πληρώνουν μηδενικούς ή
ελάχιστους φόρους στο αμερικανικό κράτος. 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 εκδηλώσεις. 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 ξεχωριστό 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 σχέση με τον υπερβολικό πλούτο τους, επικαλούμενοι στοιχεία της Εσωτερικής Υπηρεσίας Εσόδων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο
Μασκ δεν πλήρωσε φόρους εισοδήματος το
2018, ενώ το 2015 και το 2017 πλήρωσε λιγότερα από 70.000 δολάρια. Μετά το δημοσίευμα της «ProPublica», o Μασκ, με ανάρτησή του στο Twitter, είπε ότι θα συνεχίσει να
πληρώνει φόρους εισοδήματος στην Καλιφόρνια, 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 δολαρίων, 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 περιουσιακά του στοιχεία, καθώς συχνά δέχεται επικρίσεις για τον πλούτο του. Τότε, μέσα
σε λίγες ημέρες, είχε βάλει πωλητήριο σε
δύο ακίνητα στην Καλιφόρνια.
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Έρχονται αυξήσεις-σοκ σε όσους αγοράζουν μέσω Διαδικτύου!
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-commerce) και ειδικότερα τη φορολογική επιβάρυνση των μικροδεμάτων 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 παραγγέλνονται ηλεκτρονικά και σήμερα απαλλάσσονται του
ΦΠΑ, υπόκεινται στον φόρο αυτό. Συνεπώς, οι καταναλωτές επιβαρύνονται με τον συντελεστή ΦΠΑ, που ισχύει στη

χώρα μας (24% ή 13% ή 6%), αναλόγως του είδους του αγαθού.
 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, μεμονωμένοι εισαγωγείς ή ταχυδρομικές εταιρείες, που εισάγουν
από 1/7/2021 μικροδέματα στη χώρα μας ανεξαρτήτως ποσού, οφείλουν να τηρήσουν την προβλεπόμενη τελωνειακή
διαδικασία και να καταβάλουν -κατά περίπτωση, ανάλογα
με το είδος του αγαθού- τον ΦΠΑ που ισχύει.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Έρχεται ο ατομικός «κουμπαράς»
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Μ

ετά την ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου σχεδιάζεται από το υπουργείο Εργασίας να δοθεί προς δημόσια
διαβούλευση το σχέδιο νόμου που αφορά
σε αλλαγές στην ασφάλιση.
Η βασική διαφορά του νέου συστήματος επικουρικής ασφάλισης είναι ότι δημιουργούνται ατομικοί λογαριασμοί
(«κουμπαράδες»), από τους οποίους θα
καταβληθούν οι μελλοντικές συντάξεις
των νέων εργαζομένων.
Έτσι, αντί οι εισφορές των νέων ασφαλισμένων να χρησιμοποιούνται για την
πληρωμή της επικουρικής σύνταξης των
σημερινών συνταξιούχων, θα αποταμιεύονται και θα επενδύονται, δημιουργώντας ένα αποθεματικό, από το οποίο θα
πληρωθούν οι μελλοντικές τους συντάξεις. Για τον σκοπό αυτό θα συσταθεί νέο
δημόσιο Ταμείο επικουρικής ασφάλισης
κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα, το οποίο
θα διοικείται από πιστοποιημένους επαγγελματίες.
Ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης
Πάνος Τσακλόγλου αναμένεται να εισηγηθεί στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο
τις αλλαγές στην επικουρική ασφάλιση
των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας. Στη συνέχεια, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο θα έρθει στη Βουλή αμέσως μετά
την ψήφιση του εργασιακού νομοσχεδίου. Το σχέδιο νόμου για το νέο σύστημα
επικουρικής ασφάλισης θα ισχύσει από

το 2022.
Το νέο σύστημα δεν επιφέρει καμία αλλαγή στις συντάξεις όσων έχουν ήδη βγει
στη σύνταξη ούτε στον τρόπο υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων των
σημερινών εργαζομένων, οι οποίοι παραμένουν στο ισχύον σύστημα επικουρικής
ασφάλισης.
Οι ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν

οι ίδιες με το σημερινό σύστημα επικουρικής ασφάλισης. Δηλαδή, το συνολικό
ύψος για τους μισθωτούς είναι 6% και επιμερίζεται σε 3% για τον εργαζόμενο και 3%
για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων
αποδοχών. Οι εισφορές για τους αυτοαπασχολούμενους θα υπολογίζονται βάσει
των ασφαλιστικών κατηγοριών που
ισχύουν και σήμερα.

Πώς θα λειτουργεί - Ποιους αφορά
Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης αφορά στους νεοεισερχομένους 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» επικουρικών συντάξεων.
Επίσης αφορά στους νέους μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, στους νέους αυτοαπασχολούμενους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας 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 αυτοαπασχολούμενοι) ηλικίας έως 35 ετών.

Ο ασφαλισμένος θα βλέπει στον ατομικό του «κουμπαρά» τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί από τον
εργοδότη ή τον ίδιο (εφόσον πρόκειται για
αυτοαπασχολούμενο).
Όταν ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτηθεί,
θα λαμβάνει επικουρική σύνταξη βασισμένη στο ποσό των εισφορών του και
στην απόδοση των επενδύσεών του.
Η νέα επικουρική έχει ακριβώς τις ίδιες
καλύψεις με τη σημερινή. Δηλαδή, μεταβιβάζεται ως σύνταξη χηρείας και εμπεριέχει κάλυψη για τυχόν αναπηρία.

