I.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Ομελέτα
χωρίς
σπασμένα αυγά;
ΣΕΛ. 34
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Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Αλήθεια,
το Πρίνστον
μας πείραξε;
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EΡΧΟΝΤΑΙ ΝEΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚEΣ ΣΕ ΔEΚΑ ΔOΣΕΙΣ
(ΚΑΙ ΜΕΙΩΜEΝΟΣ)
Ο ΕΝΦΙΑ ΤΟΥ 2022

ΣΕΛ. 24

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

Το ελληνικό σχέδιο
για να γίνει ξανά
η Αγια-Σοφιά μουσείο
ΣΕΛ. 14

Ο ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΙΖΕΙ

ΜΠΑIΝΕΙ «ΠΩΛΗΤHΡΙΟ»
ΣΤΟΝ ΦΟΡΤΟYΝΗ, ΠΟΥ
ΕΤΟΙΜAΖΕΙ... ΒΑΛIΤΣΕΣ
ΣΕΛ. 28

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΣΟΚ
ΣΤΟ… ΨΥΓΕΙΟ
Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΜΕ
ΣΕΛ. 18

με τις καρέκλες του ΚΙΝ.ΑΛ.
Τάζει… πρωθυπουργία
και «φλερτάρει» με
τον ΓΑΠ, για να τον πείσει
για (αν)ίερη συμμαχία!

Έξαλλος ο Λοβέρδος,
για προβοκάτσια
μιλάει τώρα
η Χαριλάου Τρικούπη
ΣΕΛ. 12

Γράφουν

ΒΑΣΙΛΗΣ Π. ΜΠΟΚΟΣ
Η «οικοκτονία» και
η ανάγκη ανάπτυξης
περιβαλλοντικής ενσυναίσθησης
ΣΕΛ. 10

Ν. ΝΕΝΕΡΟΓΛΟΥ ΠΕΤΑΛΩΤΉ

Μήπως είσαι «δειλός»;
ΣΕΛ. 11

ΗΛ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Ο Φαλμεράγιερ, ο Βερέμης
και o Παπαρρηγόπουλος
ΣΕΛ.11

Ο Καρανίκας, η κόκα και το σκάουτινγκ στον Τσίπρα

ΤΟ PROJECT ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 6

Οι επιβάτες έβαλαν... τέλος
στην παράνομη απεργία
στο λιμάνι του Πειραιά
ΣΕΛ. 18

Πότε θα σταματήσει η (νυχτερινή) απαγόρευση κυκλοφορίας

ΣΕΛ. 8
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ΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Editorial

OLITICAL

Πέφτει ένα ακόμη οχυρό στα πανεπιστήμια

Κ

ατά καιρούς έχουμε ασκήσει κριτική -και μάλιστα αυστηρή- στην υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Διότι με το στυλ της έχει χάσει το δίκιο
της και σε περιπτώσεις που το είχε. Δεν μπορούμε,
όμως, να μην της αναγνωρίσουμε ότι έχει τσαγανό και
προχωρά στα πανεπιστήμια πράγματα τα οποία για χρόνια αποτελούσαν ταμπού.
Ένα από αυτά αφορά τον κομματισμό στα Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η απόφασή της να προχωρήσει
στην κατάργηση των «κομματικών ψηφοδελτίων» στις
φοιτητικές εκλογές είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα,
προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό παρόλο που η φοιτητική παράταξη η οποία στηρίζει την κυβέρνηση είναι
για χρόνια πρώτη. Αυτό δείχνει -αν μη τι άλλο- τόλμη για
να αλλάξουν πράγματα. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα λυθεί
το πρόβλημα που προκαλούν συγκεκριμένες παρατά-

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)

ξεις εντός των πανεπιστημίων. Αλλά τουλάχιστον γίνεται
μια αρχή. Με την πάροδο του χρόνου θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καταργηθούν στην πράξη και οι κομματικές παρατάξεις εντός των ΑΕΙ, που στην ουσία δεν
έχουν λόγο ύπαρξης - μια και οι περισσότερες από αυτές
αναλώνονται σε ανταγωνισμούς που ουδεμία σχέση
έχουν με τα προβλήματα των φοιτητών. Η δημιουργία
πραγματικών φοιτητικών παρατάξεων, από την άλλη, θα
βοηθήσει στο να λυθούν προβλήματα που δεν έχουν…
κομματικό άρωμα.
Τα πανεπιστήμια είναι χώροι γνώσης και μάθησης και
όχι προθάλαμοι κομματικών στρατών. Κανείς δεν εμποδίζεται να έχει άποψη, να έχει ιδέες, αλλά ο εκφυλισμός
που επικρατεί στις περισσότερες παρατάξεις μόνο κακό
έκανε στο φοιτητικό κίνημα και στις διεκδικήσεις του. Η
κατάσταση αυτή δεν πήγαινε άλλο και οι εκλογές με ενι-

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

αία λίστα υποψηφίων ίσως οδηγήσει στην αναγέννηση
του φοιτητικού κινήματος. Πιθανόν με αυτόν τον τρόπο,
όταν δουν οι φοιτητές ότι δεν θα χαρακτηριστεί κομματικά η υποψηφιότητά τους, να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Το ίδιο ισχύει και για εκείνους που απέχουν και δεν
πάνε ούτε να ψηφίσουν στις φοιτητικές εκλογές, με αποτέλεσμα η αποχή κάθε χρόνο να μεγαλώνει.
Ας ελπίσουμε και αυτή η προσπάθεια της υπουργού
Παιδείας να μην πάει στράφι. Και κυρίως ο διάλογος με
τα κόμματα να μη γίνει αφορμή για αντιπαραθέσεις. Τα
κόμματα δεν έχουν καμία θέση στα πανεπιστήμια του
21ου αιώνα. Έχουν θέση οι ιδέες και οι πραγματικές φοιτητικές παρατάξεις, που θα πρέπει να λύνουν προβλήματα των φοιτητών. Των παιδιών που δεν είναι πιόνια σε
κομματικούς στρατούς και σε κομματικές «φοιτητικές»
παρατάξεις…

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:
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Ο ΘΕΜΑ

Εβδομήντα χιλιόμετρα μιας νέας εποχής

Α

πτή και ευκρινή εικόνα της νέας Ελλάδος που φιλοδοξούν
να δημιουργήσουν τα έργα και
οι δραστηριότητες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0»
αποτελούν η ενοποίηση και η ανάπλαση
όλου του αττικού παραλιακού μετώπου,
μέσω της κατασκευής ενιαίου πεζοδρόμου και ποδηλατοδρόμου στο σύνολο του
αστικού κομματιού, που παρουσίασε χθες
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανήμερα την
Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου.
Γράφει ο
Σπύρος Μουρελάτος

mourelatos.sp@gmail.com

Ένα 24ωρο μετά το «πείραμα» εξηλεκτρισμού και αξιοποίησης καθαρότερων
μορφών ενέργειας στην Αστυπάλαια, το
μεγαλεπήβολο σχέδιο της ενοποίησης
του παράκτιου μετώπου της Αττικής έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να εισέλθει δυναμικά στην επομένη της πανδημίας ημέρα, αυξάνοντας κατακόρυφα τις επιδόσεις της στη βελτίωση
της καθημερινότητας και της ποιότητας
ζωής των πολιτών. Επιπλέον, η ανάπλαση
του παράκτιου μετώπου, ενός έργου η θετική επίδραση του οποίου μπορεί να γίνει
άμεσα αντιληπτή από τους πολίτες, εξοικειώνει την κοινή γνώμη με τις θετικές
πρόνοιες του Ταμείου Ανάκαμψης, που
παύει να είναι κάτι απρόσωπο και καθίσταται, συν τω χρόνω, συνώνυμο με θετικές αλλαγές για τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών. Όπως, άλλωστε, είχε δηλώσει σε
ανύποπτο χρόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης αποτελεί τη
γέφυρα που θα οδηγήσει τη χώρα μας όχι
μόνο στη μετα-Covid εποχή, αλλά και στην
τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα.

«Το ολοκληρωμένο σχέδιο που παρουσιάζουμε ξανακάνει την Αθήνα μια πραγματικά μεσογειακή μητρόπολη, γιατί αποκαθιστά τη συνέχεια του παραλιακού της
μετώπου. Όχι μόνο στον αστικό της ιστό,
από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη Βουλιαγμένη. Αλλά και στο φυσικό της τμήμα,
από τις παρυφές της πρωτεύουσας μέχρι
το Σούνιο. Σε ένα συνολικό, δηλαδή, μήκος 70 χιλιομέτρων. Δημιουργεί, έτσι, μια
υπερτοπική παραθαλάσσια διαδρομή, αυτή που ονομάστηκε Αθηναϊκή Ριβιέρα»,
υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, χθες ο πρωθυπουργός.
Και πρόσθεσε πως η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου περιέχει δράσεις με
σύνθετο περιβαλλοντικό, οικονομικό και
κοινωνικό αποτύπωμα. Ο κ. Μητσοτάκης
δεν παραγνώρισε στη χθεσινή του ομιλία
και τον υπερτοπικό χαρακτήρα τής εν λόγω παρέμβασης, καθώς οι επεκτάσεις σε
τραμ και μετρό φέρνουν εγγύτερα τη Δυτική με τη Νότια Αττική αλλά και τις δύο
με τον Σαρωνικό, ενώ υπογράμμισε πως

«η αναβάθμιση του δημοσίου χώρου είναι πράξη πολιτική, αφού σημαίνει καλύτερη ζωή για τους πολίτες. Και αυτήν την
καλύτερη ζωή για όλους η κυβέρνηση
έχει και τη θέληση και τον δυναμισμό να
τη φέρει».

Πρόσβαση των πολιτών
Με προφανή στόχο την περιβαλλοντική
αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής και
τη δημιουργία ενός ενιαίου παραλιακού
μετώπου, συνολικής έκτασης 70 χιλιομέτρων, οι παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί
και θα δρομολογηθούν στο πλαίσιο μιας
συνολικής προσέγγισης ανάπλασης του
παράκτιου μετώπου και των οκτώ παράκτιων δήμων, με το σχέδιο να περιλαμβάνει έργα υποδομών και διαμόρφωση περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, στο αστικό
κομμάτι από τον Πειραιά έως τη Βουλιαγμένη, μήκους 22 χιλιομέτρων, θα κατασκευαστούν ενιαίος ποδηλατόδρομος και
πεζόδρομος, ενώ στο υπόλοιπο έως το
Σούνιο, μήκους 48 χιλιομέτρων, θα γίνει

ενιαία ανάπλαση. Με άξονες τη φύση, τον
πολιτισμό, την άθληση και την ψυχαγωγία,
το έργο περιλαμβάνει, επίσης, χώρους
άθλησης και αναψυχής, αντίστοιχους για
παιδιά, ενώ, όπως ανακοινώθηκε, τα παραπάνω θα πλαισιωθούν από τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Δικτύου Ποδηλάτου, συνολικού μήκους άνω των 100 χιλιομέτρων, σε όλη την Αττική.

Μητσοτάκης: «Το ολοκληρωμένο
σχέδιο που παρουσιάζουμε
ξανακάνει την Αθήνα μια
πραγματικά μεσογειακή
μητρόπολη, γιατί αποκαθιστά
τη συνέχεια του παραλιακού
της μετώπου»…

Σε διαβούλευση το εθνικό σχέδιο στήριξης 1.881.600 φτωχών και ευάλωτων
Τέσσερις άξονες με 282 δράσεις για τη στήριξη 698.454 νοικοκυριών ή 1.881.600 φτωχών και ευάλωτων πολιτών περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Κοινωνικής Επανένταξης και Μείωσης
της Φτώχειας, το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το
υπουργείο Εργασίας. Το σχέδιο ανέβηκε στο www.opengov.gr.
και οι δημόσιοι ή οι ιδιωτικοί φορείς θα μπορούν να καταθέσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους έως την Τρίτη 15 Ιουνίου. Το
σχέδιο θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027 και βασίζεται στους εξής άξονες:

1. Πρόσβαση σε επαρκείς πόρους και βασικά υλικά. Αφορά
σε 49 δράσεις που καλύπτουν την ακραία φτώχεια με πυλώνες
το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα στέγασης, επιδόματα μακροχρόνιων και άλλων ανέργων, επιδόματα παιδιού
και γέννησης, επιδόματα ΑμεΑ, οικονομικές ενισχύσεις φοιτητών κ.λπ.
2. Πρόσβαση σε αποτελεσματικότερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες. Αφορά σε 149 δράσεις που καλύπτουν ΑμεΑ, παιδιά,
ηλικιωμένους, αστέγους, γυναίκες-θύματα βίας και κακοποί-

ησης και άλλες ευάλωτες ειδικές ομάδες (π.χ., Ρομά).
3. Ένταξη στην αγορά εργασίας. Αφορά σε 64 δράσεις που
καλύπτουν ανέργους και εργαζομένους σε επισφάλεια, με προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
4. Διακυβέρνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική
Ένταξη και τη Μείωση της Φτώχειας. Αφορά σε 20 δράσεις για
τη θεσμική και επιχειρησιακή ενίσχυση αλλά και την ψηφιακή
αναβάθμιση του συστήματος συντονισμού, παρακολούθησης
και αξιολόγησης της Εθνικής Στρατηγικής.
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Ο φούρνος της Αστυπάλαιας
Τι έκανε εντύπωση στον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν πάτησε το πόδι του στην Αστυπάλαια; Ένας παραδοσιακός φούρνος με την ονομασία «Ηλιάνα», που φημίζεται για τα αρτοσκευάσματά του και έχει μετατραπεί σε ένα
σύγχρονο εργαστήριο παραδοσιακών
προϊόντων, τα οποία εξάγει σε Ευρώπη
και Αμερική. Ανάμεσα σε αυτά που του
έκαναν εντύπωση ήταν το παξιμάδι που
παρασκευάζεται με θαλασσινό νερό και
το παξιμάδι από χαρούπι, όπως του εξήγησε ο ιδιοκτήτης του εργαστηρίου, ο
οποίος του εξέθεσε και τις δυσκολίες
τις οποίες αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές επιχειρήσεις.

Αρκετή πικρία και χολή διακρίνω από ορισμένους
δημοσιογράφους για τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Μπορεί κάποιοι να έχουν προεξοφλήσει ότι ο sir Τάκης
έχει τελειώσει για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο, αλλά αυτό δεν ισχύει. Ας μην ξεχνάμε ότι μόνο ως αποτυχημένο δεν τον απέπεμψε ο πρωθυπουργός. Κατά τη θητεία του ως υπουργού Εσωτερικών άφησε σημαντικό έργο πίσω του. Άλλωστε,
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην πολιτική όλα κάνουν
κύκλο. Έτσι;

Ο Σόιμπλε και η κόντρα
με τον Ντράγκι
Ο αρχιτέκτονας του χάους ξαναχτυπά με άρθρο του στους «Financial Times». Ο νυν πρόεδρος της γερμανικής Βουλής και πρώην
υπουργός Οικονομικών προειδοποιεί για μια
«πανδημία χρέους» και απαιτεί άμεση επιστροφή στη δημοσιονομική πειθαρχία - κυρίως στην Ιταλία. Βέβαια, είναι γνωστό ότι είχε και έχει πρόβλημα με τον Μάριο Ντράγκι
εδώ και χρόνια. Ο άνθρωπος έχει την εντύπωση ότι είναι ακόμα το μεγάλο «αφεντικό»
του Eurogroup και καλεί «όλα τα κράτη-μέλη
της ευρωζώνης να καταβάλουν προσπάθειες, ώστε να επιστρέψουν σε πιο αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία.

Χρονικό του Χρόνου
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Ο Καρανίκας
τουλάχιστον
λέει την αλήθεια…

P
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Κ. Κυρανάκης: «Να γίνουμε
εθελοντές πυροσβέστες»

I

σως είναι καλύτερα να τρώει, παρά να μιλάει… «Ως αριστερός έκανα χρήση ηρωίνης
και κοκαΐνης, μαζί με άλλους συντρόφους,
για να ξέρουμε από πρώτο χέρι τι είναι αυτό που
περιγράφουν οι επιστήμονες ως κακό», είπε,
μεταξύ πολλών άλλων, στη συνέντευξή του στον
Alpha ο Νίκος Καρανίκας. Ναι, καλά διαβάσατε,
ο σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτοί οι άνθρωποι κυβερνούσαν και καθόριζαν το μέλλον
των παιδιών μας. Και σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, ο Καρανίκας μάς είπε ότι αυτός ανακάλυψε τον Αλέξη Τσίπρα! «Εμείς τότε ψάχναμε
τον ανθό της Αριστεράς, με στόχο να γίνουμε
κυβέρνηση μια μέρα. Έτσι ανακάλυψα τον Αλέξη Τσίπρα», είπε στη συνέντευξή του. Σε αυτό
τον πιστεύω 100%!

Με την αντιπυρική περίοδο να έχει ξεκινήσει και
τους κινδύνους να είναι αυξημένοι, ο βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης καλεί τους πολίτες της Νότιας Αθήνας που
θέλουν να βοηθήσουν το έργο της Πυροσβεστικής στα δάση του Υμηττού να δηλώσουν Εθελοντές Δασοπυροσβέστες. Στηρίζοντας το έργο του
Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού, o Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξηγεί μέσω της
ιστοσελίδας του τους λόγους αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να βοηθήσει. «Δεν είναι αναγκαίο ο εθελοντής να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μιας πυρκαγιάς. Η πρόληψη πολλές φορές έχει μεγαλύτερη σημασία»,
τονίζει ο βουλευτής του Νοτίου Τομέα. Έχει κάνει και σχετική πλατφόρμα αιτήσεων στην προσωπική του ιστοσελίδα…

Ο εχθρός των
δημοσκοπήσεων…

Στη Βουλή το Εργασιακό
Στην τελική ευθεία μπαίνει το εργασιακό νομοσχέδιο, καθώς απόψε αναμένεται να κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή. Σύμφωνα με τον
Κωνσταντίνο Τασούλα, θα ακολουθηθούν οι κανονικές διαδικασίες - με άλλα λόγια θα διεξαχθούν τέσσερις συνεδριάσεις στην αρμόδια Κοινοβουλευτική
Επιτροπή και άλλες δύο στην Ολομέλεια. Μάλιστα, με
βάση τον προγραμματισμό, η σχετική ψηφοφορία θα
διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Ιουνίου, ενώ η επεξεργασία
στην επιτροπή θα εκκινήσει την προσεχή Τρίτη.
Υπενθυμίζεται ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται η «μητέρα των μαχών», με τον Αλ. Τσίπρα να τονίζει ότι «το
σύνολο των δυνάμεών μας το επόμενο διάστημα θα
εργαστεί για τη δημιουργία ενός μεγάλου εργατικού
και κοινωνικού κινήματος, για την ανατροπή των κυβερνητικών σχεδιασμών». Χθες, εξάλλου, κατά τη
διάρκεια της συνέντευξής του για λογαριασμό του
newsbomb.gr, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βγάζει πολιτικές από το χρονοντούλαπο της ιστορίας,
από τη ναφθαλίνη του Ρίγκαν και της Θάτσερ, τονίζοντας ότι «οι ιδέες εκείνες που λέμε εμείς, ενίσχυση του κράτους, ρύθμιση της αγοράς, είναι ξανά επίκαιρες ύστερα από 40 χρόνια».

Ανέκαθεν είχαν προβλήματα με τις δημοσκοπήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και με τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης. Βλέπετε, το μεγάλο τους όνειρο να
κρατικοποιήσουν την ενημέρωση στην Ελλάδα
όπως στη Βόρεια Κορέα δεν πέτυχε… Τώρα είναι
πάλι στα κάγκελα και θέτουν ζήτημα αξιοπιστίας
των δημοσκοπήσεων, ενώ ζητούν την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της
Βουλής, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη παραβίαση του νόμου. Αφορμή για την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποτέλεσε
πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας OpinionPoll, για την οποία δεν προκύπτει ο εντολέας της.
Το αίτημα υπογράφουν οι βουλευτές: Ν. Βούτσης,
Γ. Κατρούγκαλος, Σ. Λάππας, Θ. Ξανθόπουλος και
Π. Πολάκης. Δύσκολο πράγμα να βγαίνεις συνέχεια δεύτερος - το καταλαβαίνω. Να μην υπάρχει
μια εταιρεία να βγάλει πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ;
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Ποιος είναι ο κύριος Θανάσης που πάει ΤΑΙΠΕΔ;
Πάει για τη θέση του προέδρου στο ΤΑΙΠΕΔ. Ο λόγος για τον κ. Θανάση Ζηλιασκόπουλο. Και επειδή θα με ρωτήσετε ποιος είναι ο κύριος,
σας λέγω τούτο: Ανέλαβε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ το 2010, όταν η εταιρεία είχε φτάσει προ της οικονομικής κατάρρευσης, καθώς το 2009 είχε ζημίες ύψους 230 εκατ. ευρώ, ενώ το 2010 έκλεισε με ζημίες 187 εκατ. ευρώ. Το 2011 προχώρησε σε ένα εκτεταμένο, αλλά δύσκολο πρόγραμμα εξορθολογισμού, το οποίο περιείχε περικοπές συγκοινωνιακού έργου, αυξήσεις τιμών και μετατάξεις και συμμάζεψε, εν πολλοίς, την οικονομική της θέση, καθώς η ΤΡΑΙΝΟΣΕ κατάφερε και έκλεισε τη χρονιά με ζημίες 33 εκατ. ευρώ. Ο κ. Ζηλιασκόπουλος πήρε
πολύ δύσκολες αποφάσεις, καθώς ανέστειλε τα δρομολόγια στο μετρικό δίκτυο της Πελοποννήσου και στη Δυτική Μακεδονία, προχώρησε σε περικοπές δρομολογίων στον κύριο άξονα και σε Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, ενώ επαναδιαπραγματεύθηκε ή και διέκοψε
ασύμφορες συμβάσεις εμπορευματικών μεταφορών και παροχής υπηρεσιών. Το 2012 η εταιρεία πέτυχε να κλείσει την πρώτη της κερδοφόρο χρήση, καθώς κατέγραψε
καθαρά κέρδη ύψους 270.000 ευρώ. Όλα αυτά έχουν όνομα και επώνυμο: Θανάσης Ζηλιασκόπουλος. Το 2015 ο άνθρωπος παραιτήθηκε από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Γιατί; Διότι
είχε υπουργό τον Χρήστο Σπίρτζη. Τυχαίο;

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Η Άννα στηρίζει
τη Νίκη
Η Άννα Διαμαντοπούλου επιμένει ότι δεν
έχει κλείσει κάποια συμφωνία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε σκοπεύει να πολιτευθεί με τη Ν.Δ. Κάποιοι, βέβαια, άρχισαν να φουντώνουν διάφορα σενάρια πάλι, αφού η κυρία Διαμαντοπούλου (που
έχει θητεύσει στο υπουργείο Παιδείας)
επέλεξε να κάνει μια εγκωμιαστική ανάρτηση για τη νυν υπουργό, Νίκη Κεραμέως, αναφορικά με την κατάργηση πανεπιστημιακών τμημάτων. «Οι αποφάσεις της
Νίκης Κεραμέως για την κατάργηση των
37 τμημάτων και του Πανεπιστημίου Πατρών και για την κατάργηση άλλων τεσσάρων είναι ακαδημαϊκά τεκμηριωμένες
και προς όφελος των νέων μας αλλά και
της χώρας», έγραψε χαρακτηριστικά στο
Facebook. Και πρόσθεσε: «Οι σηκωμένες
γροθιές και τα “ναι μεν, αλλά” είναι τα εργαλεία του λαϊκισμού που μας έφεραν
εδώ».

Υβρίζει, αλλά κάνει δωρεές…
Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στον δημόσιο βίο. Ο γνωστός εφοπλιστής που πριν
από λίγες ημέρες ύβρισε τον πρωθυπουργό
σε συνέντευξή του, ο κ. Πάνος Λασκαρίδης,
έρχεται τώρα να κάμει τεράστια δωρεά και να
στηρίξει τις αρχαιολογικές έρευνες στο
Ναυάγιο των Αντικυθήρων. Προ ημερών είχε
μάλιστα και συνάντηση με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να ρυθμιστεί το πλαίσιο της συνεργασίας με το υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Εναλίων
Αρχαιοτήτων, που θα πραγματοποιήσει, ως αρμόδια, την υποβρύχια ανασκαφή. Ο κ. Λασκαρίδης διαβεβαίωσε την υπουργό Πολιτισμού για τη συνέχιση της στήριξής του στην
προσπάθεια για την υποβρύχια έρευνα αυτού του ναυαγίου, που είναι ένα από τα σημαντικότερα του αρχαίου κόσμου. Δεν είναι και φυσιολογικά όλα αυτά.

«Εμπιστοσύνη» από τις ΗΠΑ
για τη Θεσσαλονίκη

Ο

Τζέφρι Πάιατ επέλεξε να γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου στη
Θεσσαλονίκη δίπλα στον δήμαρχο Κώστα Ζέρβα, με τον οποίο έκανε και ποδήλατο και πατίνι… Ο Πάιατ διέσχισε την πόλη και απόλαυσε το τοπίο, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα και από τη γενική πρόξενο των ΗΠΑ στη
Θεσσαλονίκη, Ελίζαμπεθ Λι. Αμέσως μετά, ο Αμερικανός πρέσβης δήλωσε ενθουσιασμένος από τις ομορφιές της πόλης και υπογράμμισε πως η Θεσσαλονίκη, «πέρα από
τον σημαντικό ρόλο που παίζει στην ευρύτερη περιοχή, είναι και μία από τις πιο όμορφες πόλεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη». Ο δήμαρχος δεν παρέλειψε να αναφερθεί
και στην παρουσία αμερικανικών εταιρειών στην πόλη, οι οποίες «εμπιστεύονται τη
Θεσσαλονίκη και αυτό δείχνει ένα αναπτυξιακό κλίμα. Τίποτα δεν θα γινόταν, εάν θα
υπήρχαν οι συνέργειες», είπε, ενώ δεσμεύτηκε πως σε επόμενη παρουσία του κ. Πάιατ
θα κάνουν ακόμη μεγαλύτερη βόλτα.