Καμία αλλαγή στις παλαιές Θα συσταθεί νέο δημόσιο
Ταμείο κεφαλαιοποιητικού
χαρακτήρα, aπό το οποίο
θα πληρωθούν
οι μελλοντικές συντάξεις
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ΕΛ.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 τελευταίο 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, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες
εξυγίανσης (9,7%), κατασκευές (6,6%) και
συνεργεία (2,9%). Αντίθετα, μειώθηκε σε:
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (58,3%),
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (10,6%), ορυχεία και λατομεία (10,4%), ενημέρωση και
επικοινωνία (9,8%) και μεταφορά και αποθήκευση (5,9%). Σε επίπεδο απασχόλησης, ο
δείκτης μειώθηκε σε ενημέρωση - επικοινωνία (11,4%), υπηρεσίες καταλυμάτων και
εστίασης (11,4%). Από την άλλη, ο δείκτης
απασχολούμενων ατόμων μειώθηκε σε:
Ενημέρωση - επικοινωνία (11,4%), δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος
και υπηρεσιών εστίασης (10,7%), ενώ αυξήθηκε σε συνεργεία 0,9% και σε ορυχεία - λατομεία 0,1%.

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

Ανέβασε στροφές ο τζίρος της βιομηχανίας το α’ τρίμηνο του έτους, παρά το lockdown, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,6%
σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αλλά 5,8% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2020. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών,
καταγράφεται θεαματική βελτίωση στον
δευτερογενή τομέα της οικονομίας, με αιχμή κυρίως τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα φαρμακευτικά προϊόντα, όπου ο
τζίρος του α’ τριμήνου αυξήθηκε κατά 15,1%
και 14% αντίστοιχα. Στη συνέχεια, ακολούθησαν τα Πλαστικά Προϊόντα με 9,4% και τα
προϊόντα μετάλλου με 7%. Επιπλέον, το α’
τρίμηνο του έτους καταγράφηκε σημαντική
βελτίωση του τζίρου στις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις κατά 6,8%, ενώ στα
βασικά μέταλλα σημειώθηκε αύξηση 6%.
Ωστόσο, από τα στοιχεία του ΙΟΒΕ καταγράφεται 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%.

ΧΡΗΜΑ

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

Υ

πέρβαση ελλείμματος κατά 1
δισ. ευρώ, λόγω... καλού σκοπού, σημείωσε στο πεντάμηνο
ο Προϋπολογισμός, καθώς
επιβαρύνθηκε με το ποσό των 4,4 δισ.
ευρώ από τις αποζημιώσεις ειδικού
σκοπού στους εργαζομένους, τις αποζημιώσεις προς τους ιδιοκτήτες, τις επιστρεπτέες προκαταβολές προς τις επιχειρήσεις καθώς και τα υπόλοιπα μέτρα
στήριξης.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
το έλλειμμα του κρατικού Προϋπολογισμού στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου
διαμορφώθηκε στα 10,828 δισ. ευρώ,
έναντι στόχου για 9,769 δισ. ευρώ, ενώ
στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 ο στόχος έχει καθοριστεί
στα 7,494 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές έλλειμμα του πενταμήνου διαμορφώθηκε
στα 8,167 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 7,169
δισ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού 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. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του
Προϋπολογισμού, παρά τις επιπτώσεις
λόγω των περιοριστικών μέτρων των
προηγούμενων μηνών. Από την άλλη

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

πλευρά, οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού 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 προσωρινά στοιχεία προκύπτει ότι η υπέρβαση των δαπανών οφείλεται στους εξής
λόγους:
1. Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού
λόγω της πανδημίας προς τους μισθωτούς διαμορφώθηκαν στα 1,653 δισ. ευρώ.
2. Το ύψος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 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 ενισχύσεις ύψους 217 εκατ. ευρώ σε μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Covid-19 μέσω των περιφερειών της χώρας, καταβλήθηκαν δαπάνες 220 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων και επιχο-

ρηγήθηκε ο ΟΠΕΚΑ με το ποσό των 155
εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία.
Από τις παραπάνω δαπάνες προκύπτει
ότι για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του Covid-19 ο Προϋπολογισμός «ξηλώθηκε» κατά 4,371 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα είχε διαμορφωθεί σχεδόν στο
μισό, εάν δεν υπήρχε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης δήλωσε ότι «από τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του μηνός
Μαΐου προκύπτει ότι τα στοιχεία του
προϋπολογισμού είναι καλύτερα των
προσδοκιών και επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο ταχύτερης ανάκαμψης, σε σχέση με τις μέχρι
σήμερα εκτιμήσεις της κυβέρνησης».