Ελάτε στην Ελλάδα να
φάτε τη σύνταξή σας!
Ανάμεσα στις έξι χώρες του κόσμου
που προσφέρουν τα καλύτερα κίνητρα για
να προσελκύσουν συνταξιούχους συγκαταλέγει το αμερικανικό περιοδικό «Conde
Nast Traveller» την Ελλάδα. Αναφέρει ότι
«εάν έχετε χρήματα για να επενδύσετε, η
Ελλάδα ίσως να είναι το μέρος συνταξιοδότησης για εσάς». Το περιοδικό αναφέρεται στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας,
που δίνει πενταετή άδεια παραμονής σε
όποιον επενδύσει περίπου 300.000 δολάρια σε ακίνητα. Οι άλλες χώρες που θεωρούνται ελκυστικές για τους Αμερικανούς
συνταξιούχους είναι ο Παναμάς, η Μαλαισία, η Πορτογαλία, η Νικαράγουα και οι
Φιλιππίνες.

LOCK
Ο Αλέξης δεν είναι αφελής. Ξέρει το πολιτικό του μέλλον. Γι’
αυτό και πέταξε την ατάκα της
ψυχρής λογικής: «Κανένας μας
δεν έχει εισιτήριο διαρκείας σε
θέσεις και σε ρόλους - ούτε εγώ
ούτε τα στελέχη». Άλλωστε, μετά την επερχόμενη διπλή ήττα
των εκλογών, όποτε κι αν γίνουν, είναι μαθηματικά απίθανο
να μην ανοίξουν οι διαδικασίες
διαδοχής. Αυτό το γνωρίζει καλά. Όπως και ότι θα ιδιωτεύσει
στο Λαύριο, by the sea, για να
κάνει τα μπανάκια του…
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Τέλος στην απαγόρευση κυκλοφορίας

Τ

η στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου το
άνοιγμα του τουρισμού να συνδυαστεί και με τη διατήρηση
των θέσεων εργασίας περιέγραψε το
πρωί της Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο της 66ης συνάντησης της Επιτροπής του Παγκόσμιου
Οργανισμού Τουρισμού για την Ευρώπη,
με το βλέμμα στο άνοιγμα της τουριστικής
σεζόν για τη χώρα μας αλλά και στα μέτρα
στήριξης που ελήφθησαν, έτσι ώστε οι
τουριστικές επιχειρήσεις να έχουν ένα
επαρκές κεφάλαιο κίνησης για το πέρασμα στην επόμενη μέρα.
«Στην Ελλάδα η βασική μας ανησυχία
ήταν να διασφαλίσουμε ότι όταν θα ξανανοίξει ο τουρισμός, δεν θα έχουν χαθεί θέσεις εργασίας. Πιστεύω ότι καταφέραμε
να επιτύχουμε αυτό τον στόχο μέσω μιας
σειράς στοχοθετημένων μέτρων για τη
στήριξη του τουρισμού», υπογράμμισε ο κ.
Μητσοτάκης και αναφέρθηκε εκτενέστερα στο πακέτο στήριξης που ανακοινώθηκε στις αρχές της εβδομάδας, σε ειδική
σύσκεψη με τους φορείς του τουρισμού.
«Η ασφάλεια είναι το πρωταρχικό μας
μέλημα και ήμασταν πράγματι στην πρώτη γραμμή μιας σειράς καινοτομιών που
μας επέτρεψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας να διασφαλίσουμε ότι χρησιμο-

Γράφει
ο Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

ποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να
κάνουμε τα ταξίδια όσο πιο ασφαλή γίνεται», είπε ο πρωθυπουργός, προτάσσοντας την ανάγκη για ασφαλή ταξίδια. «Πέρυσι παρουσιάσαμε και αξιοποιήσαμε
ένα πολύ εξελιγμένο εργαλείο Τεχνητής
Νοημοσύνης, που μας επέτρεψε να κάνουμε έξυπνες δοκιμές, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που είχαμε στη διάθεσή μας εκείνη τη στιγμή. Και φυσικά
φέτος η Ελλάδα ξεκίνησε τη συζήτηση
σχετικά με το ψηφιακό πιστοποιητικό
Covid τον Ιανουάριο, ακριβώς επειδή περιμέναμε ότι έπρεπε να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα εκ των προτέρων, ώστε να
μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι τα ταξίδια θα συνεχιστούν κανονικά το καλοκαίρι», συμπλήρωσε.

Επιμήκυνση
Ο κ. Μητσοτάκης, παράλληλα, εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του ότι ο
τουρισμός και τα ταξίδια αναψυχής θα
επανέλθουν σχετικά γρήγορα. «Νομίζω
ότι θα μετράνε περισσότερο οι εμπειρίες,

κυρίως οι ξεχωριστές εμπειρίες. Πιστεύω πως η διάκριση ανάμεσα στο να
ταξιδεύει κανείς για δουλειά και να ταξιδεύει κανείς για αναψυχή δεν είναι πια
τόσο ξεκάθαρη όσο ήταν κάποτε. Για παράδειγμα, βλέπουμε πλέον πολλούς ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα για
να εργαστούν από εδώ αλλά και ταυτόχρονα για να απολαύσουν την όμορφη
χώρα μας. Επομένως, αυτή η ιδέα ότι
πλέον μπορεί ο καθένας να εργαστεί από
οπουδήποτε ουσιαστικά θα αλλάξει τον
τρόπο που ταξιδεύουμε», είπε ο κ. Μητσοτάκης. «Αυτό θα είναι πολύ ωφέλιμο
για την Ελλάδα, καθώς θα είμαστε, για
παράδειγμα, σε θέση να παρατείνουμε
την τουριστική σεζόν, πέραν των καλοκαιρινών μηνών, όταν παρατηρείται η κορύφωση της σεζόν», πρόσθεσε.

Πυρά
Την ίδια ώρα, στην κυβέρνηση χτύπησαν… καμπανάκια με τις εικόνες ταλαιπωρίας των επιβατών πλοίων από την
απεργία της ΠΕΜΕΝ, που έληξε εν τελεί
στις 9, έπειτα από θυελλώδεις αντιπαραθέσεις με τους επιβάτες, οι οποίοι περίμεναν να αναχωρήσουν τα προγραμματισμένα τους δρομολόγια. «Το δικαίωμα
στην απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και θα παραμείνει έτσι και με το

νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Υπάρχει
όμως και το δικαίωμα του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου να μην ταλαιπωρείται.
Δεν αντέχει η χώρα τέτοιου είδους ταλαιπωρία. Και το υπό κατάθεση νομοσχέδιο
για τα εργασιακά έρχεται να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους παθογένειες», επεσήμανε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, απαντώντας χθες για
την απεργία που κρίθηκε παράνομη.
Παράλληλα, η κυρία Πελώνη φωτογράφισε και τη λήξη του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 00.30, κάτι
που έχει αντανάκλαση και στο ωράριο της
εστίασης, έστω και σε μερικές μέρες.
«Δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό, πρέπει
να είμαστε προσεκτικοί, επί της παρούσης δεν περιμένω να αποφασιστεί κάτι
επ’ αυτού (σ.σ.: η άρση της απαγόρευσης
νυχτερινής κυκλοφορίας). Θα πρέπει να
κάνουμε υπομονή έως τα μέσα Ιουνίου»,
είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Κυριάκος Μητσοτάκης:
«Άνοιγμα τουρισμού
με εγγύηση
θέσεων εργασίας»
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Η Αρχιεπισκοπή

Τον εγκαταλείπουν

Η υπόθεση εκποίησης της
εκκλησιαστικής περιουσίας
από την αρμόδια επιτροπή
με διαγωνιστική διαδικασία
συνιστά παγκόσμια πρωτοτυπία, καθώς τα ακίνηταφιλέτα βγαίνουν στο σφυρί
«ατακτοποίητα» πολεοδομικά, δασικά και χωροταξικά. Η Αρχιεπισκοπή θα
πρέπει να προσέχει την
ύπαρξη μεσαζόντων και ντίλερ.

Τα ταμεία συνταξιοδότησης
CalPERS και CalSTRS σταματούν
τη συνεργασία τους με το καθεστώς Ερντογάν. Η πρόσφατη συνάντηση του Τούρκου προέδρου
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με επενδυτές με έδρα τις ΗΠΑ συνέπεσε
με την απόφαση δύο ταμείων συνταξιοδότησης, με έδρα την Καλιφόρνια, να αποσυρθούν από επενδύσεις τους στην Τουρκία. Οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες στην
Τουρκία.

Μελετώντας το... ανούσιο
λευκορωσικό εμπάργκο

Μ

πούμερανγκ γυρίζει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση η απόφαση να απαγορεύσει τις
πτήσεις πάνω από τη Λευκορωσία μετά τη
σύλληψη του Ρόμαν Προτάσεβιτς από τις λευκορωσικές Αρχές, καθώς η Μόσχα αρνήθηκε να υποδεχτεί δύο ευρωπαϊκές πτήσεις που θα παρέκαμπταν τη Λευκορωσία στο σχέδιο πτήσης. Αν συνεχιστεί αυτός ο ανούσιος αποκλεισμός, οι μόνες ευ-
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ρωπαϊκές εταιρείες που θα μπορούν να πετάξουν
προς Ρωσία και Λευκορωσία θα είναι η Αεροφλότ
και η Μπελάβια, κάτι που αναμένεται να εκτοξεύσει τα κέρδη τους, ενώ αντίθετα οι ευρωπαϊκές
εταιρείες θα δουν τα κέρδη τους να μειώνονται.
Καμιά φορά οι αποφάσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται εν θερμώ, ενώ θα πρέπει να μελετώνται σε
μάκρος χρόνου.

Χαιρετούν

Η Κεραμέως

Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθεί να οικοδομήσει μια πολιτική συμμαχία κόντρα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όμως μαθαίνουμε ότι προς το
παρόν υπάρχει μια αποχώρηση από το
πλευρό του. Αναφερόμαστε στο… κόμμα των Οικολόγων - Πράσινων, που από τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 και μετά συμμετείχαν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Άσχημη εξέλιξη.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανοίξουν νωρίτερα
τα σχολεία τον Σεπτέμβριο άφησε η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Όπως είπε, πρέπει
να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η φετινή χρονιά
και μετά θα αποφασιστεί τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Αναφερόμενη στις Πανελλαδικές,
τόνισε ότι θα εφαρμοστούν πρωτόκολλα για
την προστασία και την πρόληψη, σύμφωνα με
τις οδηγίες των ειδικών.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Οι εξελίξεις
με το έγκλημα
κατοντάδες ονόματα που εμπλέκονται σε
όλες τις εκφάνσεις του οργανωμένου εγκλήματος την τελευταία δεκαετία στη χώρα
περιλαμβάνονται στον πρόσφατο φάκελο που παρέδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στον
Άρειο Πάγο. Για πρώτη φορά ένας υπουργός συγκέντρωσε τη «νύχτα» και δυστυχώς, όπως αποκαλύπτεται, ουδέποτε σε κάποιους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη.
Παρά το γεγονός ότι πολλά ονόματα που περιλαμβάνονται στον φάκελο έχουν απασχολήσει την Αστυνομία και κατά καιρούς έχουν προφυλακιστεί και
κάποιοι έχουν δικαστεί, αρκετοί ακόμη κυκλοφορούν ελεύθεροι, γιατί γνωρίζουν τα παραθυράκια
του Ποινικού Κώδικα, που τους επιτρέπουν να γλιστρούν από τη δαγκάνα του νόμου. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα, η δολοφονία πριν από λίγο καιρό στη
Μεταμόρφωση ενός «μπράβου», ο οποίος, αν και είχε εμπλακεί σε διάφορες υποθέσεις της νύχτας,
δεν είχε εκτίσει ποινή.
Οι Αρχές ζητούν να υπάρξουν μεγαλύτερη ευελιξία
και πιο άμεση συνεργασία εισαγγελικών και αστυνομικών Αρχών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση υποθέσεων του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό που επιδιώκει το υπουργείο είναι να υπάρξει συσχέτιση
των υποθέσεων προκειμένου οι εγκέφαλοι να μην
μπορούν να γλιτώσουν την καταδίκη.
Στον μεγάλο φάκελο υπάρχουν ονόματα και διευθύνσεις ανά κατηγορία εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από το 2007 και μετά. Σε άλλες περιπτώσεις
υπάρχουν στοιχεία από τη δικαστική εξέλιξη και την
αστυνομική έρευνα.
Η δράση των «μπράβων» δεν περιορίζεται μόνο
στην Αθήνα, αλλά αφορά σε όλη την Ελλάδα. Ειδική
αναφορά κάνει το υπουργείο στη Μύκονο, νησί που
τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πόλος έλξης των συγκεκριμένων κυκλωμάτων και κακοποιών με υπέρογκα έσοδα.
Ο χρόνος που κατατέθηκε ο φάκελος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν είναι τυχαίος. Σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα συμβόλαιο θανάτου ή
μια υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος που έρχεται
στο φως της δημοσιότητας. Τώρα το μπαλάκι είναι
στην πλευρά της Δικαιοσύνης και δικαιολογίες δεν
μπορούν να υπάρξουν.

E
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Η «οικοκτονία» και η ανάγκη ανάπτυξης
περιβαλλοντικής ενσυναίσθησης

Π
τoυ

Βασίλη
Π. Μπόκου
Δικηγόρος
- επιστημονικός
συνεργάτης, μέλος
Τομέα Ενέργειας
ΚΙΝ.ΑΛ.

όσα καμπανάκια χρειάζεται να χτυπήσουν για να ακουστεί ότι η καμπάνα
χτυπά πένθιμα για το περιβάλλον; Στις
πόσες χιλιάδες καμένα στρέμματα και στα πόσα εκατομμύρια για την αποκατάσταση οικολογικών καταστροφών μπαίνει ο πήχης της
ευθύνης αυτών που τις προκάλεσαν;
Εδώ και κάποια χρόνια βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετές πρωτοβουλίες για να θεσμοθετηθεί, σε επίπεδο διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, η «οικοκτονία» ως αυτοτελές έγκλημα,
κατά τα πρότυπα της «ανθρωποκτονίας» και
της «γενοκτονίας». Θα πρόκειται για την κορυφή των περιβαλλοντικών εγκλημάτων και θα
σημαίνει την ποινικοποίηση της εγκληματικής
καταστροφής οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος. Η «οικοκτονία» μπορεί να προέρχεται είτε από κράτη (π.χ., αποψίλωση Αμαζονίου) είτε και από ιδιωτικές δραστηριότητες
(π.χ., θαλάσσια ρύπανση και καταστροφή).
Αποτελεί, δε, ολοένα και πιο πιεστικό αίτημα,
το οποίο προβάλλεται από πολλούς, προκειμένου να μπει στη φαρέτρα του περιβαλλοντικού δικαίου ένα πιο ισχυρό όπλο αναζήτησης
ευθυνών. Απομένει, ωστόσο, αρκετός δρόμος
για τη νομική οριοθέτηση του όρου, πόσω μάλλον να δούμε κάποια στιγμή να καταδικάζεται
μια οντότητα για «οικοκτονία».

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το ζήτημα της
κατοχύρωσης μιας νέας νομικής έννοιας,
όπως η «οικοκτονία», συνδυάζεται ασφαλώς
με το δικαίωμα των μελλοντικών γενεών να
ζήσουν σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον.
Δεν είναι μόνο, δηλαδή, ένα αόριστο δικαίωμα
προστασίας της… Γης, όπως ισχυρίζονται κάποιοι, αλλά έχει και ανθρωποκεντρική βάση
τεκμηρίωσης.
Αν, για παράδειγμα, μια περιοχή έχει επιβαρυνθεί από μια περιβαλλοντική καταστροφή, η
οποία έχει αλλάξει δραματικά το τοπικό κλίμα
και τις συνθήκες ζωής (ατμοσφαιρική ρύπανση, υδάτινη μόλυνση κ.ά.) και καθιστά πλέον
επισφαλή για την ανθρώπινη υγεία τη διαβίωση των κατοίκων εκεί, εξαναγκάζοντάς τους
να φύγουν, τότε μιλάμε για το ίδιο αποτέλεσμα
με μια «κλασική» γενοκτονία. Το δικαίωμα σε
καθαρό, αέρα, νερό και τροφή αλλά και σε καθαρή ενέργεια πλέον εξασφαλίζεται μόνο
στον βαθμό που η βιόσφαιρα στην οποία ζούμε δεν πέφτει θύμα… οικοκτονίας.
Στην Ελλάδα μπορεί να φαντάζει συζήτηση
πολυτελείας η καθιέρωση πιο αυστηρών διεθνών και ευρωπαϊκών κανόνων περιβαλλοντικού δικαίου, αν και έχουν γίνει βήματα για την
ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ενσυναίσθησης σε πολίτες και πολιτικούς.
Η συζήτηση που άνοιξε με πρωτοβουλία του
το Κίνημα Αλλαγής για έναν Κλιματικό Νόμο

στην Ελλάδα θέλει να συμβάλει στην ακόμη
μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτής της περιβαλλοντικής ενσυναίσθησης. Εμπλέκοντας κυρίως
τις νέες γενιές στη διαμόρφωση αυτού του
πρώτου Κλιματικού Νόμου, όχι απλώς ως
σχολιαστές μιας διαβούλευσης, αλλά ως συνομοθέτες, για πρώτη φορά μέσα από την προτεινόμενη Κλιματική Συνέλευση.
Το WWF σε συνεργασία με το Voulliwatch
έχει επίσης στήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα
πλατφόρμα σύνταξης Κλιματικού Νόμου, κινητοποιώντας και αυτοί τους νέους ανθρώπους.
Οι νέοι, άλλωστε, είναι αυτοί που θα κληθούν να βιώσουν πιο έντονα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης το 2030 και το 2050 στη χώρα
μας, η οποία αναμένεται να πληγεί έντονα.
Ένας 20χρονος (οι millennials, δηλαδή) θα ζει
ως μεσήλικας το 2050 σε μια Αθήνα με πολύ
περισσότερες μέρες καύσωνα.
Και θα βλέπει τη ζωή του σε μια Αττική που,
αν τώρα δεν αναδασωθεί μαζικά και δεν αλλάξει άμεσα την ενεργειακή της συμπεριφορά
και το μεταφορικό της δίκτυο, θα πηγαίνει από
κρίση σε κρίση (οικονομική, υγειονομική, περιβαλλοντική). Αυτό θέλουμε; Το Κίνημα Αλλαγής, λοιπόν, λέει «ο λόγος στους νέους»…

Τι θα αλλάξει στις σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ;

Η

αλλαγή στην πρωθυπουργία του Ισραήλ ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα
μετά τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση Μητσοτάκη για
πολυεπίπεδες σχέσεις με τα περισσότερα κράτη
της Μέσης Ανατολής και, φυσικά, το Ισραήλ. Ο
απερχόμενος πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου αποδείχθηκε ισχυρός φίλος της Ελλάδας, ακόμα και στις δύσκολες ώρες της επιφανειακής «επίθεσης φιλίας» που του έκανε ο
Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Η τριμερής Ελλάδα - Κύπρος - Ισραήλ πολλές φορές λειτούργησε υπέρ των συμφερόντων μας, ενώ η επανειλημμένη συμμετοχή του Τελ Αβίβ σε στρατιωτικές ασκήσεις με ελληνικές και κυπριακές δυνάμεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
έδειξε σε όποιον ενδιαφέρεται ότι η σχέση των
ηγεσιών των χωρών αυτών λαμβάνει στρατηγικά χαρακτηριστικά.
Από την άλλη, ο Νετανιάχου δεν μπόρεσε να
εξελιχθεί σε παράγοντα της λύσης ή, έστω, της
ύφεσης στο Μεσανατολικό. Δεν συζητά τρό-

πους συνύπαρξης με τους Παλαιστινίους και
αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη απόσταση
από αυτή που ήδη έχει σημειωθεί στις σχέσεις
του με τον νέο Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Αξιοποίησε την τελευταία ένταση για να «ρίξει λάδι στη φωτιά» με σκοπό την προσωπική
του επιβίωση στη θέση του πρωθυπουργού. Ο
Νετανιάχου τα τελευταία δώδεκα χρόνια έχει
αποδειχθεί πραγματικός μετρ των πολιτικών
ελιγμών και της διαχείρισης υπέρ του εαυτού
του, των πολιτικών εξελίξεων στο Ισραήλ. Ωστόσο, η διαφαινόμενη απομάκρυνσή του από την
πρωθυπουργία αποδεικνύεται ότι οφείλεται
στις προηγούμενες επιτυχίες του να χειριστεί
μαεστρικά τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο
Τσόρτσιλ κάποτε είχε πει ότι «επιτυχία είναι η
κατάληξη μιας αλυσίδας αποτυχιών». Ο Νετανιάχου απέδειξε ακριβώς το αντίθετο, ότι απέτυχε να παραμείνει στην πρωθυπουργία του Ισραήλ έπειτα από μια μεγάλη αλυσίδα επιτυχών
χειρισμών της πολιτικής κατάστασης.
Η νέα κυβέρνηση στο Τελ Αβίβ (αναμένεται να

πάρει ψήφο εμπιστοσύνης στο επόμενο 10ήμερο) μας ενδιαφέρει επίσης για δύο λόγους.
Πρώτον, διότι πρέπει να διαπιστώσουμε τις προοπτικές της, καθώς αποτελείται από κόμματα με
διαμετρικά αντίθετες απόψεις σε σειρά ζητημάτων, που τους ένωσε η επιθυμία τους να εξοστρακίσουν τον Νετανιάχου. Και τώρα μένει να
δούμε πώς θα συνυπάρξουν μέσα στην ίδια κυβέρνηση και τι προοπτικές έχει αυτή η κυβέρνηση. Δεύτερον, το ότι ο Μπένετ και οι σύμμαχοί
του είναι αντίπαλοι του Νετανιάχου δεν σημαίνει ότι είναι και… αντίπαλοι της Ελλάδας. Τα
συμφέροντα του Ισραήλ εξυπηρετούνται πολύ
καλύτερα ως συμμάχου μιας ευρωπαϊκής χώρας, που επίσης είναι, κατά τη ρήση του πρωθυπουργού, «προβλέψιμος σύμμαχος», παρά του
απρόβλεπτου και συγκρουσιακού Ερντογάν.
Άλλωστε, η στήριξη στη νέα κυβέρνηση από
τους υπερατλαντικούς συμμάχους μας μπορεί
να αποτελέσει «γέφυρα» για τη συνέχιση των
ανέφελων διμερών σχέσεων Ελλάδας - Ισραήλ.
Αλλά μπορεί και όχι…

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Μήπως είσαι «δειλός»;

Γ

της

Νάνσυς
Νενέρογλου
- Πεταλωτή
Ψυχολόγος
και συνιδρύτρια
του Reggio
Thessaloniki

νωρίζετε κάποιον που θα μπορούσε να οριστεί
ως δειλός; Ποιοι είναι οι λόγοι που σας ωθούν
στο να τον αποκαλέσετε έτσι; Μπορείτε να δικαιολογήσετε αυτήν τη στάση; Στη δουλειά, στην οικογένεια ή στο φιλικό μας περιβάλλον όλοι έχουμε κάποιον που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε δειλό. Η δειλία είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Αν και κρίνεται συχνά, σε ορισμένες περιπτώσεις παραμένει μια προσαρμοστική στρατηγική για
όλους. Κοιτάζοντας πίσω, σίγουρα θα βρούμε πολλές
περιπτώσεις στις οποίες αισθανθήκαμε αμφίβολα.
Μπορεί να αναρωτηθούμε ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, αν είχαμε ενεργήσει διαφορετικά σε αυτές τις καταστάσεις. Ίσως, όταν αναλύουμε αυτές τις καταστάσεις, βλέπουμε ότι η δειλία ήταν πίσω από πολλές από
αυτές τις αμφιβολίες.
Τι κάνει έναν άνθρωπο δειλό;

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους κάποιος
εκφράζει τη δειλία του. Το πιο προφανές αντανακλάται
στη συμπεριφορά. Πέρα από αυτό που μπορούμε να
αισθανθούμε ή να σκεφτούμε, υπάρχουν στιγμές που
μια κατάσταση μας ζητά να δράσουμε και δεν το κάνουμε. Αυτό είναι μια αντανάκλαση της «μη αντίδρασης», της παράλυσης, της ανασφάλειας. Συνήθως προσπαθούμε να σχηματίσουμε αμέτρητες αιτιολογίες.
Αυτή είναι η πιο γνωστή και πιο ορατή μορφή δειλίας.
Μπορούμε να την αναγνωρίσουμε εύκολα σε άλλους,
ακόμη και στον εαυτό μας.
Γιατί συμπεριφερόμαστε έτσι;
Η δειλία μπορεί να οδηγήσει σε αδιαφορία, απογοήτευση, ακόμη και θυμό. Γιατί συμπεριφερόμαστε με
δειλό τρόπο; Και για τους γενναίους και για τους δειλούς υπάρχει η ίδια απάντηση. Ένα μεγάλο μέρος της
γενναιότητάς μας έχει να κάνει με τον αριθμό και την

ποιότητα των δεξιοτήτων και της προσωπικής εκπαίδευσης που έχουμε.
Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που το βιώνουν όλοι.
Ωστόσο, η δειλία είναι μια στάση - η θέση που υιοθετούμε απέναντι στον φόβο. Τα εργαλεία που έχουμε
επιλέξει για να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας
και να ανταποκριθούμε με ισορροπημένο τρόπο μπορούν να μας βοηθήσουν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στρατηγικές για να λύσουμε προβλήματα, να
δημιουργήσουμε εναλλακτικές λύσεις και να καθοδηγήσουμε τη συμπεριφορά μας. Θα τα πηγαίναμε καλά,
αν προσπαθούσαμε να κατανοήσουμε τα κίνητρα που
έχουν υποκινήσει τη δειλία. Είναι σημαντικό να αναπτύξουμε εργαλεία για να μάθουμε, να ακούμε άλλους, να σκεφτόμαστε, να μοιραζόμαστε τους φόβους
μας και να εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας για την
καλύτερη διαχείριση.

Ο Θάνος Βερέμης συμφωνεί με τον Φαλμεράγιερ
και πλαστογραφεί τον Παπαρρηγόπουλο

Ο

ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών Θάνος Βερέμης
συμφωνεί με τον περιβόητο Αυστροβαυαρό ρατσιστή και
εμπαθή προπαγανδιστή του ανθελληνισμού Φαλμεράγιερ. Το χειρότερο ακόμη είναι ότι διαγράφει τα σοβαρά
επιστημονικά επιχειρήματα της απαντήσεως του Κων. Παπαρρηγόπουλου και τον παρουσιάζει ότι συμφωνεί με τον
Φαλμεράγιερ!
Ο Φαλμεράγιερ στην εργασία του «Ιστορία της Χερσονήσου του Μωρέα κατά τον Μεσαίωνα» (1830) γράφει ότι
«το γένος των Ελλήνων έχει εξαφανιστεί από την Ευρώπη,
γιατί στις φλέβες του χριστιανικού πληθυσμού της Ελλάδας δεν ρέει ούτε μία σταγόνα γνήσιου και καθαρού αίματος Ελλήνων», καταλήγοντας ότι οι σημερινοί Έλληνες είναι απόγονοι Σλάβων και Αλβανών!
Ο Φαλμεράγιερ είναι περισσότερο πολιτικός παρά επιστήμονας. Ο ίδιος ομολογεί ότι ο εφιάλτης της Ευρώπης
είναι η επικράτηση των Σλάβων. Ακολουθώντας, λοιπόν,
την πολιτική του Μέτερνιχ, θέλει να προειδοποιήσει τους
Γερμανούς και Αυστριακούς αλλά και γενικότερα τους Ευρωπαίους ότι θα πάθουν και αυτοί ό,τι έπαθαν οι Έλληνες
από τους Σλάβους και ότι ο Φιλελληνισμός είναι ένας
Δούρειος Ίππος, διότι ενισχύει τον φιλορωσισμό των Ελλήνων, ο οποίος εξηγείται από το σλαβικό αίμα που ρέει
στις φλέβες τους! Ο Φαλμεράγιερ καταλήγει στο «επιστημονικό» συμπέρασμα ότι μόνο ο Βαυαρός βασιλιάς Όθων
είναι αυτός τον οποίο έστειλε η Θεία Πρόνοια να κάνει
τους Έλληνες πάλι Έλληνες αλλά και Ευρωπαίους, χωρίς
τον κίνδυνο να πέσουν στα νύχια των Ρώσων!
Στη συνέντευξή του στην εκπομπή «Γιατί το ’21; 12 ερωτήματα» (ΕΡΤ2, 9/5/21) ο κ. Βερέμης συμφωνεί με τον
Φαλμεράγιερ. Η δήλωσή του λέξη προς λέξη: «Κάτι περιοχές με τοπωνύμια Στεμνίτσα, Βοστίτσα, σε -ίτσα. Το -ίτσα
στα σλαβικά σημαίνει το μικρό, π.χ. καρφίτσα είναι το μικρό καρφί. Πάει, λοιπόν, η γλώσσα, εξαφανίστηκε, λέει ο
Φαλμεράγιερ. Αλλά μετά, λέει ο Φαλμεράγιερ, ήλθαν οι
Αλβανοί. Έτσι, λοιπόν, τι είναι οι Έλληνες; Μια στρώση

Σλάβων, όπως ο μουσακάς, και μετά μια άλλη στρώση Αρβανιτών». Ο Βερέμης συνεχίζει ακάθεκτος: «Και ναι μεν
όλοι οι Έλληνες έπαθαν αμόκ και έβριζαν τον Φαλμεράγιερ: τι λέει αυτός ο άθλιος, εμείς είμαστε απόγονοι των
αρχαίων Ελλήνων! Βγήκε, όμως, ο Παπαρρηγόπουλος και
είπε την αλήθεια. Είπε ο Παπαρρηγόπουλος: Έ και, τι έγινε!
Βεβαίως είμαστε όπως τα λέει ο Φαλμεράγιερ. Όμως, σημασία έχει τι βγαίνει, τι έμεινε από όλα αυτά. Σήμερα είμαστε ένας δικός μας πολιτισμός, που μας προσδιορίζει ως
Έλληνες, Νεοέλληνες για την ακρίβεια. Αυτό είμαστε, λέει
ο Παπαρρηγόπουλος και χρησιμοποίησε παραδείγματα
απ’ όλο τον κόσμο, μηδέ της Αμερικής εξαιρουμένης κι ας
είναι Ιταλοί, Γερμανοί, Κινέζοι, τα πάντα και, όμως, είναι
ένα έθνος, λέει ο Παπαρρηγόπουλος, διότι έχουν έναν κοινό πολιτισμό, μια κοινή γλώσσα». Είναι απίστευτο ότι ο Βερέμης διαστρεβλώνει 100% την απάντηση του Παπαρρηγόπουλου και καταργεί την ιστορική συνέχεια του ελληνικού
έθνους, εξομοιώνοντάς το με το σύγχρονο, άρριζο και μεταναστευτικό αμερικανικό πολιτικό έθνος. Προφανώς ο κ.
Βερέμης βιάζεται να τον αξιώσει ο Θεός να δει την Ελλάδα
να μετατρέπεται σε ένα πιστό αντίγραφο της αμερικανικής
κοινωνίας, έστω με μουσουλμάνους μετανάστες! Όμως, ο
Παπαρρηγόπουλος είναι αυτός που πρόβαλε ως επιστημονικό δεδομένο την πολιτισμική διαχρονικότητα του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πρέπει να
διασαφηνίσουμε ότι από κοινωνιολογικής απόψεως η πολιτισμική συνέχεια ενός έθνους δεν είναι μετέωρη, αλλά
προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κοινωνικού υπόβαθρου,
που παραμένει ανθεκτικό και απορροφά τις οποιεσδήποτε
εξωτερικές επιδράσεις.
Στην ειδική και έντυπη απάντησή του ο Παπαρρηγόπουλος αποδεικνύει διεξοδικώς ότι:
Α. Είναι παραλογισμός να μιλάει ο Φαλμεράγιερ για
πλήρη εξαφάνιση του Ελληνισμού, όταν η έρευνά του
αφορούσε μόνο στην Πελοπόννησο. Τον παραλογισμό αυτό εντοπίζει και ο Βρετανός ιστορικός Ρ. Μπίτον, ο οποίος
δεν φημίζεται για τον φιλελληνισμό του.
Β. Οι όποιες εξεγέρσεις σλαβικών φύλων στην Πελο-

πόννησο, είτε έγιναν τον 6ο είτε τον 8ο αιώνα, ακόμη και η
πολιορκία της Πάτρας σε συνεργασία με Αβάρους ή Σαρακινούς και η κατάπνιξή τους από τα βυζαντινά στρατεύματα υποδηλώνουν ότι υπήρξε εγκατάσταση σλαβικών φύλων ως κτηνοτρόφων σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου, χωρίς, όμως, ποτέ να μπορέσουν να καταλύσουν
την κυριαρχία των Βυζαντινών. Δεν επαναστατούν οι κυρίαρχοι, αλλά οι υπόδουλοι και μάλιστα όταν καταπιέζονται.
Γ. Οι Σλάβοι δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν δικό τους
πολιτισμό στην Πελοπόννησο, δεν έκτισαν ούτε μία πέτρα.
Πέρα από μερικά τοπωνύμια, τα οποία υιοθέτησαν οι Έλληνες, οι Σλάβοι όχι μόνο δεν μπόρεσαν να επιβάλουν τη
γλώσσα τους, αλλά την έχασαν πλήρως, έχασαν ακόμη και
τα ονόματα και τα επώνυμά τους. Οι Σλάβοι απορροφήθηκαν πλήρως, εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχουν ούτε κάποιες
προφορικές παραδόσεις ή θρύλοι της παρουσίας τους.
Ως προς τους Αρβανίτες, μπορούμε να προσθέσουμε ότι:
Α. Είχαν δεχτεί την αλβανική γλώσσα, αλλά δεν χρειάστηκε
καν να ενσωματωθούν στον εθνικό κορμό, διότι ακόμη και
όσοι δεν ήταν Βορειοηπειρώτες αισθάνονταν ήδη Ρωμιοί,
ως υπήκοοι του βυζαντινού πριγκιπάτου του 13ου αιώνα
«Άρβανον», στο κέντρο της σημερινής Αλβανίας.
Β. Οι Αρβανίτες διατήρησαν την αλβανική γλώσσα, διότι
εγκαταστάθηκαν σε ελλαδικές περιοχές που είχαν ήδη
ερημωθεί. Αυτή η διαφορά με τους Σλάβους αποδεικνύει
περίτρανα ότι οι Σλάβοι έχασαν τη γλώσσα τους, επειδή δεν
βρήκαν ακατοίκητες περιοχές στην Πελοπόννησο.
Επομένως, ισχύει και για τον κ. Βερέμη η καταγγελία
του Παπαρρηγόπουλου, την οποία απευθύνει προς τον
Φαλμεράγιερ. Παπαρρηγόπουλος: «Με τα στοιχεία που
έθεσα υπ’ όψιν του αναγνώστη, μπορεί αυτός να κρίνει πόση εμπιστοσύνη αξίζει να έχει… στον Φαλμεράγιερ όχι
μόνο για την επιστημονική ακρίβεια, αλλά και για την ηθική υποχρέωση που έχει προς την αλήθεια ο κάθε τίμιος
άνθρωπος»! Βλ. Παπαρρηγόπουλος, Περί της εποικίσεως
σλαβικών τινών φυλών εις την Πελοπόννησον, 1843. Λιβάνης 2012, σ. 51.

του

Ηλία
Φιλιππίδη
Καθηγητής
Κοινωνιολογίας,
Nομικός
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Προβοκάτσια Τσίπρα καταγγέλλει το Κίνημα Αλλαγής
Κυριολεκτικά στη «γωνία» περίμενε
αυτό έβαλε στο κάδρο των προοδευτιτου
ο Αλέξης Τσίπρας, για να ανταποδώσει
κών δυνάμεων τη Φώφη Γεννηματά
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
τα «πολιτικά χτυπήματα» που δεχόταν
και στο κάδρο της νεοφιλελεύθερης
τόσο καιρό από το Κίνημα Αλλαγής. Ο
λογικής τον Ανδρέα Λοβέρδο. «Είναι
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με συνέντευξή
προφανές ότι ο κ. Λοβέρδος έχει ένα
aantonopoulos10@gmail.com
του στο newsbomb, παρενέβη τεχνητελείως διαφορετικό πολιτικό σχέδιο
έντως στις εσωκομματικές διαδικασίες
και το εκπέμπει. Μιλώ για την ανάγκη
του Κινήματος Αλλαγής. Με φόντο τους πολιτικούς συσχετι- το ΚΙΝ.ΑΛ. να γίνει ένας δορυφόρος της Νέας Δημοκρατίας.
σμούς της επόμενης μέρας, επιχείρησε να σπείρει «εσωκομ- Αν τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος αυτό το επικροτήματικές θύελλες».
σουν, θα είναι μια διαφορετική προοπτική», είπε χαρακτηριΣε μια προσπάθεια να οριοθετήσει το πολιτικό διακύβευμα, στικά ο κ. Τσίπρας. Η αναφορά αυτή προκάλεσε την οργή του
ο κ. Τσίπρας έθεσε το δίλημμα «αν η χώρα θα κυβερνηθεί με Ανδρέα Λοβέρδου. «Ο Αλ. Τσίπρας επεμβαίνει ωμά και απροτο μοντέλο το νεοφιλελεύθερο, που σε όλο τον κόσμο σήμερα κάλυπτα στα εσωκομματικά της παράταξής μας. Πρόκειται για
πνέει τα λοίσθια, ή με ένα μοντέλο προοδευτικό». Στο πλαίσιο πρωτοφανές ατόπημα. Ουδέποτε πολιτικός αρχηγός διανοή-

θηκε να κάνει κάτι αντίστοιχο… Ο πανικός του δεν κρύβεται»,
είπε χαρακτηριστικά.
Στο ΚΙΝ.ΑΛ. αντιμετώπισαν με ψυχραιμία την «κίνηση
Τσίπρα», επαναλαμβάνοντας ότι ο ίδιος και το κόμμα του
βρίσκονται υπό το καθεστώς πολιτικού πανικού και πλέον
δεν κρατάει ούτε τα προσχήματα. Τα σχόλια που ακολούθησαν ήταν το ίδιο… βιτριολικά και προς όλες τις κατευθύνσεις. «Να κοιτάξει τα του οίκου του», έλεγαν από τη Χαριλάου Τρικούπη και προσέθεταν στο ίδιο ύφος πως «ο κ. Τσίπρας έκανε τρεις προβοκάτσιες σε μία φράση. Ακόμη και οι
μαθητευόμενοι στην πολιτική κατάλαβαν ποιος βολεύει τον
κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ για να είναι αρχηγός του ΚΙΝ.ΑΛ.
Αλλά, ευτυχώς, πιο πολύ το κατάλαβαν οι φίλοι και τα μέλη
της παράταξης».

Ο Αλέξης παίζει
με… τις καρέκλες!

Π

ροσπάθεια να αποδείξει ότι η
εξουσία δεν είναι… αυτοσκοπός έκανε χθες ο Αλ. Τσίπρας,
καθώς άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο, ακόμα κι αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις
εκλογές, εκείνος να μην είναι πρωθυπουργός. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια
της συνέντευξής του με την Όλγα Τρέμη,
έστειλε σαφή μηνύματα στο εσωτερικό,
ενώ έσπευσε να πάρει αποστάσεις από
τον Νίκο Παππά, ο οποίος βρίσκεται κατηγορούμενος στην Προανακριτική Επιτροπή.
«Αν αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ βρεθεί με την κρίση
του ελληνικού λαού σε θέση διακυβέρνησης, μπορεί να είναι και άλλο το πρόσωπο
που θα κυβερνήσει. Θα το κρίνει, όμως, σε
μεγάλο βαθμό αυτό η ψήφος του ελληνικού λαού», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι, σε
περίπτωση που το κόμμα του χάσει τις
επικείμενες εκλογές, ακόμα και ο ίδιος θα
βρεθεί υπό… κρίση. «Για καθέναν από
μας, η διαδρομή η πολιτική δεν σημαίνει
έναν συγκεκριμένο ρόλο και μια συγκεκριμένη θέση. Κανένας μας δεν έχει εισιτήριο διαρκείας σε θέσεις και σε ρόλους ούτε εγώ ούτε τα στελέχη», τόνισε με νόημα, ενώ λίγο νωρίτερα ξεκαθάρισε ότι ο
πρώην υπουργός Επικρατείας δεν έχει
τον ρόλο που είχε παλαιότερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Αξίζει να θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της «πρώτης φοράς Αριστερά» ο κ.
Παππάς θεωρείτο το alter ego τού νυν
επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ουσιαστικά, όταν «μιλούσε» ο κ.

Γράφει ο
Αλέξανδρος Διαμάντης

alex_diam@hotmail.com

Παππάς, ήταν σαν να μιλάει ο Αλ. Τσίπρας.
«Σήμερα διαδραματίζει έναν σημαντικό
ρόλο στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είναι στο γραφείο μου, όπως ήταν το πρώτο διάστημα»,
υποστήριξε ο ίδιος - φράση που ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να μην μπει
και ο ίδιος στο κάδρο, τη στιγμή που η
Προανακριτική ετοιμάζεται να στείλει τον
κ. Παππά στο σκαμνί. Αξίζει να σημειωθεί
ότι ο κ. Παππάς αναμένεται να καταθέσει,
τελικά, το υπόμνημά του την προσεχή Τετάρτη.
Την ίδια ώρα, ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε
μια επίθεση… φιλίας προς το Κίνημα Αλλαγής, αλλά κυρίως προς τον Γιώργο Παπανδρέου. Είπε, μάλιστα, ότι οι θέσεις του
πρώην πρωθυπουργού βρίσκονται κοντά
σε αυτές του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο Γιώργος Παπανδρέου πράγματι το τελευταίο διάστημα
εκφράζει θέσεις και προτάσεις οι οποίες
είναι πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ απ’ ό,τι άλλα
στελέχη του χώρου του ΚΙΝ.ΑΛ. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι θετικό, δεν είναι
αρνητικό», τόνισε. Λίγο νωρίτερα είχε επισημάνει ότι υπάρχει πεδίο συνεννόησης
με τη Φ. Γεννηματά. «Το κρίσιμο διακύβευμα είναι το προγραμματικό, είναι το
πολιτικό. Είναι αν η χώρα θα κυβερνηθεί
με το μοντέλο το νεοφιλελεύθερο που σε

όλο τον κόσμο σήμερα πνέει τα λοίσθια ή
με ένα μοντέλο προοδευτικό». Αλγεινή,
τέλος, εντύπωση προκάλεσε το δήθεν
αστείο περί ποδαρικού του ιδίου και όχι
του Κυριάκου Μητσοτάκη.

τον Προϋπολογισμό και θα εισάγει το κλιματικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε
όλα τα χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά
εργαλεία.

Εκδήλωση
Στο μεταξύ, χθες πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία
του περιβάλλοντος. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας ότι προϋπόθεση για να πετύχει ο πράσινος μετασχηματισμός, το συντομότερο, είναι ένας
σαφής κλιματικός νόμος, με συγκεκριμένα χρονικά βήματα, που θα συνδέεται με

Το «φλερτ» στον Γιώργο
Παπανδρέου
και τα σενάρια για το ποιος
θα είναι πρωθυπουργός!

P
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Έτοιμοι οι κομάντος του... Α/ΓΕΕΘΑ

E

να σημαντικό εργαλείο χειρουργικής ακρίβειας και αδιαμφισβήτητης αποτελεσματικότητας,
που μπορεί να αναπτύσσεται ταχύτατα σε κάθε περιβάλλον και να αντιμετωπίζει συμβατικές ή υβριδικές απειλές,
αποκτά η χώρα με την ενεργοποίηση της
Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου
και τη συνεργασία με τις Ειδικές Δυνάμεις
της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.
Η αναδιάρθρωση των Ειδικών Δυνάμεων και η συγκρότηση της ΔΕΠ, η οποία
υπάγεται απευθείας στον αρχηγό ΓΕΕΘΑ,
στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, φέρνουν
τις Ένοπλες Δυνάμεις στον 21ο αιώνα και
αναβαθμίζουν τόσο την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας όσο και τον ρόλο της ως
εγγυήτριας της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα
Βαλκάνια.
«Η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου είναι
ένας καινούργιος φορέας με σκοπό να
αποτελέσει την ομπρέλα κάτω από την
οποία οι Ειδικές Δυνάμεις των τριών κλάδων των Ε.Δ. θα βρουν τον χώρο που χρειάζονται για να μπορέσουν από κοινού, σε
διακλαδικό και αργότερα σε δια-υπηρεσιακό επίπεδο, με τις Ειδικές Δυνάμεις
της Αστυνομίας και του Λιμενικού να αποτελούν ένα εύχρηστο εργαλείο στα χέρια

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

της πολιτικής ηγεσίας, προκειμένου να
αντιμετωπίζει έκτακτες καταστάσεις, από
το φάσμα του συμβατικού πολέμου μέχρι
και εκείνο του υβριδικού», τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ.
Το πρώτο βήμα, άλλωστε, έγινε με την
επιτυχημένη άσκηση «Orion 21», στην
οποία συμμετείχαν επίλεκτες δυνάμεις
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, τη
Σερβία και την Κύπρο. Η αυλαία της άσκησης έπεσε με μια εντυπωσιακή ενέργεια
αντιμετώπισης τρομοκρατικής απειλής,
την οποία παρακολούθησαν η στρατιωτική
ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και ο
διοικητής των Αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων Ευρώπης - Αφρικής, υποπτέραρχος Ντέιβιντ Τάμπορ. «Αυτό που παρακολουθήσαμε ήταν μια εξαιρετική επίδειξη
του τι είναι ικανά να κάνουν τα τμήματα Ειδικών Επιχειρήσεων, αλλά νομίζω ότι η
μεγάλη εικόνα εδώ είναι ότι με αυτό τον
τρόπο ενισχύουν τη συνεργασία τους οι
χώρες που μοιράζονται τις ίδιες αντιλήψεις και τις ίδιες αξίες, που εκπαιδεύον-

ται μαζί, μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον», ανέφερε ο Αμερικανός διοικητής.
Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας φιλοδοξεί μέσα στα επόμενα χρόνια η Ελλάδα να αποτελεί πόλο έλξης στρατιωτικών
συνεργασιών, προσελκύοντας τμήματα
των Ειδικών Επιχειρήσεων από ολόκληρο
τον κόσμο για να εκπαιδευτούν στο μοναδικό ανάγλυφο της χώρας, ιδανικό για
ασκήσεις σε ξηρά και θάλασσα. Σε αυτό
τον δρόμο αναμένεται να βαδίσει ο
«Ωρίωνας», ο «Ηνίοχος» των Ειδικών Δυνάμεων, που ήδη συγκεντρώνει πάνω του
τα βλέμματα των συμμάχων και όχι μόνο.
«Η Ελλάδα συμβάλλει στη σταθερότητα
και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή,
το μέλλον ανήκει σε αυτούς που τολμούν», ανέφερε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ από το
Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων
στον Αυλώνα, όπου έπεσε η αυλαία της
άσκησης.
Ελληνικές δυνάμεις συμμετείχαν και
στην πολυεθνική άσκηση «Decisive Strike
/ Saber Guardian», η οποία πραγματοποιήθηκε στις περιοχές Κρίβολακ και Πέτροβιτς λίγο έξω από την πόλη των Σκοπίων.
Δεκατρία στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων
και δύο μαχητικά F-16 έλαβαν μέρος στην
άσκηση, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν βολές ατομικού οπλισμού, μάχη σε
κατοικημένη περιοχή αλλά και καθοδή-

γηση πυρών αεροσκαφών. Σύμφωνα με το
ΓΕΕΘΑ, η συμμετοχή της Ελλάδας στην
άσκηση αποδεικνύει έμπρακτα τον ενεργό ρόλο της χώρας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και εντάσσεται στο
πλαίσιο της στρατιωτικής διπλωματίας.
Εκτός από την Ελλάδα, στη «Saber
Guardian», που αποτελεί τμήμα της ΝΑΤΟϊκής «Defender Europe», συμμετείχαν
οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βουλγαρία.
Την ίδια ώρα, ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη παρείχαν συνοδεία στο αμερικανικό Στρατηγικό Βομβαρδιστικό Β-52, κατά
την πορεία του στο FIR Αθηνών αλλά και
στο FIR Σκοπίων, την επιτήρηση του οποίου έχει αναλάβει η Ελλάδα.