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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ΕΥΔΑΠ: Πολύτιμη κάθε σταγόνα νερού

«Ε

μείς, ως επιχείρηση, αλλά και οι μέτοχοί 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 σημαντικές εταιρείες στον τομέα του ESG σε ολόκληρη τη ΝΑ Ευρώπη. Και προσπαθούμε συνεχώς να
βελτιώνουμε τους δείκτες μας». Αυτό υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Χάρης Σαχίνης, CEO της ΕΥΔΑΠ, σε εκδήλωση που διοργάνωσαν το Συμβούλιο 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 χάνεται 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 Εθελοντικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού «Η
Κιβωτός του Κόσμου». Ο Όμιλος Ιασώ αγκαλιάζει αυτήν τη μεγάλη οικογένεια των 400 παιδιών με τις οικογένειές τους, λαμβάνοντας πιο
ουσιαστικό ρόλο στο έργο της «Κιβωτού» για
την επούλωση των παιδικών τραυμάτων. Επίσης, η συνεργασία διευρύνεται και στην Κεντρική Ελλάδα για την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας από το «Ιασώ» Θεσσαλίας
για το παράρτημα του Βόλου.

Εξαγορά 16 dry bulk carriers
από την Costamare

Mytilineos: Κοντά στα άτομα με αναπηρία
Το 14% του ελληνικού πληθυσμού (20-64 ετών) είναι σήμερα άτομα με
αναπηρία. Ωστόσο, σπανίως τα συναντάμε στην εργασία, στην εκπαίδευση 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 ανενεργό και αναξιοποίητο. Η Mytilineos, σε συνεργασία με την Κοινωνική
Επιχείρηση knowl, έχει σχεδιάσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το «mellonabilities», διάρκειας έξι μηνών, αποσκοπώντας στην παροχή εξατομικευμένης ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε άτομα με αναπηρία (κινητική, όρασης και ακουστική), με μηδενικό κόστος για τους
ωφελούμενους. Ωστόσο, αναπηρία δεν σημαίνει έλλειψη ικανότητας.
Σύγχρονα μοντέλα κατάρτισης και νέες τεχνολογίες μπορούν και επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να αποκτήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες, επιτυγχάνοντας την ισορροπημένη σύνδεση του επαγγελματικού
τους προφίλ με την επιθυμητή θέση εργασίας.

ΔΕΠΑ Υποδομών: Ανοίγει ο δρόμος για τον διαγωνισμό
Τον δρόμο για την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ Υποδομών 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 αναγκαία, 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 ιταλικής ΕΝΙ, η οποία κατέχει το 49% και το μάνατζμεντ της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, σχετικά με
τους όρους συναλλαγής για την πώληση του συγκεκριμένου μεριδίου.

Η Costamare Inc, συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, ανακοίνωσε την
εξαγορά 16 πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων, 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 Γρηγόρης Ζήκος τόνισε ότι «αποφασίσαμε να
επενδύσουμε σε κλάδο με ισχυρά θεμελιώδη, που παρέχουν ευκαιρία βελτιωμένων
αποδόσεων για τους μετόχους μας. Οι εξαγορές θα χρηματοδοτηθούν με ρευστά διαθέσιμα, ενώ η εταιρεία είναι σε διαδικασία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού χρέους. Σχεδιάζουμε να έχουμε χαμηλή μόχλευση, έως του
60% της αξίας των περιουσιακών στοιχείων».

ΑΒΑΞ: Ολοκληρώθηκε
το έργο στην Ηλεία
Ολοκληρώθηκε και έχει τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Π.Ε. Ηλείας, η οποία αποτελεί
ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα έργα 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 μέθοδος 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 ενέργειας, ικανής να καλύψει τις ανάγκες 1.300 και
πλέον νοικοκυριών.
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Ιατρικό Διαβαλκανικό: Πακέτο
προληπτικού ελέγχου για παιδιά

Τράπεζα Πειραιώς
Υπέγραψε για
την τιτλοποίηση Sunrise
Alpha: Στις 28 Ιουνίου
ανοίγει το βιβλίο για την ΑΜΚ
έως 800 εκατ. ευρώ

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 προτεραιότητας (mezzanine και junior notes) της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) Sunrise I.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συμπεριλαμβάνοντας 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 επίπτωση από τη Συναλλαγή διαμορφώνεται σε περίπου 2,7
ποσοστιαίες μονάδες επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας τον Δεκέμβριο 2020.

ΟΛΕ: Άσκηση αντιμετώπισης
θαλάσσιας ρύπανσης

Στις 28 Ιουνίου προβλέπεται να ανοίξει το βιβλίο για τη συνδυασμένη προσφορά νέων μετοχών της Alpha Services & Holdings σε εξωτερικό 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-διάθεσης. 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, ονομαστικής 0,30 ευρώ εκάστη, θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς με όλους τους υφιστάμενους μετόχους (σ.σ.: κατά την ημερομηνία καταγραφής) να διαθέτουν προτιμησιακή μεταχείριση, κατά την κατανομή.

Eurobank: Συμφωνία για Ταμείο
Επαγγελματικής Ασφάλισης

Στην άσκηση αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης,
που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στον Κόλπο της Ελευσίνας την Τετάρτη 9 Ιουνίου, συμμετείχε ο
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (ΟΛΕ). Θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στον ιδιαίτερα
βεβαρημένο κόλπο της Ελευσίνας αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για τη διοίκηση του ΟΛΕ Α.Ε., που
υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με την Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε. για την αντιμετώπιση θαλάσσιων ρυπάνσεων στην περιοχή αρμοδιότητάς του.

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 πρωτοποριακή και μοναδική για το θέμα αυτό ΕΣΣΕ,
μεταφέρονται στο ΤΕΑ Ομίλου Eurobank όλες
οι υφιστάμενες ομαδικές ασφαλιστικές καλύψεις (συνταξιοδοτικές, νοσοκομειακές, ιατροφαρμακευτικές), γίνονται συμβατική υποχρέωση της τράπεζας και δεν μπορούν να διακοπούν 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.