Ένα σημαντικό εργαλείο
χειρουργικής ακρίβειας και
αδιαμφισβήτητης
αποτελεσματικότητας, που
μπορεί να αναπτύσσεται
ταχύτατα σε κάθε περιβάλλον
και να αντιμετωπίζει
συμβατικές ή υβριδικές
απειλές, αποκτά η χώρα
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ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Το (ελληνικό) σχέδιο «Αγια-Σοφιά»
Διαβήματα για να επιστρέψει στο προηγούμενο, μνημειακό καθεστώς της

Κ

λιμακώνει η Ελλάδα τις διπλωματικές ενέργειες για την επιστροφή
της Αγια-Σοφιάς και της Μονής της
Χώρας στην Κωνσταντινούπολη
στο προηγούμενο, μνημειακό καθεστώς. Κομβικό σημείο για περαιτέρω εξελίξεις θεωρείται
ο ερχόμενος Ιούλιος, όταν θα συγκληθεί η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

του
Αντώνη
Ι. Αντωνόπουλου
aantonopoulos10@gmail.com

Λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας, ο
επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Νίκος
Δένδιας με έγγραφο που κατέθεσε στη Βουλή,
απαντώντας σε σχετική ερώτηση βουλευτών
του ΣΥΡΙΖΑ, έστελνε αυστηρό μήνυμα στη γειτονική χώρα, κάνοντας λόγο για καιροσκοπικές
ενέργειες. Στο σχετικό έγγραφο ο κ. Δένδιας,
αφού αναφέρει λεπτομερώς τις ενέργειες που
έχει κάνει η ελληνική πλευρά μέχρι τώρα, υπογραμμίζει ότι «εν όψει της σύγκλησης της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς τον προσεχή
Ιούλιο τ.ε., συνεχίζονται οι άοκνες προσπάθειες
ανάδειξης του ζητήματος με την ίδια ένταση και
νέο γύρο διαβημάτων, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα στην ανάγκη
να προστατευτούν τα εμβληματικά μνημεία
Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η Αγία Σοφία και η
Μονή της Χώρας, από πολιτικούς καιροσκοπισμούς, τονίζοντας ότι είναι επείγουσα και αναγκαία η επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς
των μνημείων, καθώς εκφράζει τη μοναδική οικουμενική αξία τους ως συμβόλων διαθρησκειακής και ειρηνικής συνύπαρξης λαών, μακριά από πρακτικές που θυμίζουν άλλες εποχές
μισαλλοδοξίας και οπισθοδρόμησης».
Από το ύφος του περιεχομένου του συγκεκριμένου εγγράφου αλλά και τη χρονική συγκυρία που επελέγη για να σταλεί στη Βουλή το
συγκεκριμένο σημείωμα θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι το ζήτημα αυτό «βρισκόταν
ψηλά» στην ατζέντα των θεμάτων που συζήτησαν οι κ.κ. Δένδιας - Τσαβούσογλου.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας να διατηρηθεί
ενεργό το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας μέχρι τη σύγκληση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς αλλά και να αξιοποιηθεί
επαρκώς ο ενδιάμεσος χρόνος, όπως αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο, ο κ. Δένδιας ζήτησε «τη διενέργεια διαβημάτων των Διπλωματικών Αρχών μας (23/10/2020), με παράλληλη

επίδοση συνοπτικού, ενημερωτικού “non-paper” εστιάζοντας στα κράτη-μέλη Διεθνών Οργανισμών με θεματολογία συναφή με το ζήτημα και όπου θα μπορούσε να αναδειχθεί το θέμα καταλλήλως (UNESCO, Ηνωμένα ΄Έθνη και
Συμβούλιο της Ευρώπης). Αξίζει να σημειωθεί
πως, μεταξύ άλλων, στις 21/10/20 η Επιτροπή
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης υιοθέτησε Σύσταση, στην οποία, αν και δεν αναφέρεται ρητώς η περίπτωση της Αγίας Σοφίας,

παρά ταύτα, οι προτάσεις της ελληνικής πλευράς έχουν επαρκώς ενσωματωθεί και το εν λόγω κείμενο ικανοποιεί εν προκειμένω τις ελληνικές θέσεις». Στο μεταξύ, με την παραίνεση
της ελληνικής πλευράς η γενική διευθύντρια
του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO κ.
Azoulay είχε στείλει στην Κωνσταντινούπολη
δύο φορές τον ειδικό απεσταλμένο της UNESCO, κ. Mounir Bouchenaki, προκειμένου να
προβεί σε επιτόπου αυτοψία (05 - 09/20/2020

και 28/01 - 03/02/2021) για να εξετάσει τις συνέπειες των τουρκικών αποφάσεων λόγω αλλαγής χρήσης της Αγίας Σοφίας και της Μονής
της Χώρας. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος
του γενικού γραμματέα Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού Ιωάννη Χρυσουλάκη, ο οποίος ανέλαβε τον συντονισμό και
την προώθηση δράσεων των φορέων της Ομογένειας για την προβολή των θέσεων της χώρας, πέραν των Ελληνοτουρκικών και, όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας, συνέβαλε «στην ανάδειξη του ζητήματος της αλλοίωσης του χαρακτήρα της Αγίας Σοφίας ως
μνημείου/μουσείου από την προκλητική και
παράνομη απόφαση της Τουρκίας να τη μετατρέψει σε τέμενος».
Ειδικότερα, επιμελήθηκε την προώθηση
σχετικών ψηφισμάτων ομογενειακών οργανώσεων στη Βόρεια και Νότια Αμερική και την ευρύτερη δημοσιοποίηση τους παγκοσμίως, καθώς και την ενθάρρυνση ενεργειών, όπως η
συγκέντρωση υπογραφών και η αποστολή επιστολών ευαισθητοποίησης εκ μέρους παραγόντων της Ομογένειας προς τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και δημοσιογραφικό κόσμο των χωρών διαμονής τους, μεταξύ αυτών και σχετικό
κείμενο που υπογράφηκε από 44 ομογενειακές
οργανώσεις με επικεφαλής τον μητροπολίτη
Μπουένος Άιρες, με αποδέκτες σε 29 χώρες
της Λατινικής Αμερικής.

Δένδιας: «Εμείς θα κρίνουμε πότε
θα επεκταθούμε στα δώδεκα μίλια»
«Η επέκταση στα δώδεκα ναυτικά μίλια αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα σογλου. Ήταν διαφορετικό διότι οι διαφορές μας είχαν ξεκάθαρα διατυπωτης Ελλάδας και θα το πράξει όποτε αυτή το κρίνει σκόπιμο», διεμήνυσε θεί στον δημόσιο λόγο και πρέπει να σας πω ότι επαναλήφθηκαν και στο
στην Τουρκία ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στη διεθνή διάσκεψη περιφερει- πλαίσιο αυτής της επίσκεψης», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών, διευκρινίζοντας πως δεν πρέπει να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι ελληνοτουρκιακής ανάπτυξης «Regional Growth Conference» στην Πάτρα.
Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το casus belli με το κές διαφορές λύθηκαν ως διά μαγείας. Μάλιστα, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι δεν
υπάρχει καμία πιθανότητα η Ελλάδα να κάνει πίοποίο η Τουρκία απειλεί την Αθήνα, στην περίπτωση
Γράφει ο
σω στις εθνικές της θέσεις.
που κάνει χρήση του δικαιώματός της.
Σταύρος Ιωαννίδης
Για το Κυπριακό ο Έλληνας υπουργός Εξωτε«Η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα δώδεκα
ρικών κατηγόρησε την Τουρκία ότι βρίσκεται
μίλια είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα. Θα το κάνει η
«εν απολύτω αδίκω» και τη συμβούλεψε να
χώρα όταν νομίζει, όταν το κρίνει, όταν αυτό υπηρετεί
stavros.ion@gmail.com
αποφύγει περαιτέρω προκλήσεις. «Ελπίζω ότι ο
το εθνικό της συμφέρον. Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα
πρόεδρος Ερντογάν κατά την επίσκεψή του στην
στον πλανήτη που έχει απειλήσει με πόλεμο άλλη χώρα
εφόσον ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτε- Κύπρο θα αποφύγει οτιδήποτε θα συνιστά πρόκληση, όχι μόνο προς την Ελρικών και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα ανεχτεί την παραβατική συμπεριφορά λάδα και την Κύπρο, αλλά προς το Διεθνές Δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση». Ο κ. Δένδιας εξέφρασε παράλληλα την ενόχληση της Αθήνας για την
της Τουρκίας, όπως εκδηλώθηκε το περασμένο καλοκαίρι.
Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου απόφαση της Γερμανίας να μην προσκαλέσει την ελληνική πλευρά στη διάομολόγου του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Αθήνα και στο φιλικό κλίμα που σκεψη για τη Λιβύη, ενώ ζήτησε από την Αλβανία να εκπληρώσει στο ακέεπικράτησε κατά τη συνάντησή τους. «Δεν πρέπει να ξεγελαστούμε από το ραιο τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, μεταξύ
ότι το κλίμα ήταν διαφορετικό στην τελευταία συνάντηση με τον κ. Τσαβού- των οποίων και η προστασία της ελληνικής μειονότητας.
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ΛΛΑΔΑ

Σοκάρει η δικογραφία για 13 θανάτους

Κ

λήση σε απολογία ενώπιον
του ανακριτή για κακουργηματικού βαθμού κατηγορία
έλαβαν οι υπεύθυνοι της
ιδιωτικής κλινικής «Ταξιάρχαι» στο Περιστέρι, για την υπόθεση μετάδοσης κορονοϊού εντός του νοσοκομείου. Πρόκειται
για τα μέλη της διοίκησης της κλινικής
καθώς και για γιατρούς, οι οποίοι είναι
υπόλογοι για το κακούργημα της παραβίασης του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά στη μη τήρηση μέτρων
για την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.
Από τη Μαρία Δήμα

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι τον Απρίλιο
και κατά τη διάρκεια του πρώτου αυστηρού lockdown που είχε εφαρμοστεί στη
χώρα μας, εξαιτίας της πανδημίας, στην
εν λόγω κλινική (σ.σ.: στην οποία μετέβαιναν και ασθενείς για διαδικασία αιμοκάθαρσης) εντοπίστηκαν περισσότερα από 40 κρούσματα θετικά στον κορονοϊό, ενώ 13 ασθενείς εξ αυτών που μολύνθηκαν με Covid-19 οδηγήθηκαν στον
θάνατο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής
ο οποίος χειρίζεται τη δικογραφία που
έχει σχηματιστεί για την υπόθεση κάλεσε
εντός δεκαπενθημέρου σε απολογία τον
ιδιοκτήτη της κλινικής «Ταξιάρχαι» και
τέσσερις ακόμη συνεργάτες του γιατρούς, στους οποίους καταλογίζονται σοβαρές παραλείψεις στην εφαρμογή των
μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της
πανδημίας, με αποτέλεσμα τη θανάσιμη
έκθεση των ασθενών στον κορονοϊό.
Κατά τις ίδιες πάντα πληροφορίες, από
τα στοιχεία της δικογραφίας στα οποία

περιλαμβάνονται όχι μόνο οι εκθέσεις
των επιθεωρητών του ΕΟΔΥ που διενήργησαν ελέγχους στη συγκεκριμένη υγειονομική μονάδα αλλά και οι μαρτυρίες
των συγγενών των ασθενών οι οποίοι επισκέπτονταν την κλινική, εντοπίστηκαν
γιατροί και νοσηλευτές που δεν φορούσαν καν μάσκα, ασθενείς οι οποίοι περίμεναν για αιμοκάθαρση σε συνθήκες συνωστισμού, ξαπλωμένοι σε κρεβάτια με
ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους. Επίσης,
δεν πραγματοποιούσαν την προβλεπόμενη θερμομέτρηση των επισκεπτών. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρία συγγενούς

ασθενούς που απεβίωσε από Covid-19,
στην κλινική υπήρχε και δεύτερη είσοδος
-εκτός από την κεντρική- όπου οι επισκέπτες (π.χ., κούριερ ή ντελίβερι) εισέρχονταν ανεμπόδιστα, χωρίς τον προβλεπόμενο έλεγχο.
Σημειώνεται ότι ο ΕΟΔΥ ενημερώθηκε
το βράδυ της 21ης Απριλίου 2020 από
γιατρό της κλινικής για το πρώτο κρούσμα κορονοϊού εντός της υγειονομικής
μονάδας, το οποίο διαπιστώθηκε από τα
αποτελέσματα τεστ αντισωμάτων σε νοσηλευόμενο ασθενή. Οι Αρχές τέθηκαν
σε συναγερμό, με κλιμάκια του ΕΟΔΥ να

πραγματοποιούν αυτοψία στην κλινική, η
οποία στη συνέχεια τέθηκε σε αναστολή
λειτουργίας, εκτός από τις μονάδες αιμοκάθαρσης, ενώ η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σοβαρές παραλείψεις
καταλογίζονται
στον ιδιοκτήτη
και σε τέσσερις ακόμη
συνεργάτες του γιατρούς

Υπέρ της Ε.Ε. το 64% των Ελλήνων - Απαισιόδοξοι για τα οικονομικά τους
Πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι Έλληνες πολίτες ως προς τον βαθμό απαισιοδοξίας για την πορεία των
οικονομικών τους, καθώς σε ποσοστό 80% εκτιμούν ότι η
κατάστασή τους θα επιδεινωθεί (το αντίστοιχο ποσοστό
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 57%). Την ίδια στιγμή, μεγάλο ποσοστό τάσσεται υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για
την άνοιξη του 2021 διεξήχθη από την 1η Μαρτίου μέχρι
τις 12 Απριλίου στα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης. Η έρευνα
πραγματοποιήθηκε διά ζώσης και ολοκληρώθηκε με διαδικτυακές συνεντεύξεις, όπου αυτό ήταν απαραίτητο, δεδομένων των περιορισμών λόγω πανδημίας. Διεξήχθησαν 26.669 συνεντεύξεις συνολικά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα σε Ελλάδα και Ε.Ε.:
1. Το 80% των Ελλήνων έχει ήδη δει ή αναμένει να δει
την οικονομική του κατάσταση να επηρεάζεται αρνητικά
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. διαμορφώνεται στο 57%.
2. Το 44% των Ελλήνων ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να στηρίξουν
τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.
3. Το 33% των Ελλήνων ζητεί την ταχεία πρόσβαση σε
ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια, ενώ το ποσοστό
αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνεται στο 39%.
4. Στη λίστα των προτεραιοτήτων ακολουθούν η διάθεση περισσότερων χρημάτων στην ανάπτυξη θεραπειών

και εμβολίων (29%), η καθιέρωση μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διαχείριση κρίσεων (28%) και η ανάπτυξη
μια ευρωπαϊκής πολιτικής για την υγεία (25%).
5. Η λήψη μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας κατατάσσεται ψηλότερα
στη λίστα των προτεραιοτήτων που θα πρέπει να έχουν οι
ευρωβουλευτές, με το ποσοστό στην Ελλάδα να διαμορφώνεται στο 67%. Η δημόσια υγεία βρίσκεται στη δεύτερη
θέση με 60%, ενώ τα μέτρα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού κατατάσσονται στην τρίτη με 54%.
6. Το 64% των Ελλήνων δηλώνει γενικά ότι τάσσεται
υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στις υπόλοιπες χώΛ.Γ.
ρες ο μέσος όρος είναι 70%.
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Εντός του μήνα
αρχίζει ο κατ’ οίκον
εμβολιασμός!

Τ

ην έναρξη των εμβολιασμών
κατ’ οίκον για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα μετακίνησης ανακοίνωσε, χθες, ο
γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. «Είμαστε κοντά στο να προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις για τους εμβολιασμούς κατ’ οίκον και ευελπιστούμε
να αρχίσουν εντός του Ιουνίου», δήλωσε χαρακτηριστικά. Τόνισε, μάλιστα, ότι
μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε καταφέρει να πετύχουμε το τείχος ανοσίας.
Την ίδια στιγμή, ο κ. Θεμιστοκλέους
δήλωσε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του
ΣΚΑΪ, ότι «πρωταθλητές» στον εμβολιασμό αναδεικνύονται οι πολίτες της
ηλικιακής ομάδας 75-79 ετών. Ωστόσο,
συμπλήρωσε ότι ακόμη και στις ομάδες που άνοιξαν πρόσφατα η συμμετοχή η οποία καταγράφεται είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Αναφερόμενος στον
εμβολιασμό των νέων 18 έως 29 ετών, ο
κ. Θεμιστοκλέους επανέλαβε ότι θα γίνει σε δύο φάσεις και εκτίμησε ότι σύντομα μπορεί να ανοίξει η ομάδα 25-29
ετών, με τις σχετικές ανακοινώσεις να

Θετική στον κορονοϊό ανεμβολίαστη αναισθησιολόγος
Σοβαρά ερωτήματα εγείρει η περίπτωση μιας αναισθησιολόγου στη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν είχε εμβολιαστεί και βρέθηκε θετική
στον κορονοϊό. Λίγο νωρίτερα συμμετείχε σε χειρουργείο. Το περιστατικό εντοπίστηκε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς». Από
την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων στο
νοσοκομείο, σε δηλώσεις του στο Mega, είπε ότι
η αναισθησιολόγος ήταν στο χειρουργείο μαζί με
άλλα τρία άτομα, όταν ένιωσε αδιαθεσία. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, η αίθουσα του χειρουργείου στο οποίο βρισκόταν η αναισθησιολόγος έκλεισε και απολυμάνθηκε, «αλλά

τα χειρουργεία συνεχίστηκαν». Άμεσα η γιατρός
υποβλήθηκε σε rapid και
μοριακό τεστ, από τα
οποία βρέθηκε θετική σε
Covid-19. Ο ίδιος είπε,
επίσης, πως ούτε ο ασθενής που υποβαλλόταν
στην επέμβαση ούτε και
οι άλλοι γιατροί του χειρουργείου έχουν βρεθεί
μέχρι στιγμής θετικοί
στον κορονοϊό. Μιλώντας σε τοπικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος τόνισε ότι «οι υγειονομικοί, γιατροί
και νοσηλευτές, θα πρέπει να εμβολιαστούν όλοι.
Είναι χρέος τους να το πράξουν αυτό».

γίνονται την επόμενη βδομάδα. Απαντώντας σε ερώτηση για τον εμβολιασμό
ανηλίκων, ξεκαθάρισε ότι δεν μιλάμε
για παιδιά δημοτικού, αλλά ηλικίας 1215 ετών.
Στο μεταξύ, στους 476 μειώθηκαν το
τελευταίο 24ωρο οι ασθενείς με κορονοϊό που βρίσκονται διασωληνωμένοι
σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ,
καταγράφηκαν 39 θάνατοι, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να φτάνει
τους 12.184. Παράλληλα, τα νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν είναι 1.239
έπειτα από 46.251 τεστ, ενώ έγιναν 145
εισαγωγές σε νοσοκομεία της χώρας.
Στην Αττική καταγράφονται για μία
ακόμη φορά τα περισσότερα νέα κρούσματα κορονοϊού, σύμφωνα με την κατανομή που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα, από τα συνολικά 1.239, στο
Λεκανοπέδιο καταγράφονται 590 νέα
κρούσματα, ενώ αξίζει να σημειωθεί
ότι ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών καταγράφει 185. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν 148 και στην Αχαΐα άλλα 16
κρούσματα.

Ε.Ε.: Συμφωνία για 55.000 δόσεις του
φαρμάκου των Roche - Regeneron
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε περίπου 55.000 δόσεις μιας εν δυνάμει
θεραπείας κατά του Covid-19, βασισμένης σε ένα κοκτέιλ μονοκλωνικών
αντισωμάτων που έχουν αναπτύξει η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Regeneron και η ελβετική φαρμακοβιομηχανία Roche, όπως έκανε γνωστό
χθες εκπρόσωπος της Ε.Ε.
Είναι το πρώτο συμβόλαιο που συνάπτει η Ευρώπη γι’ αυτό το είδος φαρμάκου. Μετά τις δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά του Covid-19 που έχει
κατοχυρώσει, η Ε.Ε. προσπαθεί, τώρα, να οικοδομήσει ένα χαρτοφυλάκιο
με φάρμακα που μπορεί να είναι αποτελεσματικά κατά της νόσου, με στόχο
να έχει προσδιορίσει μέχρι το τέλος του μήνα 10 υποσχόμενες θεραπείες.
Η συμφωνία με τη Roche επιτεύχθηκε τον Απρίλιο, δήλωσε η εταιρεία στο
Reuters, όμως οι λεπτομέρειες του συμβολαίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.
Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Ε.Ε. έχει εξασφαλίσει περίπου 55.000 δόσεις της μονοδοσικής θεραπείας. Η Roche αρνήθηκε
να σχολιάσει τον αριθμό των δόσεων, όμως δήλωσε πως το συμβόλαιο καλύπτει 37 ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένης της Βρετανίας και χωρών
που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο… μίτος της
Greek Mafia
βρίσκεται
στις φυλακές
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Ο

«πόλεμος» με το οργανωμένο έγκλημα απαιτεί
καίρια πλήγματα στα σημεία όπου αυτό φωλιάζει. Και ένα απ’ αυτά -κατά γενική
ομολογία- είναι το σωφρονιστικό
σύστημα, οι φυλακές της χώρας,
όπου ακόμη και σήμερα δίνονται
εντολές για «συμβόλαια θανάτου»!
Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Political», πρόθεση της ηγεσίας
του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη είναι να προωθηθεί άμεσα
η τοποθέτηση «jammers» -τουλάχιστον στις φυλακές βαρυποινιτών, σε πρώτη φάση-, ούτως ώστε
να διακοπεί η επικοινωνία των έγκλειστων με τους ασύλληπτους
συνεργούς και εντολοδόχους
τους. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί
μια διεύρυνση του πληροφοριακού δικτύου της ΕΛ.ΑΣ. εντός των

σωφρονιστικών καταστημάτων,
αφού, όπως λένε όσοι γνωρίζουν
καλά πρόσωπα και καταστάσεις,
«στις φυλακές μπορείς να αλιεύσεις πληροφορίες που δεν γνωρίζουν ακόμη κι αυτοί οι οποίοι είναι
έξω».
Το σχέδιο για την τοποθέτηση
συσκευών που απενεργοποιούν
το σήμα των κινητών τηλεφώνων
είναι κάτι το οποίο εδώ και χρόνια ακούγεται, ωστόσο, για διάφορους λόγους (σ.σ.: που πρέπει
κάποια στιγμή να αναλυθούν από
τους αρμοδίους), δεν προχωρούσε.
Στο πλαίσιο της αναδιάταξης
των Υπηρεσιών της Ασφάλειας
Αττικής που ασχολούνται με το
οργανωμένο έγκλημα, απαιτούν
την υιοθέτηση σύγχρονων προτύπων από το εξωτερικό. Γι’ αυτό και
σταδιακά θα δημιουργηθεί μια
νέα διεύθυνση με αξιωματικούς
και χαμηλόβαθμους αστυνομικούς από τουλάχιστον 7-8 υπηρεσίες της ΓΑΔΑ, ενώ παράλληλα θα
φτιαχτεί μια ενιαία τράπεζα δεδομένων και πληροφοριών (σ.σ.: κά-

Σεισμός 4,8 R
στην Αχαΐα
ταρακούνησε
την Αττική

τι στο οποίο δίνουν μεγάλη βαρύτητα οι αρμόδιοι). Βασικό «εργαλείο» θα αποτελέσει η «χάρτα»
του οργανωμένου εγκλήματος,
που είχε διαβιβαστεί με τη μορφή
φακέλου -πριν από μερικές ημέρες- στην Εισαγγελία του Αρείου
Πάγου. Η λίστα με τα τουλάχιστον
500 ονόματα αποτελεί μια καλή
βάση για να ξεκινήσει το «ξεσκόνισμα» όσων εμπλέκονται στην
«αθηναϊκή νύχτα» αλλά και σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών,
λαθρεμπορίας όπλων και trafficking.

«Συμβόλαια θανάτου»
Αυτήν τη στιγμή η μεγάλη πληγή
για την ΕΛ.ΑΣ. είναι τα «συμβόλαια
θανάτου» με... υπογραφή οργανωμένου εγκλήματος, με τις υπηρεσίες να αδυνατούν τα τελευταία
χρόνια να εξιχνιάσουν τις 22 εκτελέσεις των τελευταίων τεσσάρων
ετών. Μοναδική εξαίρεση, η δολοφονία του επονομαζόμενου «Αυστραλού» Γιάννη Μ., όπου είχαμε
τη σύλληψη των δύο φυσικών αυτουργών (σ.σ.: από δικό τους λά-

θος που αξιοποίησε η Αστυνομία),
χωρίς όμως να μάθουμε ποιος
έδωσε την εντολή. Έντονο προβληματισμό προκαλεί στις Αρχές
το γεγονός ότι μετά τις εκτελέσεις
«βαριών» ονομάτων του χώρου
πλέον βγαίνουν εκτός μάχης και
δευτεροκλασάτα στελέχη ή, αλλιώς, απλοί «μπράβοι».
Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε
ότι η βεντάλια των ερευνών θα
ανοίξει και εκτός Αττικής, καθώς
στην απόρρητη έκθεση της ΕΛ.ΑΣ.
που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου υπάρχουν
καταγραφές για ομάδες εκβιαστών και σε Πάτρα, Αγρίνιο, Ζάκυνθο, Καλαμάτα και Μύκονο.

Τοποθετούνται άμεσα
«jammers», ώστε να
διακοπεί η επικοινωνία
των βαρυποινιτών
με τους ασύλληπτους
συνεργούς και
εντολοδόχους τους

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε χθες στις
18.00, η οποία έγινε αισθητή στην Πάτρα, το
Αίγιο, τα Καλάβρυτα και
σε άλλες γειτονικές περιοχές, καθώς και στην
Αττική. Σύμφωνα με το
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο
σεισμός είχε μέγεθος
4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 13
χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καλαβρύτων. Το
εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα 51 χιλιόμετρα.
Καθησυχαστικός εμφανίσθηκε ο καθηγητής
Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας. Όπως είπε, το εστιακό βάθος είναι τέτοιο, ώστε να μην
αναμένονται συνέπειες
στην επιφάνεια (ζημιές), ενώ και η μετασεισμική ακολουθία
δεν αναμένεται να είναι
αισθητή.
Η περιοχή που έδωσε τη
δόνηση είναι γνωστή
για τη σεισμικότητά της.