Ολοκληρωμένο πακέτο εξετάσεων προληπτικού
ελέγχου για παιδιά σε ειδική, μειωμένη τιμή προσφέρει το Παιδιατρικό Κέντρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, ώστε οι μαθητές να είναι
προετοιμασμένοι για τη νέα σχολική χρονιά έχοντας
τα σχετικά με την υγεία τους έγγραφα. Το πρόγραμμα «Νέα σχολική χρονιά - Back to School» περιλαμβάνει τις εξετάσεις: Παιδιατρική, Οφθαλμολογική
και Καρδιολογική κλινική εκτίμηση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα & Tρίπλεξ Καρδιάς στην ειδική, μειωμένη τιμή των 55 ευρώ. Tυμπανομετρία και ΠαιδοΩΡΛ 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. Δερματολογική εκτίμηση στην ειδική, μειωμένη τιμή των 25
ευρώ. Παιδο-ορθοπεδική κλινική εκτίμηση για την
ανίχνευση παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης 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 ελληνικό επιχειρείν του καφέ, λανσάροντας το δικό
τους e-shop, με αξιόλογα αποτελέσματα. Με τη
συμπλήρωση ενός χρόνου λειτουργίας του, τα στατιστικά 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 περισσότερες από 380.000 επισκέψεις καταναλωτών και
έχουν διεκπεραιωθεί πάνω από 13.000 παραγγελίες πανελλαδικά. Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη, επιδιώκοντας μεγαλύτερη προσιτότητα προς τον πελάτη, διεύρυναν το δίκτυο πωλήσεών τους. Σήμερα, καταναλωτές από όλη την Ελλάδα μπορούν να
απολαμβάνουν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος την απόλυτη αγοραστική εμπειρία.

Αεροπορικές: Ζητούν εναρμονισμένες
διαδικασίες εισόδου - εξόδου
Οι αεροπορικές ενώσεις απαιτούν από τους πολιτικούς να εφαρμόσουν μια συνεπή προσέγγιση σε
ολόκληρη την Ευρώπη. Τα συμβούλια των αντιπροσώπων των αεροπορικών εταιρειών ασκούν κριτική
στην τρέχουσα ασυντόνιστη κατάσταση και επισημαίνουν ότι, από τεχνικής άποψης, οι προϋποθέσεις
για την απαραίτητη εναρμόνιση υπάρχουν ήδη. Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Αβερκιάδη, πρόεδρο της
Ένωσης Εκπροσώπων των Αεροπορικών Εταιρειών
Ελλάδας, «οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην κινητικότητα και την ελευθερία να ταξιδεύουν. Λαμβάνοντας υπόψη τις θετικές εξελίξεις των εκστρατειών εμβολιασμού και τη διαρκή μείωση των ποσοστών μόλυνσης, τα βασικά δικαιώματα και οι ελευθερίες 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

«Κληρώνει» σήμερα για
Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Άρη

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 ΠΑΟΚ 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 προκριματικών πριν από τους ομίλους, και οι υποψήφιοι αντίπαλοί 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 κλήρωση, καθώς πέρυσι… δεινοπάθησε για να τη νικήσει. Θα ήταν ιδανική κλήρωση αν έπεφτε με
ομάδες όπως η Σκεντίγια από τη Βόρεια Μακεδονία, η Αλασκέρτ από την Αρμενία, η Ντιναμό Τιφλίδας 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 «εύκολη» υποτίθεται ότι ήταν πέρυσι και έβγαλε έξω
την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οι περισσότεροι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Conference League είναι του
επιπέδου Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο), Σάντα Κολόμα (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 Αούστρια 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 Champions League και στη συνέχεια αποκλειστούν, θα μεταφερθούν στα πλέι οφ του Europa League. Αν και
εκεί αποκλειστούν, θα πάνε απευθείας στους ομίλους του Conference League, την τρίτη διοργάνωση 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 απευθείας στους ομίλους του Europa League.
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Περίπτωση… Έρικσεν στη Χαλκιδική!

Τ

ην ώρα που ο Δανός Κρίστιαν Έρικσεν δημοσιοποιούσε μέσω του προσωπικού λογαριασμού στα
social media ότι είναι καλά μετά την καρδιακή
προσβολή που έπαθε στο ματς με τη Φινλανδία, στα Μουδανιά εξελισσόταν μια παρόμοια περίπτωση με εκείνη
που πάγωσε τον κόσμο. Ένας 14χρονος ποδοσφαιριστής
κατέρρευσε στην προπόνηση της ομάδας των Μουδανιών 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 Θεσσαλονίκης για εξετάσεις. Η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και παρακολουθείται από γιατρούς της μονάδας και καρδιολόγο. Αυτό καθιστά πιο αναγκαία από
ποτέ την αγορά απινιδωτών σε κάθε γήπεδο της ελληνικής 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.