Παθολόγος συνταγογραφούσε ναρκωτικά χάπια σε τοξικομανείς έναντι 20 ευρώ!
Έρευνα στα αρχεία συνταγογραφήσεων παθολόγου από
τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να ξεκινήσει η ανακρίτρια, μετά τη σύλληψή του για διακίνηση ναρκωτικών με συνταγογράφηση χωρίς λόγο. Ο γιατρός κατηγορείται ότι συνταγογραφούσε ναρκωτικά χάπια τα οποία καταχωρούσε σε
ΑΜΚΑ διάφορων άλλων ασθενών του, προκειμένου να
πουλήσει την κάθε συνταγή σε τοξικομανείς έναντι 20 ευρώ την καθεμία!
Ο 62χρονος παθολόγος παρακολουθήθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Φλώρινας, καθώς προηγήθηκε καταγγελία ασθενή, ο οποίος διαπίστωσε ότι στην καρτέλα
του έχουν καταγραφεί συνταγές με ναρκωτικά χάπια που ο
ίδιος ποτέ δεν είχε πάρει ούτε και χρειαζόταν. Το μεσημέρι

της Τετάρτης, αστυνομικός που παρίστανε τον τοξικομανή
και ήθελε να αγοράσει συνταγές με ναρκωτικά χάπια τον
επισκέφτηκε στο γραφείο του, όπου συνάδελφοί του συνέλαβαν τον γιατρό. Είχε ήδη συνταγογραφήσει ναρκωτικά
σκευάσματα, «χρεώνοντας» τους λογαριασμούς, μέσω
των ΑΜΚΑ, πέντε διαφορετικών άλλων προσώπων, που
δεν γνώριζαν για τη συνταγογράφηση. Φέρεται μάλιστα ότι
εισέπραξε χρήματα γι’ αυτό.
Μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του την
Πέμπτη από την εισαγγελέα Πρωτοδικών Κυριακή Κλιάμπα, ο 62χρονος παθολόγος παραπέμφθηκε στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τις
επόμενες ημέρες. Πηγές έλεγαν ότι ήδη έχει διαπιστωθεί

ότι τους τελευταίους μήνες κατάρτισε εκατοντάδες συνταγές με ναρκωτικά σκευάσματα, όμως μέχρι τώρα δεν έχει
διαπιστωθεί εάν πράγματι αφορούσαν σε ασθενείς που τα
χρειάζονταν ή αν χρησιμοποιούσε τα ΑΜΚΑ τους, τα οποία
είχε λόγω προηγούμενων επισκέψεών τους στο ιατρείο
του. Ο ίδιος πάντως φέρεται να υποστηρίζει, για την περίπτωση της σύλληψής του και των πέντε διαφορετικών συνταγών που βρέθηκαν στα χέρια του, ότι σκοπός του ήταν να
εξυπηρετήσει έναν τοξικομανή και ουσιαστικά χρησιμοποίησε λογαριασμούς προσώπων του στενού περιβάλλοντός του. Από την άλλη, υποστηρίζει ότι οι υπόλοιπες συνταγές που βρέθηκαν στον λογαριασμό του είναι όλες νόμιμες.
Κώστας Καντούρης
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Οι πολίτες
«έσπασαν» την...
παράνομη απεργία

Μεγάλη ταλαιπωρία υπέστησαν χθες το
πρωί οι ταξιδιώτες στο λιμάνι του Πειραιά με ουρές και καθυστερήσεις λόγω
της απεργίας της Πανελλήνιας Ένωσης
Ναυτικών με αφορμή το νέο εργασιακό
νομοσχέδιο, απεργία που, ωστόσο, είχε
κριθεί παράνομη. Τελικά οι ίδιοι οι ταξιδιώτες με την επιμονή και τις έντονες
διαμαρτυρίες τους κατά των απεργών
κατάφεραν έπειτα από αρκετή ώρα διαπραγματεύσεων να διώξουν τους συνδικαλιστές της ΠΕΝΕΝ από το λιμάνι,
να μπουν στα πλοία και να ταξιδέψουν
κανονικά για τον προορισμό τους.
Ενώ τα υπόλοιπα σωματεία ναυτικών
μετά την κήρυξη της απεργίας ως παράνομης είχαν αποφασίσει να μεταθέσουν τις κινητοποιήσεις για τις 10 Ιουνίου, η ΠΕΝΕΝ επέμεινε και απέκλεισε
από νωρίς το πρωί την είσοδο των πλοίων. Δεν έλειψε, μάλιστα, και η ένταση
ανάμεσα σε απεργούς και ταξιδιώτες
που αιφνιδιάστηκαν φτάνοντας στο λιμάνι. Πριν από τις 8.30 οι απεργοί ανακοίνωσαν ότι στις 9 θα σταματήσουν την
απεργία τους και θα επιτρέψουν τον
απόπλου των πλοίων.
Σε δήλωσή του ο υπουργός Ναυτιλίας
Γιάννης Πλακιωτάκης ανέφερε ότι η
απεργιακή κινητοποίηση «όπως γνωρίζετε, είχε κηρυχτεί παράνομη από τη
Δικαιοσύνη. Η επιλογή ενός σωματείου
να κινηθεί εκτός του πλαισίου της νομιμότητας συνιστά λανθασμένη πρακτική, που στρέφεται κατά των επιβατών
και δεν υπηρετεί το συνδικαλιστικό κίνημα». «Στο υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής λειτουργήσαμε
άμεσα προκειμένου να αποτραπεί η ταλαιπωρία των επιβατών. Ο στόχος επετεύχθη», σημείωσε ο υπουργός.

Καταγγελίες-φωτιά για
διδάσκοντα στο ΕΚΠΑ

Σ

ε αναστολή καθηκόντων τέθηκε ο διδάσκων του Τμήματος
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, για τον οποίο είδαν το
φως της δημοσιότητας καταγγελίες για
ανάρμοστη συμπεριφορά και σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος φοιτητριών.
Ο διδάσκων θα παραμείνει σε αναστολή μέχρι να συνέλθει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, στο οποίο έχει
ήδη παραπεμφθεί η υπόθεση. Ωστόσο, οι
φοιτητές ζητούν την άμεση απομάκρυνσή του, ενώ στο πόρισμα της ΕΔΕ που
έχει συνταχθεί αναφέρεται πως, εκτός
από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, ο διδάσκων κατηγορείται και
για εκφοβισμό αλλά και αντισυναδελφική συμπεριφορά.
Οι καταγγελίες ξεκίνησαν τον περασμένο Ιανουάριο και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ΕΔΕ, το πόρισμα της
οποίας φέρεται να επιβεβαιώνει τις κατηγορίες σε βάρος του διδάσκοντα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο διδάσκων
φέρεται να επικοινωνούσε με τις φοιτήτριές του μέσω social media και να ζη-

τούσε να του στείλουν γυμνές φωτογραφίες τους. Ακόμα, φέρεται να «επεδίωκε
να έχει στενή επαφή με φοιτήτριες», τις
«παρενοχλούσε στους διαδρόμους»,
«ζητούσε ανταλλάγματα για να τις περάσει στο μάθημα», «ζητούσε να τις φωτογραφίσει γυμνές για να νιώσουν όμορφες», ενώ ζητούσε να του στείλουν φωτογραφίες με μαγιό.
Σε βάρος του έχουν διατυπωθεί και
καταγγελία, σύμφωνα με την οποία εκμεταλλευόταν τη θέση του για να καλύπτει και άλλων συναδέλφων του ανάρμοστες συμπεριφορές, καθώς και κατηγορίες για bullying προς φοιτητές και άλλους διδάσκοντες. Είχε, επίσης, κατηγορηθεί για εριστική και εκδικητική συμπεριφορά προς τους φοιτητές, υποτιμώντας τους λεκτικά, αλλά και για ελλιπή
διδακτική καθοδήγηση και διακρίσεις
ανάμεσα στους φοιτητές. Σύμφωνα με
πληροφορίες, υπάρχουν καταγγελίες
από φοιτήτριες που σπούδαζαν στο
Ίδρυμα πριν από δέκα χρόνια και την τελευταία διετία υπήρξαν έγγραφες διαμαρτυρίες σε βάρος του.
Μάλιστα, την περασμένη Τρίτη φοιτη-

τές διοργάνωσαν διαμαρτυρία έξω από
το γραφείο του διδάσκοντος και κόλλησαν σημειώματα στην πόρτα του, στα
οποία είχαν γράψει παραδείγματα της
ανάρμοστης συμπεριφοράς του. Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Φοιτητών του
Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ζητά την οριστική
απομάκρυνση του διδάσκοντος, επισημαίνοντας ότι «θα παλέψουμε μέχρι τέλους ώστε να μη δοθεί ξανά χώρος στον
ίδιο ή σε άλλους να προβούν σε ανάλογες συμπεριφορές».
Ο ίδιος ο διδάσκων, προς το παρόν, αρνείται να σχολιάσει τις καταγγελίες. «Είμαι διατεθειμένος να απαντήσω σε οποιαδήποτε πραγματική καταγγελία μπορεί
να έχει γίνει», είπε στο protothema.gr.

Κατηγορείται για
ανάρμοστη συμπεριφορά
και σεξουαλική παρενόχληση
σε βάρος φοιτητριών
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ΕΚΠΑ: Σημαντικές
διακρίσεις για
οκτώ τμήματα
Σημαντικές διακρίσεις απέσπασαν οκτώ τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Academic
Ranking of World Universities
(ARWU). Πρόκειται για την Ιατρική και την Οδοντιατρική Σχολή
και τα Τμήματα Νοσηλευτικής,
Φυσικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος και Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών, τα οποία
διακρίθηκαν σε οικεία ακαδημαϊκά αντικείμενα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Οδοντιατρική Σχολή και το Τμήμα Νοσηλευτικής,
εκτός από τη θέση 101-150 που
κατέλαβαν στα αντικείμενα
«Dentistry & Oral Sciences» και
«Nursing» αντιστοίχως, είχαν
εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις
στον δείκτη του ποσοστού των
άρθρων με διεθνή συνεργασία
(93,2% και 83,5%).
Η κατάταξη των πανεπιστημίων
γίνεται σε πέντε επιστημονικές
κατηγορίες (Θετικές Επιστήμες,
Μηχανική, Επιστήμες Ζωής, Ιατρική και Κοινωνικές Επιστήμες) και 54 επιμέρους ακαδημαϊκές, ανάλογα με την εξειδίκευση του επιστημονικού τους
αντικειμένου. Οι δείκτες στους
οποίους βασίζεται η κατάταξη
είναι, μεταξύ άλλων, ο αριθμός
των δημοσιευμένων άρθρων ανά
ακαδημαϊκό θέμα, το ποσοστό
των άρθρων με διεθνή συνεργασία που δημοσιεύτηκαν από ένα
πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένο
θέμα και ο αριθμός άρθρων καθηγητών και ερευνητών του
ιδρύματος που δημοσιεύτηκαν
σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά.

Υπουργείο Παιδείας:
Οριστικό «λουκέτο»
σε 37 τμήματα ΑΕΙ

Τ

ίτλοι τέλους πέφτουν οριστικά για τα
37 πανεπιστημιακά τμήματα που είχαν δημιουργηθεί επί υπουργίας
Κώστα Γαβρόγλου και των οποίων η
έναρξη λειτουργίας είχε τεθεί σε αναστολή με
απόφαση της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Η σχετική διάταξη, που θα δρομολογεί
την κατάργησή τους, θα συμπεριληφθεί στο
επόμενο νομοσχέδιο που θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας. Τα 37 πανεπιστημιακά τμήματα είχαν δημιουργηθεί με
τον περίφημο νόμο Γαβρόγλου και επρόκειτο να
υποδεχθούν φοιτητές, για πρώτη φορά, το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021.
Ωστόσο, η κυρία Κεραμέως είχε ανακοινώσει
την προσωρινή αναστολή έναρξης λειτουργίας
τους, προκειμένου να επανεξεταστεί το κατά
πόσο η θεσμοθέτησή τους ανταποκρίνεται σε
ακαδημαϊκά κριτήρια και υποστηρίζεται από τις
αναγκαίες μελέτες, με τη συνδρομή της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).
Έναν χρόνο μετά, η ΕΘΑΕΕ έδωσε το «πράσινο
φως» για την κατάργηση των 37 τμημάτων που
δημιουργήθηκαν επί Γαβρόγλου, αφού κρίθηκε
ότι η απόφαση για τη λειτουργία τους εξυπηρετούσε ψηφοθηρικούς σκοπούς, χωρίς να βασίζεται σε κάποιον σχεδιασμό και, δίχως να
υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση, υποτιμούσε τα
ιδρύματα και τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού συστήματος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας αλλά και την αρμόδια Αρχή, τα εν λόγω τμήματα δημιουργήθηκαν χωρίς
να πληρούν συγκεκριμένα ακαδημαϊκά κριτήρια και χωρίς να έχουν εκπονηθεί μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Επιπλέον, δεν είχε
ζητηθεί η γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση, παρότι, βάσει νόμου,

EΛΛΑΔΑ
Σε διαβούλευση
το ν/σ για ίδρυση
spin-off εταιρειών

Γράφει η

Εύη Πανταζοπούλου
προβλέπεται η συμμετοχή της σε τέτοιου είδους αποφάσεις. Μεταξύ άλλων, πρόκειται για
τα Τμήματα Υδροβιολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Πολιτισμού και Αγροτικού Τουρισμού,
Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον,
Διαιτολογίας και Ποιότητας της Ζωής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, τα Τμήματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Διατροφής και Διαιτολογίας,
Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Τμήματα
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Φυσικοθεραπείας, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Μηχανικών Βιοϊατρικής, Χημικών
Μηχανικών και Μουσικών Σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ακόμα, θα
καταργηθούν τα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων
και Διατροφής, Λογοθεραπείας, Αγωγής και
Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Μάρκετινγκ, Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων
και Κινηματογράφου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών Τροφίμων και
Διατροφής και Μετάφρασης και Διερμηνείας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Είχαν δημιουργηθεί επί υπουργίας
Κώστα Γαβρόγλου και η έναρξη
λειτουργίας είχε τεθεί
σε αναστολή με απόφαση
της Νίκης Κεραμέως

Το θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία
spin-off, οι οποίες θα επιτρέπουν στους
ερευνητές των πανεπιστημίων να κατοχυρώνουν τις πατέντες που ανακαλύπτουν μέσω των εταιρειών αυτών και να συνεχίζουν
να τις εξελίσσουν, περιγράφεται στο νομοσχέδιο των υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας, που θα τεθεί, το επόμενο διάστημα, σε
δημόσια διαβούλευση. Οι εταιρείες spin-off
(τεχνοβλαστού) συστήνονται για την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας που παράγονται στα
πανεπιστήμια και τα ιδρύματα και δύνανται
να συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα αλλά
και στο μετοχικό κεφάλαιο αυτών μέσω Ειδικών Λογαριασμών.
Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο συνέδριο «Thessaloniki Future Thinking Dialogues» του
Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου, με το
νομοσχέδιο θα επιταχυνθούν και θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες δημιουργίας spinoff εταιρειών. Ο ίδιος ανέφερε ότι η άδεια για
τη σύστασή τους θα δίνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο θα μπορεί να επιτρέπει στον ερευνητή να ασχολείται αποκλειστικά με την εταιρεία τεχνοβλαστού. Παράλληλα, θα προβλεφθεί η κάλυψη των εξόδων
δικηγόρου, μέσω προγράμματος του
υπουργείου Ανάπτυξης, ο οποίος θα αναλαμβάνει τη διαδικασία κατάθεσης της πατέντας.
Ο κ. Σύριγος τόνισε, ακόμα, ότι έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση, ύψους 15 εκατ.
ευρώ, για τα πανεπιστήμια, με στόχο την
ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Αναφορικά με την επαγγελματική κατάρτιση,
σημείωσε πως «έχουμε κονδύλι, ύψους 1
δισ. ευρώ, το οποίο θα διατεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, διότι υστερούμε σημαντικά σε αυτόν τον τομέα και το βάρος θα δοθεί κυρίως
στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, προκειμένου τα προγράμματα να έχουν άμεση
σχέση με τις ανάγκες της αγοράς».
Εύη Πανταζοπούλου

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Δήμος Αθηναίων - ΕΤΑΔ

Ανάπλαση του Λυκαβηττού και λειτουργία
του ιστορικού θεάτρου
Ο Λυκαβηττός μπαίνει σε τροχιά πλήρους αναβάθμισης και αξιοποίησης
μετά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν ο Δήμος Αθηναίων και η ΕΤΑΔ.
Σημειώνεται ότι τα 407 στρέμματα του λόφου ανήκουν στον Δήμο Αθηναίων,
ενώ τα υπόλοιπα 35 ανήκουν στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ)
Α.Ε., γεγονός που έκανε αναγκαία τη συμφωνία για ανάπλαση - αναμόρφωση του ομορφότερου «φυσικού μπαλκονιού» της πρωτεύουσας.
Και τα δύο μέρη δεσμεύονται να επαναλειτουργήσουν το ιστορικό θέατρο
του Λυκαβηττού, το οποίο είναι ταυτισμένο με την πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Αθήνας και δυστυχώς παραμένει κλειστό σχεδόν 20 χρόνια. Ο
δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης και ο διευθύνων σύμβουλος
της ΕΤΑΔ Στέφανος Βλαστός υπέγραψαν τη σύμβαση παραχώρησης των 35
στρεμμάτων, ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ, στον Δήμο Αθηναίων.

ΟΤΑ Κέρκυρας

«Εμβολιαστείτε για
να έχουμε τουρισμό»

Κοινό μήνυμα παρότρυνσης για εμβολιασμό απηύθυναν
στους κατοίκους της Κέρκυρας σε κοινή συνέντευξή τους οι
Δήμοι Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Βορρά
και Νότου και οι εκπρόσωποι των παραγωγικών και τουριστικών φορέων του νησιού. Η δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και οι αντιδήμαρχοι εκπρόσωποι των Δήμων Βορρά και
Νότου αλλά και οι εκπρόσωποι των παραγωγικών και τουριστικών φορέων τόνισαν τη συμπόρευση και συστράτευσή
τους στην προσπάθεια παρότρυνσης για αύξηση του ποσοστού των εμβολιασμών στο νησί. Παράλληλα, επισημάνθηκε
ότι αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να διασφαλιστεί στο μέτρο
του δυνατού και η πορεία της τουριστικής σεζόν, που αποτελεί κύριο τομέα για την οικονομική ευημερία του τόπου.

Ηγουμενίτσα

Στο Πράσινο Ταμείο η ανάπλαση

Τα «Έργα Ανάπλασης Κέντρου Πόλης Ηγουμενίτσας (οδοί
Γρ. Λαμπράκη, Ελευθερίου Βενιζέλου, 23ης Φεβρουαρίου,
Ολύμπου, Ζάλογγου)» εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο
Πράσινο Ταμείο. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού
630.000 ευρώ (329.070 από το Πράσινο Ταμείο και 300.930
από ίδιους πόρους του δήμου). Στόχος της δημοτικής Αρχής με την ανάπλαση της πόλης είναι να βελτιώσει καθοριστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων μέσα από μια ολοκληρωμένη αισθητική και λειτουργική παρέμβαση.

!

Τρίκαλα
Θεσσαλία - Βόρειο Αιγαίο

Ζητούν επιδότηση
ακτοπλοϊκής σύνδεσης
Βόλου - Μεστών Χίου

Επιδότηση της ακτοπλοϊκής γραμμής
Βόλου - Μεστών Χίου ζητούν από κοινού οι Περιφέρειες Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα κύρια πλεονεκτήματα της σύνδεσης, όπως
περιγράφονται, είναι:
 Η εγκαθίδρυση ανοιχτού διαύλου
επικοινωνίας, εμπορικών συναλλαγών, διακίνησης αγαθών, τουριστικών
ροών και μετακίνησης ανθρώπων μέσω της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της
ηπειρωτικής Ελλάδας με τα νησιά του
Βόρειου Αιγαίου και την Κρήτη.
 Η διευκόλυνση της πρόσβασης και
της μετακίνησης προς τα νησιά ακτοπλοϊκώς για τους κατοίκους ενός μεγάλου τμήματος της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπως η Λάρισα, τα Τρίκαλα, η
Καρδίτσα, η Λαμία και τα Ιωάννινα.
 Η συμβολή στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη των νησιών του Βορείου Αιγαίου αλλά και της Θεσσαλίας.
 Η αύξηση της προσέλκυσης τουριστών στο λιμάνι του Βόλου, που επί
του παρόντος εξυπηρετεί μόνο δρομολόγια προς τις Σποράδες.

Θερινή ποδηλατάδα δίπλα
στον Ληθαίο ποταμό

Την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου τιμάει ο Δήμος Τρικκαίων, διοργανώνοντας ποδηλατάδα δίπλα από τον Ληθαίο ποταμό. Η διαδρομή περιλαμβάνει τμήμα τού υπό
αναμόρφωση Ληθαίου ποταμού με το έργο των 3 εκατ.
ευρώ, καθώς και τμήμα του ποταμού προς Καρυές. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων φημίζεται για τις θερινές ποδηλατάδες του.

Έκτακτη επιχορήγηση 800.000
ευρώ σε 15 δήμους
Με 800.000 ευρώ επιχορηγούνται εκτάκτως 15 δήμοι της χώρας για κάλυψη επιτακτικών αναγκών λόγω μείωσης των εσόδων τους ως συνέπεια της πανδημίας. Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά δήμο είναι η εξής: Θέρμου 40.000 ευρώ, Καλυμνίων 40.000 ευρώ, Βόρειας Κέρκυρας 60.000 ευρώ, Νότιας Κέρκυρας 50.000 ευρώ, Ληξουρίου 25.000 ευρώ, Σάμης
25.000 ευρώ, Βελβεντού 20.000 ευρώ, Δυτικής Λέσβου
100.000 ευρώ, Πύδνας - Κολινδρού 40.000 ευρώ, Ιάσμου
40.000 ευρώ, Δυτικής Σάμου 50.000 ευρώ, Δομοκού 100.000
ευρώ, Καμένων Βούρλων 60.000 ευρώ, Λοκρών 45.000 ευρώ
και Μακρακώμης 105.000 ευρώ. Την απόφαση υπέγραψε ο
αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Ποιος «γαλάζιος» δήμαρχος
της Αττικής προς τα βόρεια της
Αθήνας εκφράζει πλέον και
δημοσίως με διαρροές στον
Τύπο τη δυσαρέσκειά του για
κάποια κυβερνητικά στελέχη
που φέρονται να κάνουν «χάρες» σε πολιτικό του αντίπαλο;
Αυτό που τον εκνευρίζει περισσότερο είναι ότι ο εν λόγω
πολιτικός τους αντίπαλος είναι
και ενεργό στέλεχος σε άλλον
κομματικό μηχανισμό και,
ταυτόχρονα, αυτός που τους
κάνει την πιο σκληρή αντιπολίτευση…

Έξι πάρκα σκύλων
στο Χαλάνδρι

Tη δημιουργία έξι περιφραγμένων
πάρκων σκύλων σε διαφορετικά
σημεία της πόλης του Χαλανδρίου
πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο
της πόλης ο δήμαρχος Σίμος
Ρούσσος, για να λάβει την ομόφωνη αποδοχή του. Στόχος είναι η δημιουργία ασφαλών χώρων για την
καθημερινή βόλτα και την άσκηση
των τετράποδων και η υλοποίησή
τους θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, ξεκινώντας από το πάρκο της
Αττικής Οδού, όπου θα διαμορφωθεί ο πρώτος χώρος. Τα πάρκα θα
διαθέτουν ικανή περίφραξη και διπλές πόρτες εισόδου/εξόδου ώστε
να εμποδίζεται η έξοδος των σκύλων χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της άσκησής τους. Στον χώρο
θα υπάρχουν βρύση αλλά και ειδικοί κάδοι για την περισυλλογή των
ακαθαρσιών των σκύλων, ενώ ο
καθαρισμός του πάρκου θα είναι
τακτικός και θα τοποθετηθούν
ταμπέλες με οδηγίες για τους ιδιοκτήτες των τετράποδων, έτσι ώστε
να αποφεύγεται η όχληση των περιοίκων.

«Να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες
στην Πολιτική Προστασία»

Μ

ονοθεματική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) με αντικείμενο συζήτησης τις αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων
σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας ζήτησε
και πέτυχε ο περιφερειάρχης Αττικής και α’
αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ένωσης, ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε στην ανάγκη να προσδιοριστούν και να ξεκαθαριστούν τα όρια
ευθυνών και αρμοδιοτήτων όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των περιφερειών, στα ζητήματα
Πολιτικής Προστασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο διατύπωσε την πρόταση, η οποία έγινε και αποδεκτή, να διεξαχθεί μονοθεματική συνεδρίαση με αντικείμενο συζήτησης τις αρμοδιότητες όλων
των εμπλεκόμενων φορέων σε ζητήματα
Πολιτικής Προστασίας, στην οποία συμφω-

νήθηκε να προσκληθούν αρμόδιοι υπουργοί και εκπρόσωποι φορέων.
Όπως επισήμανε ο περιφερειάρχης Αττικής, «είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν
σαφώς οι αρμοδιότητες και το πλαίσιο
εφαρμογής τους από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο να διευκολυνθεί η
εθνική προσπάθεια και να επιτευχθεί η καλύτερη προστασία των πολιτών. Θα ήταν
χρήσιμο στη σχετική συζήτηση να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες, να προσδιοριστούν οι ανάγκες και τα λειτουργικά προβλήματα που τυχόν υπάρχουν σε κάθε συναρμόδιο φορέα προκειμένου να γίνει καλύτερος συντονισμός προς όφελος τόσο
των πολιτών όσο και της προστασίας του
περιβάλλοντος». Προς αυτή την κατεύθυνση επισήμανε ότι θα μπορούσε, αφού ξεκαθαριστεί το πλαίσιο, να γίνει μια κωδικοποιημένη έκδοση, στην οποία θα αποτυπώνονται ξεκάθαρα οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες.

Ζητούμενο η ασφάλεια στην Αγία Βαρβάρα
Ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο τη λήψη μέτρων
και ενεργειών για την πάταξη της εγκληματικότητας
και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους
δημότες της Αγίας Βαρβάρας προκάλεσε ο δήμαρχος Λάμπρος Μίχος. Στη σύσκεψη που συμμετείχαν,
μεταξύ άλλων, και ο υποδιευθυντής της Διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής κ. Παναγιωτόπουλος, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής κ.
Κωστούλας, ο διευθυντής της Υποδιεύθυνσης
Ασφάλειας Δυτικής Αττικής κ. Δόσχορης, ο διευθυντής Τροχαίας Αττικής κ. Λάσκος και ο
διοικητής της Άμεσης Δράσης και Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Αττικής κ. Τριαντάφυλλου, συζητήθηκαν
ιδιαίτερα η νεανική παραβατικότητα, η φύλαξη των σχολείων, οι φθορές κοινόχρηστων χώρων, η ηχορύπανση με τα αυτοκίνητα-μεγάφωνα, οι διαρρήξεις και η διακίνηση και χρήση
ουσιών. Όπως επισήμανε ο δήμαρχος μετά το τέλος της, «ευελπιστούμε η αστυνομική δραστηριότητα να λειτουργήσει προληπτικά και να αποθαρρύνει όσους θεωρούν ότι μπορούν
να δρουν ασύδοτοι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου».