SPORTS
Καταπληκτικοί δύο
πρώην του ΠΑΟΚ

Δύο πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν οι πρωταγωνιστές των εθνικών τους ομάδων στο Euro. Ο
Ρόμπερτ Μακ σκόραρε με τη Σλοβακία στο νικητήριο 2-1 επί της Πολωνίας και ο Σουηδός γκολκίπερ 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»

Στην ΑΕΚ
έως το 2024
ο Μάνταλος

Άρχισε η δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα και ο νυχτερινός νοσοκόμος αρνήθηκε
ότι εγκατέλειψε τον ασθενή του, ισχυριζόμενος
ότι διατάχθηκε να μην τον ξυπνήσει. «Οι προϊστάμενοί του του είπαν να μην ενοχλεί τον
ασθενή. Ο πελάτης μου είχε τη σοφία να εκτελέσει το καθήκον του». Αυτό ισχυρίστηκε ο δικηγόρος Φράνκο Τσιαρέλι κατά την έξοδο από αυτήν τη μακρά εξέταση του πελάτη του.

Τουρκία - Ουαλία
το πιο ενδιαφέρον

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.

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

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 αντιμετωπίσει 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 Σκοτίας, 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».
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• Η Παναγιώτα Βλαντή παντρεύτηκε
το περασμένο Σάββατο στην Ύδρα
τον αγαπημένο της Γιάννη Βλάχο κάτω από άκρα μυστικότητα!
• Νυφούλα και η Ευγενία Δημητροπούλου. Η ηθοποιός παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στο
Δημαρχείο Κηφισιάς τον γνωστό
νευροχειρουργό Δημήτρη
Ρουσσέτο.

Άρωμα Χόλιγουντ
στη Θεσσαλονίκη!

POLITICAL GOSSIP

Σ

ε ένα ατελείωτο διεθνές κινηματογραφικό στούντιο μεταμορφώνεται η Θεσσαλονίκη για τα γυρίσματα
της πανάκριβης αμερικανικής ταινίας «Baraccuda»!
Όλη η πόλη βρίσκεται επί
ποδός για να υποδεχτεί τους
παγκοσμίου φήμης πρωταγωνιστές Αντόνιο Μπαντέρας και Κέιτ Μπόσγουορθ,
που ετοιμάζουν βαλίτσες για
την Ελλάδα, με τα μάτια του
πλανήτη και τις κάμερες των
παπαράτσι να είναι στραμμένα στη χώρα μας!
Ο 60χρονος Ισπανός γόης
και η Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια και μοντέλο αναμένεται να «προσγειωθούν»
τις επόμενες μέρες στον
Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα
«Μακεδονία», με την κλακέτα να… χτυπά στις 28 Ιουνίου. Η προπαραγωγή έχει
ήδη ολοκληρωθεί, με αρκετά locations να έχουν «κλειδώσει», όπως το Δέλτα
του Αξιού, ενώ σε ρόλους-έκπληξη θα δούμε Έλληνες ηθοποιούς!
Θηριώδη τζιπ που θα συμμετέχουν σε σκηνές καταδίωξης, εμπορικά καταστήματα με αμερικανικές
ταμπέλες, βενζινάδικα, φοίνικες και περίπου 400
κομπάρσοι είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν την παραγωγή. «Πρόκειται για μια μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή ύψους άνω των 20 εκατ. ευρώ, που ξεκινάει γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη σε
δύο εβδομάδες. Είναι πολύ σημαντική στιγμή για
τον στόχο που έχουμε θέσει ως περιφέρεια να βάλουμε την Κεντρική Μακεδονία στον παγκόσμιο
χάρτη των κινηματογραφικών παραγωγών. Με την

έναρξη, μάλιστα, το επόμενο
διάστημα της κατασκευής
των στούντιο της χολιγουντιανής εταιρίας στη Θέρμη
φέρνουμε τον στόχο αυτόν
ακόμη πιο κοντά», ανέφερε ο
περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του
με τον Αμερικανό παραγωγό
της Millennium Media
Robert Van Norden και τον
διευθυντή παραγωγής της κινηματογραφικής ταινίας Δημήτρη Καμπά, παρουσία του
τομεάρχη Τουρισμού Αλέξανδρου Θάνου.
Και συνέχισε: « Ήδη προετοιμαζόμαστε και για τα γυρίσματα και άλλων χολιγουντιανών ταινιών στην Κεντρική
Μακεδονία μετά το καλοκαίρι.
Ξεπεράσαμε μαζί με τους παραγωγούς, μέσω του Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με τη
βοήθεια του ΕΚΟΜΕ, όλα τα γραφειοκρατικά προβλήματα, 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 Αμερικανός 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 εξολοκλήρου στη Θεσσαλονίκη και αυτό θα γίνει γνωστό
σε όλους, ο θεατής βλέποντας το φιλμ θα νομίζει ότι
βρίσκεται στο Μαϊάμι και τη Φλόριντα».

• Στην Αστυπάλαια για χαλαρές διακοπές βρίσκεται η Ελεωνόρα Ζουγανέλη με τον σύζυγό της Σπύρο Δημητρίου.
• Ο Μιχάλης Μανιάτης αποκάλυψε πως ζει σε σπηλιά, αλλά
με... κομφόρ!
• Φήμες θέλουν την Ελευθερία
Ελευθερίου ζευγάρι με τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Κώστα Ρουκουνάκη.
• Ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος 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 Τριαντάφυλλο για συνεργασία.
• Η θεά της πασαρέλας Εύα
Χερτζίκοβα βρίσκεται στη Σαντορίνη για διακοπές και αποθεώνει 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 επανεξεταστεί.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 IOYNIOY 2021

POLITICAL

Γιόγκα στην Αλόννησο
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Ο μεγαλύτερος
θαυμαστής

GOSSIP
Τα πρώτα γενέθλια του Γιάννη...