Πολιτιστικό
καλεντάρι
Ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι
για τους Μαρουσιώτες και επισκέπτες της πόλης έχει ετοιμάσει ο Δήμος Αμαρουσίου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του δημάρχου Θεόδωρου
Αμπατζόγλου για ποιοτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Την επόμενη
Παρασκευή ξεκινούν οι παραστάσεις
με τις τρεις μουσικές βραδιές που
διοργανώνονται στον προαύλιο χώρο
της Βορέειου Βιβλιοθήκης, όπου θα
ακουστούν υπέροχες μελωδίες και
ερμηνείες από καταξιωμένους καλλιτέχνες με τη συνοδεία της ορχήστρας του Δημοτικού Ωδείου Αμαρουσίου. Παράλληλα, συνεχίζονται οι
διαδικτυακές παραστάσεις από το
Μουσείο Θεάτρου Σκιών «Ευγένιος
Σπαθάρης» με τον δεύτερο κύκλο,
αυτήν τη φορά από τον καραγκιοζοπαίκτη Σωκράτη Κοτσορέ.

Κτηνιατρικό
φαρμακείο
Πρωτοπόρος αποδεικνύεται ο δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος στις δράσεις του για αδέσποτα και κατοικίδια ζώα. Τρανή απόδειξη αποτελεί το Κτηνιατρικό Φαρμακείο του δήμου, που λειτουργεί εδώ
και λίγο καιρό στο δημαρχείο, όπου
βρίσκεται και το Γραφείο Προστασίας Ζώων. Σημειώνεται ότι ο Δήμος
Γαλατσίου από το 2018, στο πλαίσιο
των δράσεων για την ευζωία των
αδέσποτων ζώων και παράλληλα με
το πρόγραμμα περισυλλογής - περίθαλψης αδέσποτων, προμηθεύεται
φάρμακα ευρείας χρήσης, όπως αντιπαρασιτικά, κολλύρια και αλοιφές
για τα αδέσποτα ζώα, τα οποία δίδονται κατόπιν σύστασης-συνταγής
κτηνιάτρου.
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Σπείρα διαρρηκτών «ρήμαζε»
καταστήματα με λοστούς

Έσπαζαν με λοστούς τις γυάλινες πόρτες καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης διαρρήκτες που έπεσαν στα χέρια της Ασφάλειας. Κατηγορούνται για έξι διαρρήξεις καταστημάτων, δύο αυτοκινήτων και μία κλοπή Ι.Χ., αλλά και για μια απόπειρα
διάρρηξης ΑΤΜ, το οποίο κατέστρεψαν με εκρηκτικά.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων
Κατά Ζωής έφτασαν στα ίχνη δύο ατόμων 36 και 41 χρόνων, στα σπίτια των οποίων βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ρολόγια που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν
την κατοχή τους αλλά και ένας ασύρματος συντονισμένος στη συχνότητα της Αστυνομίας. Η λεία τους από τις

διαρρήξεις που κατηγορούνται ότι διέπραξαν σε διάστημα ενός χρόνου, από τον περσινό Μάιο μέχρι και φέτος, φτάνει τις 3.500 ευρώ, καθώς από το ΑΤΜ στην Καλαμαριά έφυγαν άπραγοι!
Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οι διαρρήξεις έγιναν σε Λαγκαδά, Τριανδρία,
Καλαμαριά, Εύοσμο και Μενεμένη. Άρπαζαν κυρίως
μικρά χρηματικά ποσά από τις ταμειακές, όπως και διάφορα είδη από τα καταστήματα. Το πρωί της Πέμπτης
οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, που τους παρέπεμψε στο
Αυτόφωρο για τους παράνομους ασυρμάτους και στον
ανακριτή για τις διαρρήξεις και την έκρηξη στο ΑΤΜ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ποδηλατάδα ο Καράογλου

Τζιν παντελόνι, πουκάμισο, το απαραίτητο
κράνος για προστασία
και ο Θεόδωρος Καράογλου απόλαυσε μια βόλτα με ποδήλατο στην περιοχή του Λιμανιού
Θεσσαλονίκης, με
αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα Ποδηλάτου.
Όπως λέει ο βουλευτής
της Ν.Δ., «είναι αλήθεια
ότι η ζωή με το ποδήλατο σε πηγαίνει μόνο μπροστά. Δεν είναι μόνο ένα προσιτό και φιλικό προς
το περιβάλλον μέσο μεταφοράς, αλλά συνδυάζει
ιδανικά καθημερινότητα, άθληση, ψυχαγωγία
και αειφόρο ανάπτυξη. Γι’ αυτό η χρήση του είναι
σημαντική σε κάθε σύγχρονη πόλη».

Το ούζο
Τζιτζικώστα - Πάιατ

Μαθήματα Ελληνικών
και ποδήλατο

Θεσσαλονίκη - Σποράδες
από τις 19 Ιουνίου

Γεύμα με θέα τη θάλασσα απόλαυσαν ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας και ο Αμερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι
Πάιατ. Οι δυο τους είχαν την ευκαιρία σε πιο χαλαρούς ρυθμούς
να τα πουν για τις σχέσεις και τη
συνεργασία των δύο χωρών αλλά
και για τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας
για τις αμερικανικές εταιρείες.
Στο ίδιο τραπέζι κάθισε και η
πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Ελίζαμπεθ Λι.

«Καλημέρα», «ευχαριστώ πολύ»
και «καλό καλοκαίρι» σε άπταιστα
Ελληνικά είπε ο Τζέφρι Πάιατ
στους δημοσιογράφους που τον
περίμεναν στο παραλιακό μέτωπο
της Θεσσαλονίκης για τις βόλτες
τόσο με το ηλεκτρικό πατίνι όσο
και με ηλεκτρικό ποδήλατο. Ο
πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα,
παρά το ότι φορούσε κοστούμι και
γραβάτα, δεν δίστασε να κάνει μια
αρκετά μεγάλη βόλτα με το ποδήλατο, για να απολαύσει τη θέα της
πόλης. «Φανατικός» του ποδηλάτου ο κ. Πάιατ, αλλά και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος
Ζέρβας, δεν πάει πίσω...

Ταξίδι στη Σκιάθο ετοιμάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με αφορμή την έναρξη της ακτοπλοϊκής
σύνδεσης με τις Σποράδες. Στο πρώτο δρομολόγιο του πλοίου που θα σαλπάρει από το λιμάνι
της Θεσσαλονίκης στις 19 Ιουνίου αναμένεται
να βρίσκονται τόσο ο δήμαρχος Κωνσταντίνος
Ζέρβας όσο και η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και
Τουρισμού Μαρία Καραγιάννη. Με τη νέα αυτήν
ακτοπλοϊκή γραμμή αναμένεται πως οι Σποράδες θα κατακλυστούν και πάλι από επισκέπτες
της Βορείου Ελλάδας.

Τα δώρα
του πρέσβη
Ένα φορητό φορτιστή κινητού
και ένα ποτηράκι του καφέ από
μπαμπού χάρισε ο Αμερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα Τζέφρι
Πάιατ στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Ζέρβα. «Ποτηράκι για το... φρέντο», είπε ο κ.
Πάιατ, με τον δήμαρχο να παραλαμβάνει χαμογελαστός το δώρο
και να υπόσχεται πως θα το χρησιμοποιεί καθημερινά για να πίνει τον καφέ του στο δημαρχιακό
μέγαρο.

Τετ α τετ Καλαφάτη με τον Αμερικανό πρέσβη
Στις υπάρχουσες -αλλά και δυνητικά μελλοντικές- επενδύσεις επιχειρήσεων των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Θράκη επικεντρώθηκε η συζήτηση κατά τη συνάντηση του υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Σταύρου
Καλαφάτη με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Τζέφρι Πάιατ, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα.
Επιβεβαιώθηκε ο νευραλγικός και διαχρονικός

ρόλος που διαδραματίζει η χώρα μας -και ιδιαίτερα
οι περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης- όσον
αφορά στη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή των
Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Ο υφυπουργός ενημέρωσε τον πρέσβη για τον παραδοσιακό και εθνικό ρόλο του Τομέα Μακεδονίας Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών και για τη μετεξέλιξή του σε αναπτυξιακό παράγοντα και επιταχυντή των μεγάλων έργων.

Στο εμβολιαστικό κέντρο
Διαβατών ο Αναστασιάδης

Επίσκεψη στο Εμβολιαστικό Κέντρο Διαβατών
πραγματοποίησε ο Σάββας Αναστασιάδης. Ο «γαλάζιος» βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσε
για μία ακόμη φορά την ταχύτητα με την οποία κινείται το πρόγραμμα «Ελευθερία» και οικοδομεί το
απαραίτητο τείχος ανοσίας κατά του κορονοϊού.

Αντιδράσεων συνέχεια...

Συνεχίζει ακόμη να «καίει η φωτιά» που άναψε το βίντεο της Θεσσαλονικιάς πολιτεύτριας με
τη Ν.Δ. Αφροδίτης Λατινοπούλου. Οι αντιδράσεις
στα social media συνεχίζονται και είναι πολλές.
Σειρά πήραν δυο γνωστές κυρίες από τη showbiz. Η Ελεονώρα Μελέτη, αφού επισημαίνει τις
πανάδες που έχει στο πρόσωπό της ως δώρο από
την εγκυμοσύνη της, εξηγεί: «Εμένα δεν με ενοχλούν τελικά ούτε τον άνδρα μου. Κάτι τύπισσες
σαν εσένα ενοχλούν». Η Δανάη Μπάρκα, σε
ανάρτησή της στο Ιnstagram, μεταξύ άλλων αναφέρει με νόημα: «Δεν γεννηθήκαμε για να είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά για να είμαστε όλοι ίσοι».
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Κ

ΟΣΜΟΣ

Στήριξη Μπάιντεν σε Κύπρο για Βαρώσια

Τ

ην ξεκάθαρη θέση του υπέρ της
επανένωσης της Κύπρου και της
επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ,
δηλαδή στο πλαίσιο μιας διζωνικής - δικοινοτικής ομοσπονδίας, εξέφρασε ο
πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε επιστολή που έστειλε στον Κύπριο Πρόεδρο
ως απάντηση στην επιστολή που του
έστειλε ο Νίκος Αναστασιάδης στις 14
Μαΐου.
Στην ίδια επιστολή ο πρόεδρος Μπάιντεν εκφράζει την πεποίθησή του ότι οι
ΗΠΑ συνεχίζουν να θεωρούν την Κυπριακή Δημοκρατία σημαντικό εταίρο για την
περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

στην Ανατολική Μεσόγειο και παρέχει τη
δέσμευση ότι θα εργαστεί για την περαιτέρω εμβάθυνση των ήδη ισχυρών δεσμών
μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου. Όπως ανέφερε
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος
Κούσιος, στην επιστολή του ο πρόεδρος
Μπάιντεν ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ηγετική στάση, τη φιλία
και τον σημαντικό ρόλο που η Κυπριακή
Δημοκρατία διαδραματίζει στην αντιμε-

Τέλος εποχής για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου Συμφωνία για νέα κυβέρνηση στο Ισραήλ
Μια κυβέρνηση αποτελούμενη από επτά (!) κόμματα με κεντρικούς πρωταγωνιστές
τον υπερδεξιό Ναφτάλι Μπένετ (θα είναι στην πρώτη φάση πρωθυπουργός) και τον
κεντροαριστερό Γιάιρ Λαπίντ πρόκειται να αντικαταστήσει τη δικομματική κυβέρνηση Νετανιάχου στο Ισραήλ. Τερματίζεται έτσι η 12ετής παραμονή του «Μπίμπι»
στην πρωθυπουργία της χώρας. Ωστόσο, αναμένεται, πρώτον, να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης στην Κνεσέτ και, δεύτερον, να δείξει ότι είναι μια σταθερή κυβέρνηση και
ότι μπορεί να συμφωνήσει σε ένα πολιτικό πρόγραμμα και όχι μόνο στην «εκθρόνιση» Νετανιάχου. Άλλωστε, ο απερχόμενος πρωθυπουργός παραμένει ισχυρός παίκτης του πολιτικού παρασκηνίου…

τώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων,
ενώ αναφέρει ότι αδημονεί να εργαστεί
μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για
την αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου. Επίσης, στην επιστολή του ευχαριστεί τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για
την ενημέρωση που του έκανε σχετικά με
τις πρόσφατες συνομιλίες στην άτυπη διάσκεψη της Γενεύης για το Κυπριακό.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά του Τζο Μπάιντεν στις εξελίξεις περί
την Αμμόχωστο, καθώς σημειώνει ότι
ανησυχεί από τη μονομερή απόφαση των
Τουρκοκυπρίων, με τη στήριξη της Τουρκίας, να ανοίξουν ένα μέρος των Βαρω-

σίων τον Οκτώβριο του 2020. Ο πρόεδρος
των ΗΠΑ αναφέρει ότι η χώρα του απευθύνει συνεχείς προσκλήσεις για να αναστραφεί αυτή η απόφαση της τουρκικής
πλευράς και θα αποφευχθούν, όπως τονίζει, περαιτέρω προκλητικές ενέργειες. Ο
Τζο Μπάιντεν υπογραμμίζει, επίσης, ότι η
κυβέρνησή του θα συνεχίσει να ενθαρρύνει κάθε εποικοδομητική τουρκική συμμετοχή στον επόμενο γύρο συνομιλιών
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.
Κλείνοντας, ο πρόεδρος Μπάιντεν εκφράζει την επιθυμία να συνεχίσει τις συζητήσεις του με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για πολλά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η Ελισάβετ είχε απαγορεύσει μέχρι το ’90
τις προσλήψεις «έγχρωμων ξένων» στο παλάτι
Νέους πονοκεφάλους προκαλεί στο Μπάκιγχαμ η εφημερίδα «Guardian», που αναφέρει ότι η βασίλισσα Ελισάβετ είχε απαγορεύσει ήδη από τη δεκαετία του ’60 τις
προσλήψεις έγχρωμων, ξένων ή γυναικών σε θέσεις γραφείου (κάτι που άλλαξε μετά
το 1990). Οι μόνες θέσεις στις οποίες «χωρούσαν» ήταν το υπηρετικό προσωπικό. Οι
αποκαλύψεις ενισχύουν όσα υποστήριξε το ζεύγος Χάρι - Μέγκαν για ρατσιστικούς
διαχωρισμούς εντός των τειχών της βασιλικής οικογένειας. Ο «Guardian», όμως, δεν
έμεινε σε αυτά. Αποκάλυψε, επίσης, ότι για να τα πετύχει αυτά η Ελισάβετ εξαίρεσε
τον εαυτό της από νόμο για φυλετικές και σεξουαλικές διακρίσεις.

ΗΠΑ σε Τουρκία: «Πακετάρετε τους S-400 και στείλτε τους στον Πούτιν»
Μέρες έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας θα είναι οι επόμενες και τουλάχιστον
έως τις 14 Ιουνίου, που είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ
Τζο Μπάιντεν με τον Τούρκο ομόλογό του
Ταγίπ Ερντογάν. Αιτία της έντασης είναι οι
εξελίξεις γύρω από τα αντιπυραυλικά συστήματα S-400, τα οποία η Τουρκία προμηθεύτηκε από τη Ρωσία και οι ΗΠΑ τα θεω-

ρούν ασύμβατα με οποιαδήποτε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ.
Η Άγκυρα σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης ενημέρωσε την
Ουάσιγκτον ότι προτίθεται να ζητήσει την
επιστροφή των Ρώσων χειριστών των συστημάτων πίσω στην πατρίδα τους. Ωστόσο,
η χειρονομία δεν φάνηκε ικανοποιητική
στις ΗΠΑ, καθώς η Τουρκία δεν δέχεται να

μην προχωρήσει σε ενεργοποίηση των πυραύλων. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση
του γερουσιαστή Ρότζερ Γουίκερ: «Το καλύτερο σήμα καλής θέλησης που μπορεί να
στείλει η Τουρκία είναι να συσκευάσει τους
ρωσικούς πυραύλους S-400 και να τους
στείλει πίσω στην αποθήκη του Πούτιν. Η
στέγαση αυτών των οπλικών συστημάτων
είναι εντελώς ασυμβίβαστη με τις υποχρε-

ώσεις της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ».
Πέραν των S-400, ο Τζο Μπάιντεν πρόκειται να εκφράσει στον Ταγίπ Ερντογάν τη
βαθιά του ανησυχία για την κατάσταση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία.
Από την πλευρά του, ο Ερντογάν καλοπιάνει
τις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να περάσει χωρίς «αβαρίες» η συνάντηση της 14ης Ιουνίου.

P
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Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι
εκτιμητές ακινήτων έχουν προτείνει αυξήσεις 30%, 50%, ακόμη
και 100% σε ορισμένες περιοχές.
Συγκεκριμένα, μεγάλη αύξηση
των αντικειμενικών αναμένεται
σε:
• Συνοικίες του κέντρου της Αθήνας, όπως Κουκάκι, Εξάρχεια,
Κυψέλη, Κολωνάκι, Πατήσια,
Αμπελόκηποι, Παγκράτι.
• Περιοχές των νοτίων προαστίων, όπως Γλυφάδα, Βούλα,
Βουλιαγμένη, Ελληνικό.
• Σε περιοχές του Πειραιά και σε
Κορυδαλλό, Αιγάλεω, Περιστέρι.
• Σε περιοχές της Θεσσαλονίκης,
όπως η Καλαμαριά.

Σ

Από Μάρτιο έως Δεκέμβριο
Με μια σημαντική αλλαγή θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ για το
2022, καθώς, όπως αποκαλύφθηκε από
την έκθεση ενισχυμένης εποπτείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η διαδικασία θα
ξεκινήσει τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο (δέκα δόσεις). Δηλαδή, ο ΕΝΦΙΑ του 2022 θα ξεκινήσει να κα-

ΡΗΜΑ

Πού θα ανέβουν
οι τιμές σε Αττική
και Θεσσαλονίκη

amaliakatzou@gmail.com

το Εθνικό Τυπογραφείο οδεύει η
απόφαση για τις νέες αντικειμενικές αξίες, η οποία αναμένεται
να λάβει ΦΕΚ και να δημοσιευτεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την
επόμενη εβδομάδα. Παρά τη δημοσίευση
των νέων αξιών, η εφαρμογή τους θα γίνει
από τις αρχές του 2022, δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα στους φορολογούμενους να
«μετρήσουν» ενδεχόμενες ελαφρύνσεις
ή επιβαρύνσεις από τις αυξομειώσεις των
τιμών, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση στο μέτωπο των
μεταβιβάσεων τους επόμενους μήνες.
Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διαδικασία ευθυγράμμισης των
αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές
τιμές και η ένταξη νέων περιοχών στο σύστημα έχουν οδηγήσει σε διεύρυνση της
βάσης υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ από το
85% των ακινήτων στο 95%, ενώ οι νέες
αντικειμενικές είναι πλέον απολύτως ψηφιοποιημένες.
Ο νέος χάρτης των αντικειμενικών
αξιών προβλέπει αυξήσεις σε 6.000 με
7.000 περιοχές, μειώσεις σε περίπου
3.000 με 4.000 περιοχές και επέκταση
του αντικειμενικού συστήματος σε 3.500
νέες περιοχές σε όλη τη χώρα.
Η ειδική ομάδα που έχει αναλάβει να
συνθέσει το παζλ των νέων τιμών που θα
αποκτήσουν τα ακίνητα αξιολόγησε και
φίλτραρε τις τιμές ζώνης για κάθε δήμο
και οικισμό που έχουν εισηγηθεί οι ιδιώτες εκτιμητές ακινήτων και τις συνέκρινε
με τα στοιχεία που διαθέτει από το Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, τα
μισθωτήρια συμβόλαια και τα στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος.
Μετά τη δημοσίευση των νέων τιμών θα
ακολουθήσει η προκήρυξη διαγωνισμού
από την ΑΑΔΕ για την ένταξη των νέων
περιοχών στο σύστημα και τη δημιουργία
του νέου ψηφιακού χάρτη αξιών ακινήτων. Το νέο σύστημα θα είναι απολύτως
ψηφιοποιημένο.

Χ

Πρόθεση της κυβέρνησης η
πρόσθετη μείωση του φόρου
κατά 8% - Σε ποιες περιοχές
αναμένονται αυξήσεις

Έρχονται οι νέες
αντικειμενικές Σε δέκα δόσεις ο
ΕΝΦΙΑ του 2022

ταβάλλεται τον Μάρτιο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του φόρου εισοδήματος και του φετινού ΕΝΦΙΑ.
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας ξεκαθάρισε ότι θα υπάρχει
δυνατότητα πληρωμής του ΕΝΦΙΑ για το
2022 σε πολλές δόσεις έως τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ αναφέρθηκε στην
πρόθεση της κυβέρνησης για πρόσθετη
μείωσή του κατά 8% το 2022, ώστε να ολοκληρωθεί η προεκλογική δέσμευση για
συνολική μείωση του φόρου κατά 30%.
«Συνολικά έχουμε συμφωνήσει ότι δεν
θα υπάρχει αύξηση του φόρου, θα είναι
δικαιότερη η κατανομή του, θα είναι κοινωνικά δικαιότερα κατανεμημένος και
ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια
θα επιδιώξουμε το 2022 να υλοποιήσουμε και την τελευταία εκκρεμότητα που είχαμε στον ΕΝΦΙΑ, την περαιτέρω μείωσή
του κατά 8%», υπογράμμισε ο υπουργός
Οικονομικών.
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POLITICAL
ΟΑΕΔ: Επιδότηση
ανέργων με 14.800
ευρώ για δημιουργία
επιχείρησης

5 «κλειδιά» για πιο
υψηλά εισοδήματα
και συντάξεις

Π

Την προσεχή Πέμπτη 10 Ιουνίου, στις
3 μετά το μεσημέρι, λήγει η προθεσμία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις
από ανέργους 18-29 ετών που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών απασχόλησης του
ΟΑΕΔ και να λάβουν ενισχύσεις έως
14.800 ευρώ.
Στόχος της δράσης είναι η προώθηση
στην αυτοαπασχόληση 2.900 νέων
ανέργων, εκ των οποίων το 60% θα είναι γυναίκες. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή
κατάρτισης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης με πρόταση
επιχειρηματικού σχεδίου. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό σύστημα του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
www.ependysis.gr.
Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα
λάβουν μετά την έναρξη δραστηριότητας στην Εφορία ως πρώτη δόση
4.000 ευρώ. Στη συνέχεια, όταν λήξει
το α’ εξάμηνο από την έναρξη δραστηριότητας, θα λάβουν 5.400 ευρώ
και όταν κλείσουν το ένα έτος, επιπλέον 5.400 ευρώ.

ΧΡΗΜΑ

έντε καίριες παρεμβάσεις, οι
οποίες θα αποτελέσουν το
εφαλτήριο για βελτίωση των
εισοδημάτων των εργαζομένων και για υψηλότερες μελλοντικές
συντάξεις των νέων, δρομολογεί η κυβέρνηση.
Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας
Πάνος Τσακλόγλου στη διαδικτυακή παρέμβασή του στο Insurance Europe, η εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος από την 1/1/2022 θα θωρακίσει το
συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, καθώς θα διαφοροποιηθούν οι πηγές εισοδήματος και ρίσκου για τους ασφαλισμένους. Διαβεβαίωσε, δε, ότι το σύστημα
αυτό θα εξασφαλίσει καλύτερες συντάξεις στις επόμενες γενιές, καθώς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θα μετατραπεί σε μοχλό ανάπτυξης και δημιουργίας πλούτου και εισοδημάτων.
Σύμφωνα με τον κ. Τσακλόγλου, δρομολογούνται πέντε πολιτικές με βάση το δημογραφικό τοπίο που διαμορφώνεται στη
χώρα, ώστε το συνταξιοδοτικό σύστημα
να είναι πιο ανθεκτικό. Πιο συγκεκριμένα,
θα προωθηθούν οι εξής παρεμβάσεις:
1. Η εκπαίδευση και κατάρτιση για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, ώστε να
προκύψει αύξηση εισοδημάτων για
τους εργαζομένους και κατ’ επέκταση
στην αύξηση των συντάξεών τους και τη
βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου
ως συνταξιούχων.
2. Η διαμόρφωση συνθηκών και κινήτρων
που θα διευκολύνουν και θα ενθαρρύνουν
την επιμήκυνση του εργασιακού βίου.

Διευκρινίσεις για
διευθέτηση χρόνου
εργασίας και υπερωρίες

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

3. Η διαφοροποίηση του ασφαλιστικού
κινδύνου των συνταξιοδοτικών συστημάτων στο σύνολό τους.
4. Η προσεκτική υιοθέτηση πολιτικών
ελάχιστου συνταξιοδοτικού εισοδήματος από τον προϋπολογισμό, στο πλαίσιο της εθνικής σύνταξης.
5. Η αύξηση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης κατά τον εργασιακό βίο τόσο
μέσω της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης όσο και, συμπληρωματικά, μέσω
της ιδιωτικής αποταμίευσης του 2ου και
του 3ου πυλώνα ασφάλισης.
Ως γνωστόν, η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι το σύστημα επικουρικής ασφάλισης θα διατηρήσει τον δημόσιο χαρακτήρα του, ενώ η διαχείριση των αποθεματικών των Ταμείων θα γίνεται με επαγγελματικό τρόπο και με βάση τους κανόνες
που ορίζονται από τα θεσμικά ευρωπαϊκά
όργανα.