Αποθέωση για την υπέροχη Κατερίνα Διδασκάλου. Θαυμαστής
της πρωταγωνίστριας «χτύπησε» τατουάζ μια ολόσωμη φωτογραφία της ηθοποιού από την
παράσταση «Η πόρνη από πάνω» και κατόπιν της απέστειλε
-μέσω Διαδικτύου- το άψογο
αποτέλεσμα! «Ένα εκπληκτικό
δώρο με όλη την έννοια της ΕΚΠΛΗΞΗΣ για τη δεκάχρονη επέτειο της παράστασης από τον
Νίκο, ο οποίος απουσιάζει από
την Ελλάδα πέντε χρόνια»,
αποκάλυψε η πρωταγωνίστρια!

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 παρακολουθήσουν το εξαήμερο σεμινάριο που δίνει αυτές τις μέρες
στο νησί ο γνωστός ηθοποιός Αντώνης Φραγκάκης. Ο πρωταγωνιστής 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 Γιόγκα - 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 παραπάνω πρακτικών και θα είναι παρών σε κάθε μάθημα». Ο γοητευτικός καλλιτέχνης μυήθηκε στη γιόγκα το 1999, όταν συνάντησε τη
Cyndi Lee, ιδρύτρια του διάσημου OM YOGA.

Μια σπάνια φωτογραφία από τα πρώτα γενέθλια του γιου της Αλίκης Βουγιουκλάκη, Γιάννη Παπαμιχαήλ, δημοσιεύτηκε στο προφίλ της
Έλενας Μακρή - Λυμπέρη στο Instagram. Στη
throwback φωτογραφία ο μικρός Γιάννης δέχεται ένα τρυφερό φιλί από ένα κοριτσάκι, που
δεν είναι άλλο από τη Μάρθα Κουτουμάνου, κόρη της Ζωής Λάσκαρη και του Πέτρου Κουτουμάνου. O Γιάννης Παπαμιχαήλ γεννήθηκε στις
4 Ιουνίου 1969. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε
αποβάλει τρεις φορές προτού καταφέρει τελικά μείνει έγκυος στον γιο της.

Λαμπερές μούσες
Με όπλο το χαμόγελό της
Ακομπλεξάριστη η Βίκυ Σταυροπούλου! Η
πληθωρική ηθοποιός ξεκίνησε καλοκαιρινές 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!

Το απόλυτο θηλυκό του καλοκαιριού
Η πρώην «Survivor» Ασημίνα Ιγγλέζου μετά την Πάρο «πέταξε» για Χανιά, αναστατώνοντας με τη σέξι παρουσία της τον αντρικό πληθυσμό
στη Μεγαλόνησο. Η αθλήτρια δημοσίευσε καυτή πόζα από το ξενοδοχείο όπου διαμένει, φορώντας σούπερ σέξι, μαύρο, ολόσωμο μαγιό,
αναδεικνύοντας τα σούπερ προσόντα της: το καλογυμνασμένο κορμί
και τα ατελείωτα πόδια της!

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 κυρίες του θεάτρου, την Άντζελα Γκερέκου και τη
Λυδία Κονιόρδου, για να ενσαρκώσουν τις βασικές ηρωίδες στο συνταρακτικό δραματικό σενάριο. Οι τέσσερίς τους πόζαραν σε διάλειμμα των
γυρισμάτων, με την κινηματογραφική Ελενίτσα
να κάνει το σήμα της νίκης!
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POLITICAL ΥΓΕΙΑ

Αγγελική Καβαλλιεράτου,
οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια

Μάθε να αποδέχεσαι τον εαυτό σου

Γ

ια πολλούς ανθρώπους η σχέση με τον
εαυτό τους είναι μια δύσκολη υπόθεση.
Πιο συχνά βρίσκουν λόγους να στενοχωριούνται γι’ αυτά που δεν έχουν ή δεν
είναι, παρά να χαίρονται με όσα έχουν ή έχουν καταφέρει. Το να μάθουμε να αγαπάμε, να φροντίζουμε 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 κατηγορούμε τον εαυτό μας και να επισημαίνουμε τα αρνητικά μας στοιχεία, παρά να τον ενθαρρύνουμε,
αναγνωρίζοντάς του τα θετικά. Έτσι, περιμένουμε
από τους άλλους να αποδεχτούν και να αναγνωρίσουν τα καλά μας στοιχεία.
Η ψυχολόγος - συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια Αγγελική Καβαλλιεράτου μάς δίνει
χρήσιμες συμβουλές για να μάθουμε να αγαπάμε
τον εαυτό μας και να τον φροντίζουμε λίγο περισσότερο! «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 εξελίσσεσαι, να προχωράς και να ανακαλύπτεις όλο και
περισσότερα πράγματα. Αυτή η διαδικασία εξέλιξης δεν θα σου επιτρέψει ξανά στο μέλλον να αμφισβητήσεις 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 γράψεις σε ένα χαρτί όλα τα θετικά στοιχεία του χαρα-

Τα λάθη του
παρελθόντος…
Το πιο σημαντικό για να καταφέρεις να
αποδεχτείς ουσιαστικά τον εαυτό σου είναι 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 σήμερα. «Ξέρω πως αυτή η προσπάθεια δεν
αρκεί, εάν δεν μειώσουμε την αυτοκριτική σε έναν βαθμό. Όσο εμείς προσπαθούμε να βρούμε και να αγκαλιάσουμε
όλα αυτά τα θετικά στοιχεία που έχουμε
και ενδεχομένως πολλές φορές ξεχνάμε, μια φωνή κριτή μέσα μας δεν μας
αφήνει να τα απολαύσουμε και μας
υπενθυμίζει διαρκώς κάποια δυσάρεστα
χαρακτηριστικά μας. Προσπάθησε λοιπόν να μειώσεις αυτήν την κριτική», τονίζει η ψυχολόγος.

κτήρα σου και της προσωπικότητάς σου που σε ξεχωρίζουν! 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 υπενθυμίζεις 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 κοντινούς ανθρώπους. Για παράδειγμα, ζήτησε από μερικά άτομα κοντινά σου, που νιώθεις καλά μαζί
τους, να σου πουν κάποια καλά σου στοιχεία. Ποια
είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή, που σε αντιπροσωπεύουν, τι θαυμάζουν σε σένα. Και να σου
υπενθυμίσουν πόσες φορές αυτά τα θετικά σου
στοιχεία τούς έχουν βοηθήσει».

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

ταν 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

Κριός

(21/3-20/4)
Θα έχετε συναισθηματική απελευθέρωση και τεράστια βελτίωση στη διάθεσή σας. Θυμηθείτε
ότι δεν θα έχουν όλοι μια τέτοια
ανάκαμψη, οπότε να είστε προσεκτικοί 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 είναι εύθραυστο και δεν σας βοηθούν οι αλληλεπιδράσεις με αρνητικά άτομα και με τον πολύ κόσμο.
Αν έχετε έναν έμπιστο σύμβουλο,
μέντορα ή θεραπευτή, αναζητήστε
συμβουλές.

Δίδυμοι

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 ταιριάζει ένα μέρος όπου θα συναντάτε εξέχοντα ή
δημοφιλή πρόσωπα. Σας αρέσει να έχετε γύρω
σας θεατές και να επιδεικνύεστε. Συνήθως επιλέγετε για αποδράσεις τα κοσμικά θέρετρα, που
έχουν κόσμο, κίνηση και επικοινωνία. Συν τοις
άλλοις, σας ταιριάζουν περιοχές «δισυπόστατες», που συνδυάζουν βουνό με θάλασσα.
 Λόγω του Ωροσκόπου σας, μπορείτε να περάσετε καλά στην Κυνουρία (παράλια της Αρκαδίας), στην Αργολίδα, ενώ και η Αττική προσφέρεται 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, φαρμακεία 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 ταξιδέψετε 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 παραλία, όπου θα διαβάζετε ή θα ονειροπολείτε,
ενώ τα βράδια θα επιθυμείτε ποιοτική διασκέδαση μαζί με την παρέα σας.
 Σας ταιριάζουν όμορφα τοπία, με συμμετρία, καλαισθησία, περίεργη αρχιτεκτονική και ωραία θέα
(π.χ., Φηρά Σαντορίνης, Άνδρος κ.τ.λ.). Επιπλέον,
σας ταιριάζουν μέρη ή περιοχές με έντονη καλλιτεχνική δραστηριότητα (π.χ., Ύδρα, Σπέτσες).
 Οι Ωροσκόποι στον Καρκίνο επιθυμούν να γυρίζουν στη γενέτειρά τους ή στα προγονικά τους
μέρη. Ακόμη, περιοχές που τους ταιριάζουν είναι 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, πρέπει οπωσδήποτε να βρείτε ένα ωραίο κατάλυμα,
με πολύ καλή αρχιτεκτονική και διακοσμημένο
με φίνο γούστο. Ακόμη, φροντίστε να έχουν μεγάλα μπαλκόνια με θέα στη θάλασσα ή με πράσινο τριγύρω.
Tip: Αποφύγετε τις διακοπές τον Ιούνιο (αν και
μπορεί να φύγετε λόγω ανωτέρας βίας).
Σημ.: Η συνέχεια στο επόμενο

(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 προτεραιότητές σας και κυνηγήστε ό,τι
επιθυμείτε περισσότερο. Μη χάνετε χρόνο σε ασήμαντες καταστάσεις.

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 παρακάμψετε αυτήν τη δυσκολία. Ρωτήστε
τον εαυτό σας εάν υπάρχουν άλλοι τρόποι για να βρείτε χρήματα.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός

(23/9-23/10)
Πρέπει να αποφύγετε τις μεγάλες αγορές οποιουδήποτε είδους, παρά την αίσθηση που
έχετε ότι χρειάζεστε οπωσδήποτε κάτι. Αντ’ αυτού, ασχοληθείτε με τις βασικές σας ανάγκες, όπως το νοικοκυριό, τα
ψώνια και τη φροντίδα σας.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Μπορείτε να παίξετε ρόλο ώστε
να βοηθήσετε ένα… αουτσάιντερ σήμερα. Οι γύρω σας δεν εμπιστεύονται αυτό το άτομο, αλλά
η δική σας κρίση είναι διαφορετική. Θα προβληματιστείτε για το
πώς θα αλλάξετε την κατάσταση.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Η μέρα θα περάσει χωρίς προβλήματα αλλά και χωρίς απτά
αποτελέσματα. Θα αφιερώσετε
το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς σας στις συνήθεις εργασίες
σας. Μπορεί να έρθετε σε αντίθεση με έναν συνεργάτη σας.