«Ασπίδα για το συνταξιοδοτικό
οι αλλαγές στην επικουρική
ασφάλιση», είπε
ο υφυπουργός Εργασίας
Πάνος Τσακλόγλου

Διευκρινίσεις - απαντήσεις στις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τις υπερωρίες δίνει το υπουργείο Εργασίας, χαρακτηρίζοντας ψεύδη όσα υποστηρίζει το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
για εργασία με... πληρωμή σε ρεπό. Πιο
συγκεκριμένα, όπως ξεκαθαρίζει το
υπουργείο:
• Τα περί πληρωμής των υπερωριών με
ρεπό είναι ένα ψέμα, καθώς η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και οι υπερωρίες είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα
οποία δεν πρέπει να συγχέονται. Σε κάθε
περίπτωση, αυτός που πλέον αποκτά περισσότερες δυνατότητες είναι ο εργαζόμενος.
• Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας γίνεται μόνο με αίτημα του εργαζομένου
και όχι μονομερώς από τον εργοδότη. Η
δυνατότητα του εργαζομένου δεν μπορεί
να αποτελεί υποχρέωσή του.
• Με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας
δεν αυξάνεται ο συνολικός χρόνος της
εργασίας, ο οποίος παραμένει σταθερά
στις 40 ώρες εβδομαδιαίως. Αυτό που
μπορεί να αλλάξει είναι μόνο η κατανομή
του χρόνου. Π.χ., 4ήμερη εργασία 10
ωρών από Δευτέρα έως Πέμπτη και καμία ώρα την Παρασκευή.
• Το όριο των υπερωριών αυξάνεται στις
150 ώρες, όπως ισχύει στην Ευρώπη, και
η επιχείρηση είναι αυτή που δηλώνει την
πρόθεσή της να απασχολήσει επιπλέον
ώρες τον εργαζόμενο με βάση τις ανάγκες της. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να του καταβάλει πρόσθετη αμοιβή, σύμφωνα με όσα
προβλέπει η νομοθεσία.
• Με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας
Εργασίας μπαίνει τέλος στο καθεστώς της
αδήλωτης και απλήρωτης εργασίας και
διασφαλίζεται ότι ο εργαζόμενος, ο οποίος θα απασχοληθεί υπερωριακά, θα πληρωθεί για τις υπηρεσίες του.

P
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USINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Με 32% στην κυπριακή VLPG
ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια

O

Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια ανακοινώνει τη συμφωνία στρατηγικής
συνεργασίας με τη VLPG Plant Ltd
για τη διακίνηση των προϊόντων υγραερίου
LPG στην κυπριακή αγορά. Παράλληλα, οι
δύο πλευρές προχώρησαν στις 2 Ιουνίου
2021 σε υπογραφή σύμβασης για την προσχώρηση του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια
στο μετοχικό κεφάλαιο της VLPG Plant
Ltd, σε ποσοστό 32%. H συμφωνία τελεί
υπό την έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού. Στην κοινοπραξία
VLPG Ltd. συμμετέχουν ήδη οι εταιρείες
Petrolina (Holdings) Public Ltd, Synergas
Ltd και Intergaz Ltd. Στις δραστηριότητες
της VLPG Plant Ltd περιλαμβάνονται όλες
οι φάσεις διακίνησης υγραερίου, με ιδιόκτητες δυνατότητες εκφόρτωσης δεξαμενόπλοιων, αποθήκευσης καθώς και διανομής
στην αγορά μέσω βυτιοφόρων υγραερίου. Επίσης, η κοινοπραξία θα διαχειριστεί την εμφιάλωση και τη συντήρηση των φιαλών
υγραερίου που θα διατίθενται από τις εταιρείες εμπορίας.

ΔΕΗ - ΕΛΙΝΟΪΛ συνεργάζονται στην ηλεκτροκίνηση
Με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, η ΔΕΗ και η ΕΛΙΝΟΪΛ
Α.Ε. προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MοU). Σύμφωνα με το MoU, τα δύο μέρη πρόκειται
να διερευνήσουν τα σημεία του δικτύου πρατηρίων της
ΕΛΙΝΟΪΛ πανελλαδικά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στάθμευση και τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ δεσμεύονται για την από κοινού προώθηση
των υπηρεσιών της ηλεκτροκίνησης και δηλώνουν αμοιβαία πρόθεση για περαιτέρω συνέργειες οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη μεταξύ τους συνεργασία. Στο
πλαίσιο αυτό, η ΔEΗ θα αναλάβει να τοποθετήσει φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων σε αντίστοιχα πρατήρια του
δικτύου της ΕΛΙΝΟΪΛ, τμηματικά και σε ανά επιμέρους
φάσεις.

Μινέττα: Διαψεύδει τα σενάρια για πώληση
Διαψεύδει η ασφαλιστική εταιρεία Μινέττα ότι βρίσκεται σε
συζητήσεις με το επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας Βασίλης
Θεοχαράκης αναφέρει: «Τόσο οι μέτοχοι όσο και η διοίκηση
της εταιρείας διαψεύδουν ρητά και κατηγορηματικά τα περί
συζητήσεων με εκπροσώπους του ανωτέρω επενδυτικού κεφαλαίου αλλά και με οποιονδήποτε άλλον, περί πώλησης της
επιχείρησής μας. Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ανοδική και εύρωστη πορεία της εταιρείας μας,
τόσο οργανικά, αξιοποιώντας τα κεφάλαιά μας και τη γνώση
και την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού μας, όσο και με
την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών».

Νέο mobile app από
την ΕΛ.ΤΑ. Courier
Το πρώτο βήμα για
τη διαμόρφωση
μιας πλήρως ψηφιακής εμπειρίας
πελάτη κάνει η
ΕΛ.ΤΑ. Courier,
παρουσιάζοντας
τη νέα της εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και φορητές συσκευές. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για να φέρει όλες τις υπηρεσίες της εταιρείας στην οθόνη του χρήστη. Το νέο interface είναι
απλό και σύγχρονο, παρέχοντας άμεση και εύκολη πληροφόρηση για όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες, δίνοντας έμφαση στο customer experience.
Η ανάπτυξη της εφαρμογής έγινε in house, με τη
συμμετοχή των ομάδων πληροφορικής και εμπειρίας πελάτη, γεγονός που διαμορφώνει ένδειξη των δυνατοτήτων στο δυναμικό της, για να υλοποιήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Όμιλος Σαρακάκη: Επιβραβεύει
τους ανθρώπους του
Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη για ακόμα
μία χρονιά επιβραβεύει τους ανθρώπους του
για το 2021, απονέμοντας βραβεία ως ένδειξη
αναγνώρισης των προσπαθειών αλλά και των
επιτευγμάτων τους. Για το 2021 απονεμήθηκαν τα Βραβεία: Πρεσβευτής Εταιρικών
Αξιών, Εξαιρετικής Απόδοσης και Best Support Team, που προκύπτει από την έρευνα
εσωτερικής ικανοποίησης.

Huawei: Νέα προϊόντα
και HarmonyOS
Σε παγκόσμια διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου,
η Huawei ανακοίνωσε μια σειρά νέων προϊόντων καθώς και το καινούργιο λειτουργικό σύστημα, το HarmonyOS, σχεδιασμένο για να χαρίσει στους καταναλωτές αδιάλειπτη και πραγματικά έξυπνη εμπειρία, με χρήση πολλαπλών
συσκευών και για όλα τα διαφορετικά σενάρια
χρήσης.

GAP: Το επίσημο e-shop της
Η GAP,το γνωστό brand casual ρούχων και αξεσουάρ, ανακοινώνει το λανσάρισμα του πρώτου της
e-shop στην Ελλάδα. Η GAP προσφέρει πλέον τη δυνατότητα στους πελάτες της να αποκτήσουν όλα τα
αγαπημένα τους κομμάτια, σε όλη την Ελλάδα, εύκολα και γρήγορα με ένα «κλικ». Το νέο e-shop δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε ένα σύγχρονο και μοντέρνο ψηφιακό περιβάλλον, που τους προσφέρει μια άμεση, φιλική
και εύχρηστη εμπειρία online shopping και δίνει τη
δυνατότητα στο brand να έρθει πιο κοντά με τους καταναλωτές.
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BUSINESS
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Proset: «Λύνει» τα χέρια των δήμων

Mytilineos: Υποστηρίζει
τη διεθνή πρωτοβουλία TCFD
Εστίαση: Ανενεργό το
20%-25% των επιχειρήσεων

Η Proset δημιουργεί την Innovated Gov Services
(IGS), ένα πλαίσιο υπηρεσιών για δήμους, οργανισμούς και επιχειρήσεις. Σκοπός της, η προσαρμογή
στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, με γνώση και πρωτοβουλίες που διευκολύνουν και θα κάνουν πιο παραγωγικούς τους χρήστες. Με την πλατφόρμα των ψηφιακών υπηρεσιών IGS δημιουργούνται συνθήκες
διάδρασης με τους πολίτες, εξοικονομώντας χρόνο
και πόρους, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου, του οργανισμού ή της επιχείρησης, όπως ανακοίνωσε.

MIG: Σε νέα Γ.Σ. η απόφαση για
μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Η

Mytilineos είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που
εντάχθηκε στην επίσημη λίστα των υποστηρικτών της πρωτοβουλίας «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD), αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά εμπράκτως τις δεσμεύσεις ESG που έχει αναλάβει για την προστασία από την
κλιματική αλλαγή και για τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού χρηματοοικονομικού συστήματος. Η διεθνής
πρωτοβουλία TCFD, υπό την προεδρία του Michael R.
Bloomberg, ιδρυτή του «Bloomberg LP and Bloomberg
Philanthropies», παρέχει στους συμμετέχοντες οργανισμούς απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό και συστάσεις
για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής.

MetLife: Χορηγός στον Εθνικό
Φοιτητικό Διαγωνισμό
Η MetLife ανακοίνωσε ότι είναι συνεπής στη δέσμευσή
της απέναντι στην ελληνική κοινωνία και στη νέα γενιά,
καθώς υποστήριξε φέτος -για 8η συνεχή χρονιά- ως Χορηγός τον Εθνικό Φοιτητικό Διαγωνισμό «JA Start Up
2021», που υλοποίησε το Junior Achievement Greece.

Πάνω από 1.000 «λουκέτα» μετρά ο κλάδος της
εστίασης πανελλαδικά. Την ίδια ώρα, παραμένει
ανενεργό ένα περίπου 20%-25% των επιχειρήσεων
που είτε διαθέτουν μόνο εσωτερικούς χώρους είτε
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του catering. Ειδικά οι τελευταίες παραμένουν στην ουσία 15 μήνες
κλειστές και χάνουν και δεύτερη σεζόν. Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Επισιτιστικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), αλλά και μέλος της Δ.Ε. του ΕΕΑ
Γιώργος Καββαθάς, έπειτα από συνάντηση με τον
πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου με την ηγεσία του
υπουργείου Εσωτερικών, για την επίλυση θεμάτων
τα οποία αφορούν στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων -κυρίως του κλάδου της εστίασης.

Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Marfin Investment Group, με τη
συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 31
μετόχων που εκπροσωπούσαν 336.118.734 μετοχές,
ήτοι ποσοστό 35,78% του μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας. Κατά τη Γενική Συνέλευση, συζητήθηκαν
και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων
της Ημερήσιας Διάταξης, με εξαίρεση το θέμα για τη
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς δεν συγκεντρώθηκε η κατά τον νόμο και το καταστατικό
απαιτούμενη αυξημένη απαρτία.

Τέσσερις διακρίσεις για τη Lidl Ελλάς

ΕΤΕ: Νέα υπηρεσία με
δωρεάν e-shop για όλους

Τη δυνατότητα να δημιουργήσουν χωρίς κανένα κόστος το δικό τους e-shop και να αρχίσουν να πωλούν
προϊόντα εξ αποστάσεως έχουν όλοι οι πελάτες της
Εθνικής Τράπεζας. Η υπηρεσία απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε λιανικές πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών και τηρούν ή ανοίγουν έναν λογαριασμό όψεως στην Εθνική Τράπεζα.
Η εγγραφή γίνεται online, ενώ δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις προγραμματιστή για τη δημιουργία του
e-shop, το οποίο τίθεται άμεσα σε λειτουργία, αποδεχόμενο πληρωμές καρτών, μέσω της Εθνικής
Τράπεζας.

Με τέσσερα βραβεία, ένα Gold, ένα Silver και δύο
Bronze, διακρίθηκε η Lidl Ελλάς, στο πλαίσιο των
τέταρτων Loyalty Awards, τον θεσμό που θεσπίστηκε με σκοπό να αναδείξει τη σημαντικότητα των
προγραμμάτων και των πρωτοβουλιών πιστότητας
στη διατήρηση και την ενδυνάμωση των σχέσεων
των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους.

Eurobank: Οnline πιστωτική
Κίνητρο για την απόκτηση πιστωτικής κάρτας μέσω
e-banking δίνει η Eurobank στους πελάτες της, με
τη διοργάνωση κλήρωσης που χαρίζει τηλεοράσεις
LG. Οι καταναλωτές πρέπει να κάνουν αίτηση έως
και τις 16/7/2021 και να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον μία συναλλαγή έως και τις 31/8/2021 για να
μπουν στην κλήρωση.

P
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PORTS

Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Προς πώληση ο Κώστας Φορτούνης!

Ο

Κώστας Φορτούνης, στην πιο ώριμη ηλικία για παραγωγική μπάλα, 28 χρόνων
και μακράν ο κορυφαίος Έλληνας παίκτης των καιρών μας, πωλείται, όχι ως
αποτυχημένος φυσικά, αλλά ως ένα «θύμα» ενός
γενικότερου αναθεωρητισμού που κατατρώει τα
θέσφατα και στο ποδόσφαιρο. Είναι μεν ένας βιρτουόζος της μπάλας, πέραν κάθε αμφισβήτησης,
αλλά δεν συγχρωτίζεται με τον Πορτογάλο προπονητή του Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος αντιλαμβάνεται
το ποδόσφαιρο όχι ως ένα παιχνίδι, αλλά ως μια
δουλειά. Η «Political» το αναλύει…
Ο Κώστας Φορτούνης έχει ως όπλο επιβίωσης
στο ποδόσφαιρο τη φαντασία και το εγγενές ταλέντο, που είναι παραδεκτό ακόμα και από τον Πεπ
Γκουαρντιόλα της Μάντσεστερ Σίτι. «Πού είναι ο
Φορτούνης;», αναρωτήθηκε στο πρώτο παιχνίδι
της ομάδας του με τον Ολυμπιακό (3-0 στην Αγγλία). Ο Πέδρο Μαρτίνς, ως γνώστης της εξέλιξης

του ποδοσφαίρου, προτιμάει για τον Ολυμπιακό
σύνθετους ρόλους παικτών και όχι τον Φορτούνη,
ο οποίος παράγει μεν, δεν αμύνεται δε, γιατί δεν
είναι στη φύση του. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει
αφανίσει πλέον το δόγμα «όλοι οι καλοί χωράνε».
Χωράνε μόνο αυτοί που κάνουν δύο δουλειές. Ο
Φορτούνης είναι ένας μέσος που διακρίνεται στην
παραγωγική διαδικασία. Όμως, ο Μαρτίνς προτιμά
να παίζει με τρεις πολυσύνθετους στη μεσαία
γραμμή: Καμαρά, Εμβιλά, Μπουχαλάκης. Ο Φορτούνης δεν έχει θέση εκεί. Αναγκαστικά θα πρέπει να μεταφερθεί στην πλάγια γραμμή για να καλύψει μία από τις τρεις θέσεις των επιθετικών.
Εκεί ο Έλληνας άσος αισθάνεται άβολα. Το είχε
δηλώσει από την πρώτη στιγμή που τον χρησιμοποίησε εκεί ο Φερνάντο Σάντος, πριν από δέκα
χρόνια σχεδόν. Επιπλέον, οι τρεις επιθετικοί πρέπει να μαρκάρουν τα αντίπαλα μπακ, κάνοντας
70άρες κούρσες, επίθεση - άμυνα - επίθεση. Έτσι

έχει στο μυαλό του τον Ολυμπιακό ο Πορτογάλος
προπονητής.
Ο Φορτούνης έκανε τη μεγάλη καριέρα με προπονητές που εφάρμοζαν το 4-2-3-1, παίζοντας πίσω από τον έναν επιθετικό στον «άξονα». Στο 4-33 ή το 3-4-3 του Μαρτίνς δεν προβλέπεται τέτοια
θέση. Για αυτό και ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται με την Μπεσίκτας και τη Γαλατά για να τον πουλήσει αλλά και για να πάρει και ισάξιους παίκτες,
οι οποίοι θα παίζουν στην πλάγια γραμμή, όπως ο
Μασούρας, ο Βρουσάι, ο Ραντζέλοβιτς, ενώ ο
Μπρούμα έχει φύγει ήδη, γιατί δεν έχει καλή επαφή με τα δίχτυα. Με την πρωταθλήτρια Τουρκίας
Μπεσίκτας ο Ολυμπιακός επιδιώκει «τράμπα» με
τον πλάγιο επιθετικό Κέβιν Ενκουντού ή τον Καρίμ
Λάριν, ο οποίος επίσης αγωνίζεται στην ίδια θέση.
Θέλει, ωστόσο, ο Φορτούνης να παίξει στην Τουρκία; Η απάντηση είναι εκπεφρασμένη από τον ίδιο.
Δεν θέλει…
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Τόκιο 2021: Αποσύρθηκαν 10.000 εθελοντές!

Γ

ροθιά στο στομάχι για την ιαπωνική κυβέρνηση και
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Αποσύρθηκαν λόγω της πανδημίας περισσότεροι από 10.000
εθελοντές -σε σύνολο 80.000- και πλέον μπαίνει ένα σοβαρό ζήτημα σχετικά με την αρτιότητα της διοργάνωσης.
Οι εθελοντές, όπως κατέδειξε η εμπειρία και στην Αθήνα
το 2004, παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία των Αγώνων. Αυτή η εξέλιξη προστέθηκε στα πολλά
άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τόκιο με την πανδημία και τα επακόλουθά της, όπως είναι οι εμβολιασμοί
και οι φωνές των γιατρών ότι πρέπει να αναβληθούν ή να
ματαιωθούν οι Αγώνες. Στις δε σχεδόν καθημερινές δημοσκοπήσεις η συντριπτική πλειονότητα των Ιαπώνων
τάσσεται κατά της τέλεσής τους. Ο επικεφαλής των εθελοντών Μούτο Τοσίρο προσπάθησε να καθησυχάσει την κοινή γνώμη της χώρας, λέγοντας σε δηλώσεις του ότι η
απώλεια 10.000 εθελοντών δεν αναμένεται να προκαλέσει πρόβλημα, αλλά δεν έπεισε κανέναν. Όπως είναι γνωστό,
οι Ολυμπιακοί, οι οποίοι επρόκειτο να διεξαχθούν πέρυσι, αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας και είναι προγραμματισμένοι να αρχίσουν στις 23 Ιουλίου.

SPORTS
Super Cup: Στην Πόλη ο τελικός

Στην Πόλη θα γίνει ο φετινός τελικός του ευρωπαϊκού Super Cup ανάμεσα στις κατόχους του
Champions League Τσέλσι και του Europa
League Βιγιαρεάλ. Για δύο σερί χρονιές, πέρυσι
και φέτος, η Πόλη ήταν να φιλοξενήσει τον τελικό
του Champions League, αλλά λόγω της έκρηξης
των κρουσμάτων της πανδημίας η UEFA προτίμησε την Πορτογαλία. Όπως δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος, στην Πόλη θα γίνει και ο τελικός του
Champions League το 2023.

Πάει για Φενέρ ο Φερέιρα

Υποψήφιος για τον πάγκο της Φενερμπαχτσέ
είναι ο Πορτογάλος προπονητής, πρώην του
ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέιρα. Εκεί θα συναντήσει τον
Δημήτρη Πέλκα, με τον οποίο συνεργάστηκαν
έναν χρόνο στον «δικέφαλο του Βορρά». Ο Φερέιρα είναι υπό απόλυση από τη βραζιλιάνικη
Παλμέιρας, παρότι κατάφερε να σηκώσει το
Κόπα Λιμπερταδόρες, αντίστοιχο του Champions League στη Λατινική Αμερική.

Αρμάνι και Εφές
για Σπανούλη

Πίνει μπίρες ο Πάμπλο Γκαρσία

Ο Βασίλης Σπανούλης επανήλθε στην Εθνική ομάδα στη μεγάλη προσπάθεια που θα κάνει για πρόκριση
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, αλλά μένει να δούμε αν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό, καθώς το
συμβόλαιό του τελείωσε. Τον 38χρονο «θρύλο» του ευρωπαϊκού μπάσκετ βολιδοσκόπησαν ήδη η πρωταθλήτρια Ευρώπης Εφές αλλά και η Αρμάνι Μιλάνο.

Προτίμησε τα... πετροδόλαρα
Προφανώς και η ΑΕΚ, όπως και κάθε άλλη
ελληνική ομάδα, δεν είχε τύχη να πάρει προπονητή τον Ουκρανό Σεργκέι Ρεμπρόφ, από τη
στιγμή που του χτύπησαν την πόρτα τα πετροδόλαρα! Υπέγραψε συμβόλαιο με την Αλ Αΐν,
ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού Μάρκους Μπεργκ,
έναντι 4,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Ο Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος έφυγε από τον
ΠΑΟΚ και τη θέση του πήρε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, είναι εκ των βασικών διαφημιστών μεγάλης καμπάνιας εταιρείας που παράγει μπίρα. Το
Κόπα Αμέρικα αρχίζει στις 14 Ιουνίου στη Βραζιλία και ο Πάμπλο προτρέπει τους συμπατριώτες
του Ουρουγουανούς φιλάθλους να το παρακολουθούν με ένα ποτήρι μπίρας.

Θέλει τον «Μέσι
της Ιορδανίας»

Στην Αθήνα βρίσκεται ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Σέρβος
Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και σήμερα θα έχει
συνάντηση με τον Γιάννη Αλαφούζο για
τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Πρώτος στόχος είναι ο «Μέσι της Ιορδανίας» Μούσα αλ Ταμάρι, ο
οποίος αγωνίζεται στη βελγική Λέουβεν. Πρόκειται για χαρισματικό παίκτη, για τον οποίο είχε ενδιαφερθεί και ο Ολυμπιακός την περασμένη μεταγραφική περίοδο.
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• Σήμερα γάμος γίνεται! Η Δανάη Μιχαλάκη, η τηλεοπτική Δρόσω στις
« Άγριες Μέλισσες», θα ανέβει τα
σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό
του αγαπημένου της ηθοποιού Γιώργου Παπαγεωργίου.

POLITICAL GOSSIP

«Πόλεμος» για την
αποχώρηση του
Τριαντάφυλλου

Ε

μφύλιος πόλεμος ξέσπασε
στο Twitter ανάμεσα στους
υποστηρικτές και τους πολέμιους του Τριαντάφυλλου, ο
οποίος αποχώρησε το βράδυ της Τετάρτης από το «Survivor». Έπειτα από έξι
μήνες στην παραλία, έντεκα φορές προτεινόμενος, τσακωμούς, ίντριγκες, κλάματα και προσευχές, ο αμφιλεγόμενος
παίκτης βγήκε από το παιχνίδι νικητής.
Όχι στον τίτλο, αλλά στα έσοδα, αφού θα
εισπράξει σχεδόν 150.000 ευρώ!
«Πάω σπίτι... Στο παιδί μου. Φεύγω με
ψηλά το κεφάλι, αξίζει να μείνουν οι
αθλητές. Είμαι πολύ χαρούμενος που
έφτασα έως εδώ. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που με
στήριξε και με κράτησε στο παιχνίδι έξι μήνες μακριά από την οικογένειά μου. Να μπω στο αεροπλάνο και να δω τον γιο μου και τη γυναίκα μου», ήταν οι
πρώτες δηλώσεις του τραγουδιστή, προτού επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την οικογένειά του!
Το αποτέλεσμα, όπως έγινε γνωστό, διαμορφώθηκε από σχεδόν 100.000 τηλεθεατές που ψήφισαν
τηλεφωνικά, με την εταιρεία παραγωγής να βάζει
στην τσέπη 200.000 ευρώ! Όσο για την τηλεθέαση,
το ριάλιτι ήρθε τρίτο και με κόπο: «Master Chef»
31,8%, «Άγριες Μέλισσες» 26,7%, «Survivor» 23,7%.
Οι παίκτες φάνηκε ότι δεν περίμεναν το αποτέλεσμα: «Παναγία μου, έγινε το θαύμα!», αναφώνησε ο
Γιώργος Ασημακόπουλος και το Διαδίκτυο διχάστηκε. Προκλήθηκε ορυμαγδός και οι κόντρες μεταξύ
χρηστών συνεχίζονται μέχρι σήμερα με ένταση. Οι
θαυμαστές του Ροδίτη καλλιτέχνη ή «πιστολέρο» ή
«εξολοθρευτή» ή «φαινόμενο», όπως ήταν τα παρατσούκλια του, εξέφρασαν στα σχόλιά τους ευγνωμοσύνη για το γέλιο που πρόσφερε τα ατελείωτα βράδια της καραντίνας.