Αιγόκερως

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

Λέων

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Σήμερα είστε απρόθυμοι να επικοινωνήσετε με πολύ κόσμο και
κυρίως με νέες γνωριμίες, των
οποίων οι απόψεις σάς κουράζουν. Βρείτε τρόπους να αποφύγετε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση.
Σήμερα η ουράνια ενέργεια επιστρέφει σε σας.

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

Παρθένος

Ιχθύες

(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 αντέξετε οικονομικά και να περάσετε
ήρεμα τις όποιες δυσκολίες, χωρίς
να δουλέψετε πολύ σκληρά.

(19/2-20/3)
Η μέρα σας θα αναλωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της στις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Θα βρείτε
αβίαστα την υποστήριξη και τους
ευεργέτες που αναζητάτε. Οι θετικοί άνθρωποι θα σας βοηθήσουν.
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Ο Ερντογάν ως παίκτης και… διαιτητής

Π

Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

ολύ κακό για το τίποτα; Αν «τίποτα» είναι
ένα ήρεμο καλοκαίρι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σύμφωνοι. Από το πολυαναμενόμενο τετ α τετ Μητσοτάκη - Ερντογάν δεν προέκυψε «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 (δήθεν) χειροφίλημα, δεν προέκυψαν ειδήσεις για την
τύχη των S-400. Ούτε και για την πολιτική της Άγκυρας στη ΝΑ Μεσόγειο. Και αυτή η συνάντηση,
παρότι δεν δημιούργησε τη βεβαιότητα επίλυσης
των προβλημάτων, έδωσε την εντύπωση βελτίωσης του κλίματος με μπόνους την ελαφρά ανάκαμψη της τουρκικής λίρας.
Όλοι ευχαριστημένοι, λοιπόν; Αν λάβουμε υπόψη μας ότι στις μεγάλες συναντήσεις επισφραγίζονται και ανακοινώνονται συμφωνίες των οποίων
προηγήθηκαν κοπιώδεις εργασίες πολιτικών και
υπηρεσιακών παραγόντων, διπλωματικοί χειρισμοί, παρασκηνιακές επαφές και συζητήσεις, όλοι
μέχρι νεωτέρας θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι. 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 θέσει προς συζήτηση (εκπροσωπώντας και την Ευρώπη) τις προϋποθέσεις, τους όρους μιας νέας
ισορροπίας δυνάμεων, η οποία θα κοιτάζει προς
την Κίνα.
Μπορούσαν τα πράγματα να εξελιχθούν διαφορετικά; 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 άλλες 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», φέρεται να είπε διεκδικώντας τον ρόλο και του παίκτη

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...

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 πληροφορηθήκαμε 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 Βρυξέλλες ο Τούρκος πρόεδρος, υπό την πίεση και των
εσωτερικών προβλημάτων του, έδειξε ότι έχει λάβει 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 σημασία, ισχυρή σε στρατιωτικές δυνατότητες και ανθρώπινους πόρους. Για την Ευρώπη, ειδικότερα τη
Γερμανία, δεν παύει να είναι χώρα-κλειδί για το
Προσφυγικό. Στο έδαφός της βρίσκονται τουλάχιστον 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Συνεπώς οι ευρωτουρκικές σχέσεις δεν ακολουθούν κατά πόδας τις
αμερικανοτουρκικές. Σε τελική ανάλυση ο Ερντογάν 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 αναβάθμιση 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.

Το φύλλο... συκής

Τ

ελικά, κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν για
να δικαιώσουν το εργασιακό νομοσχέδιο 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 αυτούς ένα ακόμη άγχος: αν θα απεργήσουν οι
καθηγητές τους σήμερα ή όχι. Και χρειάστηκε
να προσφύγει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στη Δικαιοσύνη για να πράξουν το αυτονόητο. Να αποδεσμεύσουν τους καθηγητές
και τους υπαλλήλους που μετέχουν στις διαδικασίες των Πανελλαδικών για να αποφύγουν τη δημόσια κατακραυγή.
Μέχρι την ώρα που γράφαμε το σημείωμά
μας, δεν είχαν πράξει το αντίστοιχο οι συνδικαλιστές 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 διαγράψει από την ιστορία του εργατικού κινήματος την προσφορά του συνδικαλισμού. Αλλά από το σημείο αυτό μέχρι να… πουλάνε
ανέξοδη τρέλα και να απεργούν για ένα νομοσχέδιο που δεν τους αλλάζει τίποτε, είναι
πραγματικά πέρα από κάθε σημείο αντιπαράθεσης και λογικής.
Για κάποιους συνδικαλιστές είναι σαν να
έχει σταματήσει το ρολόι. Παρά το ότι οι εργα-

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

ζόμενοι τους έχουν γυρίσει την πλάτη χρόνια
τώρα, παρά το ότι τα ποσοστά συμμετοχής είναι μικρά, παρά το ότι κανείς σχεδόν δεν κατεβαίνει 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 άλλα 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 επαναστατική γυμναστική. Και αυτό είναι κρίμα και άδικο
και για τον συνδικαλισμό και για τους εργαζομένους…
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