«Α, ρε άρχοντα σε ευχαριστούμε, για τους μήνες
που μας κράτησες συντροφιά, αυτούς τους δύσκολους μήνες», «Ντάφυ, ηγέτη, καλή επιστροφή»,
«Μπορεί να μην ήσουν παιχταράς, αλλά μέσα στην
καραντίνα μάς έδωσες κέφι», «Από πρωταγωνιστής
έγινες κομπάρσος σε ένα κακοστημένο love story»,
«Τουλάχιστον, σε αντίθεση με Κάρολ, Ηλία, Ασημακόπουλο, Κόρο, κερδίζει το βραβείο της ανθρωπιάς.
Ντάφυ, θα λείψεις. Μάγκας μέχρι το τέλος, σου βγάζω το καπέλο», «Ήταν ο μόνος που χαιρέτησε όλους
τους συμπαίκτες, ακόμη και αυτούς που τον άφηναν
νηστικό», ήταν μερικά από τα χιλιάδες tweets που
κατέκλυσαν την official σελίδα του «Survivor». Ανάμεσά τους και ο πρώην συμπαίκτης του Πάνος Καλλίδης, δημοσιεύοντας το ξεκαρδιστικό σχόλιο: «Φήμες λένε ότι έχει γαντζωθεί πάνω στον φοίνικα και
αρνείται να αποχωρήσει!».
Στον αντίποδα, οι haters του τραγουδιστή έσταξαν
χολή, ενώ η «έξοδός» του πήρε και χιουμοριστικές
πολιτικές διαστάσεις με φανταστικούς διαλόγους
ανάμεσα σε Αλέξη Τσίπρα και Δημήτρη Τζανακόπουλο!

• Τα είπε και ησύχασε! Ο πρώην
«Survivor» Τζέιμς Καφετζής εμφανίστηκε στην εκπομπή της
Ιωάννας Μαλέσκου και τα ’χωσε
στην παρουσιάστρια και τους
συνεργάτες της για τα άσχημα
σχόλια στο πρόσωπό του όσο
βρισκόταν στο ριάλιτι.
• Διεθνή καριέρα για την Έλενα
Τσαγκρινού μετά τη Eurovision! Το
τραγούδι «El Diablo» θα κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο!
• Συγκίνησε τον καλλιτεχνικό
κόσμο η εξομολόγηση της στιχουργού Ελεάνας Βραχάλη για
τη μάχη της με τη σκλήρυνση
κατά πλάκας.
• Η γλυκιά μαμά Μαρία Ηλιάκη δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία
της μπέμπας να κοιμάται στην αγκαλιά του μπαμπά της, Στέλιου Μανουσάκη.

• Μετά το διαζύγιο ο Τούρκος
παραγωγός Ατζούν Ιλιτζαλί
βρήκε τον έρωτα στην αγκαλιά
της όμορφης Ayca Cagla Altunkaya. Την παρουσίασε τη
μέρα των γενεθλίων του!
• Συγκλόνισε το Πανελλήνιο η εξομολόγηση της δημοσιογράφου Δάφνης Καραβοκύρη στα «Μεσάνυχτα»
για την αναμέτρησή της με τη νευρική ανορεξία, φτάνοντας να ζυγίζει
39,5 κιλά.
• O Ηλίας Ψινάκης ετοιμάζει
βιβλίο και σίριαλ για την πολυτάραχη ζωή του.
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Επιστρέφει
η Μαριέττα
Η γνωστή παρουσιάστρια Μαριέττα Χρουσαλά είναι έτοιμη
να βρεθεί και πάλι μπροστά από
τις κάμερες, αποφεύγοντας να
σχολιάσει τη φημολογούμενη
συμμετοχή της στο «GNTM».
Ωστόσο, η τρίτεκνη μαμά ισχυρίστηκε πως διανύει την καλύτερη φάση της ζωής της με οδηγό τα μαθήματα «Ευτυχίας»
που έκανε στο πανεπιστήμιο,
προκειμένου να ανακαλύψει
τον δρόμο προς τη χαρά και την
επιτυχία!

Ν

α γιατί ο Πάνος Ιωαννίδης είναι ο σύντροφος που θέλουν όλες οι γυναίκες. Ο κούκλος κριτής του «MasterChef» φωτογραφήθηκε στο μπακάλικο της γειτονιάς
του με ποδιά, μάσκα και χαμόγελο να διαλέγει φρούτα,
ζαρζαβατικά και οπωροκηπευτικά, δίνοντας το καλό παράδειγμα
στον αντρικό πληθυσμό. Ο τηλεμάγειρας, μέσω της κίνησης αυτής,
προέτρεψε τους χιλιάδες followers του να επιλέγουν για τις αγορές
τους τα καταστήματα της γειτονιάς, ενισχύοντας τους μικρούς επιχειρηματίες να ορθοποδήσουν μετά το πέρασμα της καραντίνας.
«Το μπακάλικο της κυρίας Ρίτσας είναι από τα καταστήματα-σήματα
κατατεθέντα στην περιοχή! Σήμερα περισσότερο από ποτέ τόσο αυτό όσο και όλες οι μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται την ενίσχυσή
μας. Μαζί κάνουμε την αρχή για κάτι ανεκτίμητο», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας του, για να εισπράξει το επικό σχόλιο θαυμάστριάς του: «Δεν ξαναπάω απεριποίητη σε μπακάλικο».

Και με τη βούλα στο Mega

GOSSIP
Φύγαμε για Γερμανία

Το μυστικό της απώλειας των περιττών κιλών
αποκάλυψε η Λάουρα Νάργες, η οποία έχασε
15 κιλά μέσα σε ενάμιση μήνα! Η πρώην «Survivor» ανέφερε πως επισκέφτηκε στη Γερμανία έναν γιατρό-ιριδολόγο που της υπέδειξε
τον τρόπο. «Δεν ήξερε τίποτα για μένα. Κοίταξε
την ίριδα του ματιού μου και μου είπε “έχεις το
τάδε μικρόβιο στο έντερο”. Σου δίνει ομοιοπαθητικά και μια διατροφή ειδική. Είναι σαν αποτοξίνωση», ανέφερε στο «Happy Day».

Λαχτάρα για τη
Γιώτα Μιχαλοπούλου

Ανακοινώθηκε κι επισήμως η μεταγραφή
της δημοσιογράφου Άννας Βλαβιανού στο
«μεγάλο κανάλι» μετά την παραίτησή της
από τον ΑΝΤ1: «Το Mega ανακοινώνει τη
συνεργασία του με την Άννα Βλαβιανού
ως Corporate Communications & PR Director. Στέλεχος με επιτυχημένη πορεία,
πολυετή πείρα και δημιουργικές ικανότητες, η Άννα Βλαβιανού θα ενισχύσει
περαιτέρω το δυναμικό του Mega και θα
συμβάλει αποτελεσματικά στην υλοποίηση της στρατηγικής του».

Αποχή από τα social media
Διέγραψε τη σελίδα του στο Facebook και ησύχασε! Τέλος από τα
social media η official σελίδα του Βλαδίμηρου Κυριακίδη μετά το
προσβλητικό σχόλιο που δέχτηκε ο ηθοποιός από θρασύτατο χρήστη. Πικραμένος ο πρωταγωνιστής της σειράς «Μην αρχίζεις τη
μουρμούρα» αποκάλυψε: «Ήμουν ευγενικός και απαντούσα σε
σχόλια. Κάποια στιγμή έγραψα σε ένα μήνυμα θαυμασμού και δέχτηκα μια χυδαία απάντηση. Έπειτα από αυτό διέγραψα τον λογαριασμό».

Η πρώην newscaster του ΑΝΤ1 Γιώτα Μιχαλοπούλου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση,
με τους γιατρούς να δίνουν αγώνα να την επαναφέρουν από την αναισθησία. «Έπαθα κοκομπλόκο όταν άκουσα το “δεν ξυπνάει από τη νάρκωση”
και μου ήρθαν στο μυαλό όλα τα δελτία ειδήσεων
που εκφώνησα και περιείχαν τη φράση “δεν ξύπνησε ποτέ από τη νάρκωση”. Τώρα όλα είμαι
καλά, οπότε who cares για ένα μικρό λάθος;»,
ανέφερε στο Διαδίκτυο η δημοσιογράφος.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Δρ Αναστάσιος Κανελλόπουλος,
χειρουργός - οφθαλμίατρος

Η υπέρταση και… τα μάτια σας!

Η

υπέρταση, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, προσβάλλει περισσότερο από το 30% των ενηλίκων σε όλον τον
κόσμο (πάνω από 1 δισεκατομμύριο άτομα). Και ενώ είναι γνωστή κυρίως ως αιτία καρδιαγγειακών και νεφρικών προβλημάτων, μπορεί να επηρεάσει και τα μάτια! Δυστυχώς, προκαλεί προβλήματα όπως η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια και
χοριοειδοπάθεια αλλά και η οπτική νευροπάθεια.
«Όταν στο ιατρείο εξετάζουμε με το οφθαλμοσκόπιο τα μάτια των ασθενών μας, δεν ελέγχουμε μόνο
για τυχόν οφθαλμολογικά προβλήματα. Αναζητάμε
και ενδείξεις βλάβης στο πολύπλοκο αγγειακό σύστημά τους, που είναι χαρακτηριστικές της υπέρτασης», αναφέρει ο χειρουργός - οφθαλμίατρος δρ
Αναστάσιος Κανελλόπουλος. Και συμπληρώνει:
«Μπορεί να δούμε, π.χ., ότι τα αιμοφόρα αγγεία του
αμφιβληστροειδούς έχουν γίνει λίγο πιο δύσκαμπτα
από το φυσιολογικό. Ή ότι πιέζουν το ένα το άλλο και
διασταυρώνονται, σαν να έχει περιοριστεί ο χώρος
όπου βρίσκονται. Στις πιο προχωρημένες περιπτώσεις βλέπουμε ότι αρχίζουν να έχουν κάποια διαφυγή αίματος, δηλαδή αιμορραγούν. Ή ακόμα μπορούμε να δούμε μικροσκοπικά ανευρύσματα, κηλίδες
στον αμφιβληστροειδή ή οίδημα της ωχράς. Όλα αυτά είναι ενδείξεις υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας, μίας πάθησης που προκαλείται από βλάβες
στο αγγειακό σύστημα των ματιών εξαιτίας της αυξημένης αρτηριακής πίεσης. Η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι πολύ συχνή. Σχεδόν το 10% των
ενηλίκων χωρίς σακχαρώδη διαβήτη έχουν ενδεί-

Θολή όραση και διπλωπία
Στα αρχικά στάδια οι βλάβες αυτές δεν
προκαλούν συμπτώματα. Με το πέρασμα
του χρόνου, όμως, συσσωρεύονται και τελικά επιφέρουν αλλοιώσεις στον αμφιβληστροειδή, ο οποίος είναι ο φωτοευαίσθητος χιτώνας των ματιών. Σε αυτό το
στάδιο ο ασθενής συνήθως έχει πια σοβαρή αμφιβληστροειδοπάθεια και μπορεί
να παρουσιάζει θόλωμα ή μείωση της
όρασης - συμπτώματα που είναι ακόμα
εντονότερα σε όσους, εκτός από υπέρταση, έχουν και σακχαρώδη διαβήτη. Ο πάσχων μπορεί επίσης να παραπονιέται για
διπλωπία (βλέπει διπλά είδωλα) με πονοκεφάλους. Αργότερα, οι ασθενείς μπορεί
να παρουσιάσουν συσσώρευση υγρού
κάτω από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Η
κατάσταση αυτή λέγεται χοριοειδοπάθεια
και μπορεί να διαταράξει την όραση ή, μερικές φορές, να οδηγήσει στην πρόκληση
ουλών που διαταράσσουν την όραση. Τέλος, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο οπτικό νεύρο (οπτική νευροπάθεια), από παρεμπόδιση της ροής του αίματος. Η παρεμπόδιση αυτή προκαλεί τον θάνατο των
νευρικών κυττάρων και αιμορραγία μέσα
στο μάτι, οδηγώντας σε απώλεια όρασης.

ξεις της ήπιας μορφής της, δεδομένου ότι σημαντικό
ποσοστό των υπερτασικών ασθενών είναι αρρύθμιστοι ή νοσούν επί χρόνια δίχως να το γνωρίζουν. Δυστυχώς, η ανάπτυξή της συχνά συμπίπτει χρονικά με
την εκδήλωση προβλημάτων και σε άλλα εσωτερικά
όργανα, όπως η καρδιά (μπορεί, π.χ., να παρατηρηθεί
υπερτροφία της αριστεράς κοιλιάς) ή οι νεφροί (νεφρική νόσος)». Η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί προειδοποιητική ένδειξη ότι απαιτείται
άμεση ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, διότι μελλοντικά ο ασθενής κινδυνεύει από επιπλοκές, όπως το
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή η συμφορητική
καρδιακή ανεπάρκεια. Ειδικά στους ασθενείς με
σακχαρώδη διαβήτη, εξάλλου, η υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια αποτελεί παράγοντα κινδύνου
για ανάπτυξη και εξέλιξη της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, δηλαδή της πρόκλησης πρόσθετων αλλοιώσεων στον αμφιβληστροειδή εξαιτίας της
αυξημένης γλυκόζης (σακχάρου) αίματος. Αν γνωρίζετε ότι πάσχετε από υπέρταση και ξαφνικά παρουσιάσετε αλλαγές στην όρασή σας, απευθυνθείτε αμέσως στον οφθαλμίατρό σας.

Προσβάλλει περισσότερο
από το 30% των ενηλίκων
σε όλο τον κόσμο - Ποια
προβλήματα μπορεί
να προκαλέσει

P
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ΩΔΙΑ

Γράφει

α παρακάνω λόγια δεν προέρχονται από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Τα
διαβάζουμε σε μία από τις αρχαιότερες προφητείες του κόσμου, αυτήν που
μας κληροδότησε ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, πολλά χρόνια πριν από τη Γέννηση του Χριστού! Το 1464, ο φιλόσοφος και θεολόγος της Αναγέννησης
Μαρσίλιο Φιτσίνο (Marsilio Ficino) μετέφρασε το «Corpus Hermeticum»,
μια συλλογή κειμένων, γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Συγγραφέας της
συλλογής αυτής θεωρούνταν ο Ερμής ο Τρισμέγιστος, μία από τις πιο αινιγματικές και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Αρχαιότητας.

Η αρχαιότερη προφητεία για το τέλος
του κόσμου ανήκει σε έναν Έλληνα!
Όταν ο Ερμής ο Τρισμέγιστος
«είδε» το σήμερα
«...Εκείνον τον καιρό, οι άνθρωποι, κουρασμένοι από τη ζωή, δεν θα θεωρούν πια τον
κόσμο ως ένα αντικείμενο άξιου θαυμασμού
και σεβασμού. Αυτό το Όλον, το οποίο είναι
καλό, το καλύτερο που θα μπορούσε να φανερωθεί στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον,
θα τεθεί υπό τον κίνδυνο της αλλοίωσης. Οι
άνθρωποι θα το θεωρήσουν βάρος και έκτοτε
θα περιφρονούν και δεν θα αγαπούν την ολότητα του Σύμπαντος, το ασύγκριτο δημιούργημα του Θεού…
Γιατί το σκοτάδι θα σκεπάσει το φως. Θα θεωρηθεί προτιμότερος ο θάνατος από τη ζωή.
Κανείς δεν θα υψώνει τα μάτια του προς τον
Ουρανό. Ο ευσεβής άνθρωπος θα θεωρείται
τρελός και ο ασεβής σοφός. Ο αλλόφρων θα
θεωρηθεί γενναίος, ο χειρότερος εγκληματίας άνθρωπος καλός. Η ψυχή και όλα τα ιδανικά που αποδίδονται σε αυτήν (…) ανοησία.
Και θα θεωρηθεί πρωτεύον έγκλημα κάτω
από τον νόμο το να παραδοθεί κανείς στη θρησκεία του πνεύματος. Νέα δικαιοσύνη θα δημιουργηθεί και νέοι νόμοι. Τίποτε ιερό, καμιά
ευσέβεια…».
Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος προφητεύει στη
συνέχεια πως ο Θεός θα εγκαταλείψει το κόσμο και θα αποτραβήξει το βλέμμα του από τη
Γη: «…Οι Θεοί θα αποκοπούν από τους ανθρώπους. (…) Μόνο οι δαιμονικοί άγγελοι θα
παραμείνουν και θα αναμιγνύονται με τους
ανθρώπους (…), μπλέκοντάς τους σε μάχες,
ληστείες, απάτες και οτιδήποτε είναι ενάντια
στη φύση της ψυχής…».
Αν, όμως, η ανθρώπινη συμπεριφορά ταράζει τον Ερμή, η φθορά της φύσης καθιστά στα
μάτια του ακόμα πιο ζοφερό το μέλλον του κόσμου: «…Τότε η Γη θα χάσει την ισορροπία
της. Η θάλασσα δεν θα είναι πλέον πλεύσιμη.
Ο ουρανός δεν θα είναι πια γεμάτος αστέρια
και τα αστέρια θα σταματήσουν την πορεία
τους στον ουρανό. (…) Οι καρποί της Γης θα
σαπίσουν - το χώμα δεν θα είναι πλέον εύφο-

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(21/3-20/4)
Δίας και Κρόνος σάς επιτρέπουν
να πάρετε βαθιές ανάσες σε ό,τι
αφορά κάποιες σχέσεις, αλλά ο
Άρης φέρνει προβλήματα σε συνεργασίες. Μπορείτε να τακτοποιήσετε όλες τις εκκρεμότητες σε
αυτούς τους τομείς και να πάτε
μπροστά - και μακριά!

Ζυγός
(23/9-23/10)
Να χαίρεστε για τον θαυμασμό
που εισπράττετε. Συνεχίστε,
όμως, να είστε συνετοί, χαμηλών τόνων και να φροντίζετε
τον εαυτό σας. Θα νιώθετε
πλέον πιο ωραία με τους οικείους σας και την οικογένεια.

Ταύρος

Σκορπιός

Δίδυμοι

Τοξότης

(21/4-20/5)
Η μέρα είναι κατάλληλη για ενδοσκόπηση, ηρεμία, χαλάρωση και
ξεκούραση, ενώ θα φέρει ανθρώπους που θα σας στηρίξουν. Προσέξτε τα οικονομικά σας και μη χάσετε μια καλή σχέση ή μην μπει μια
αρνητική στη ζωή σας. Μην είστε
υπεραισιόδοξοι.
(21/5-21/6)
Δυσκολεμένοι είστε σε σχέσεις και
συνεργασίες, αφού βρίσκεστε ανάμεσα στις περιόδους των εκλείψεων (26/5/2021, 10/6/2021), ενώ ο
κυβερνήτης σας, ο Ερμής, είναι
ανάδρομος. Προσέξτε τα γραπτά
και τις υπογραφές, γιατί μένουν! Η
μέρα αυτή αρχίζει εκνευριστικά
και κουραστικά.

Καρκίνος

ρο και ο αέρας θα γίνει πυκνός, με μια πένθιμη
άπνοια στην ατμόσφαιρα…».
Παρ’ όλα αυτά, η μεγαλοψυχία και η αγάπη
του Θεού θα επιστρέψουν στον κόσμο, όχι
όμως χωρίς την απαραίτητη τιμωρία. Αφότου
θα αφήσει τον άνθρωπο να ταλαιπωρηθεί για
κάποιο διάστημα, μέσα στη δυστυχία που ο
ίδιος προκάλεσε, ο Θεός θα φωτίσει ξανά τους
καλούς και τους ενάρετους με τη χάρη Του:
«…Όταν όλα αυτά θα έχουν εκπληρωθεί, τότε
ο Κύριος και Πατέρας μας (…), προσπαθώντας με τη θέλησή του (…) να κλείσει τον δρόμο
προς την ακολασία και την παγκόσμια διαφθορά και για να διορθώσει τα λάθη, θα εκμηδενίσει όλο το κακό, είτε εξαλείφοντάς το με
κατακλυσμό είτε βασανίζοντας με τη φωτιά ή
καταστρέφοντάς το με λοιμώδεις ασθένειες
που θα εξαπλώσει σε διάφορα μέρη. Τότε θα
επιστρέψει στον κόσμο στην πρώτη του ομορφιά. (…) Θα δοξαστεί εκ νέου από τους ανθρώπους, που θα ζουν με συνεχείς ύμνους
δοξολογιών και ευχαριστιών. (…) Αυτή θα είναι η αναγέννηση του κόσμου. Μια ανανέωση
όλων των καλών στοιχείων, μια ευσεβής και
πιο επίσημη συντήρηση της ίδιας της φύσης,
που αναγκαία θα επιβληθεί στο πλήρωμα του
χρόνου (…) με τη θέληση του Θεού…».

Οι προβλέψεις της ημέρας

(22/6-22/7)
Βρείτε χρόνο για να διασκεδάσετε
ή να απολαύσετε τη δημιουργία.
Μην ξανοίγεστε οικονομικά, για να
μη βρεθείτε... από δήμαρχοι κλητήρες. Τα πράγματα εξελίσσονται
δύσκολα στον επαγγελματικό τομέα. Μην ανοίγετε «πληγές» που
δεν θα επουλωθούν εύκολα.

Λέων

(23/7-22/8)
Είναι μια μέρα αυτή με προκλήσεις, οπότε θα έχετε ανάγκη κάποια στιγμή από απομόνωση και
ηρεμία. Ίσως σας γίνουν προτάσεις για νέες πηγές εσόδων. Να
σκέφτεστε προτού πάρετε αποφάσεις, πριν να μιλήσετε και
ακόμη περισσότερο προτού πράξετε.

Παρθένος

(23/8-22/9)
Παρότι η μέρα μάλλον θα αναλωθεί
στο άγχος για την καριέρα ή σε κοινωνικές επαφές και υποχρεώσεις,
μπορεί να φέρει και επαγγελματική
άνοδο. Παράλληλα, Αφροδίτη και
Κρόνος φέρνουν βοήθεια στα οικονομικά σας και έσοδα.

(24/10-21/11)
Βγαίνετε από μια πολύ δύσκολη
συναισθηματική ή ψυχολογική
κατάσταση, αφού ο Δίας θα φέρει υποστηρικτές και προστασία.
Καλύτερα στις σχέσεις και…
στον έρωτα! Μπορεί, όμως, και
να επιλέξετε τη… μοναξιά.
(22/11-21/12)
Ο Ουρανός βοηθά στο κυνήγι του
χρήματος και, για τους τυχερούς,
στο σεξ. Γενικότερα, είναι δύσκολη
περίοδος για τα οικονομικά σας,
ενώ φέρνει φρούδες ελπίδες για
άνοδο και αποκατάσταση. Όμως,
κάθε επιπολαιότητα πληρώνεται.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Κάποιοι από σας ίσως κάνετε μια
ενδιαφέρουσα γνωριμία, η οποία,
ωστόσο, δεν υπόσχεται ηρεμία. Ο
Δίας είναι εξαιρετικά θετικός για
την εξέλιξη και την πορεία σας.
Πολλά πάνω, λίγα κάτω έχει η μέρα!

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Ο Δίας είναι θετικός για τα οικονομικά σας, αφού προμηνύει τύχη και επέκταση. Προσέξτε εργασιακές «ευκαιρίες» και αλλαγές
που αφορούν σε ακίνητα, στο
σπίτι ή στην οικογένεια. Επινοήστε λύσεις, αν πιεστείτε από εξωτερικά γεγονότα.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Η μέρα σε κάποιους θα φέρει λεφτά και άλλους θα τους οδηγήσει
στην ανεύρεση πηγών εσόδων. Η
σεξουαλικότητά σας είναι πολύ
τονισμένη. Επαγγελματικά, έχετε
ακόμη κάποια εμπόδια, τα οποία
θα υποχωρούν σταδιακά.
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Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

Νέα Δημοκρατία δεν προηγείται
απλώς του ΣΥΡΙΖΑ. Διατηρεί ανέπαφο
το εκλογικό ποσοστό της, δύο χρόνια
τώρα στην κυβέρνηση. Και τι χρόνια! Η αξιωματική αντιπολίτευση, όπως συνηθίζει, αμφισβήτησε τη νέα πολιτική έρευνα και ο Αλέξης
Τσίπρας σε συνέντευξή του είπε πως του αρέσει να μελετά τις δημοσκοπήσεις, αλλά περισσότερο του αρέσει να τις διαψεύδει. Στην πράξη. Ωστόσο, στην Κουμουνδούρου, παρότι δεν
το ομολογούν, πήραν μια ανάσα. Με 14% διαφορά από τον κύριο αντίπαλό σου δεν κάνεις
εκλογές στο μέσον της κυβερνητικής θητείας
σου. Όχι επειδή είναι τυχοδιωκτικό, μα γιατί είναι ανώφελο. Οπότε η κυβέρνηση, εάν και
εφόσον δεν αλλάξουν θεαματικά τα πράγματα,
προσανατολίζεται να τα παίξει όλα στον «πόλεμο των μεταρρυθμίσεων». Μια αναμέτρηση με
τον ΣΥΡΙΖΑ στο πεδίο των μεγάλων αλλαγών
που δρομολογεί ήδη στους τομείς της Εργασίας, του Ασφαλιστικού, της Παιδείας και της
Υγείας και η οποία θα κορυφωθεί το φθινόπωρο. Μετά τη θερινή ραστώνη.
Η προσδοκία της θερινής περιόδου, ιδίως
μετά τη σχεδόν επτάμηνη περίοδο του εγκλεισμού, η άρση των περισσότερων από τα περιοριστικά μέτρα, οι εμβολιασμοί που προχωρούν,
η αίσθηση (ή μήπως ψευδαίσθηση;) ότι «ξεμπερδέψαμε με την πανδημία» ίσως είναι παράγοντες που «νόθευσαν» (αν το έκαναν) τους
δείκτες της τελευταίας δημοσκόπησης. Ωστό-

σο, παρότι οι παράγοντες αυτοί είναι ευμετάβλητοι, δίνουν στην κυβέρνηση επαρκή πολιτικό χώρο ώστε να προχωρήσει στους σχεδιασμούς της. Πολύ περισσότερο από την ώρα
που ο αντίλογος του ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότερο
φιλολογικού παρά προγραμματικού χαρακτήρα. Γιατί δεν αρκεί να λες ότι «η ανάπτυξη δεν
πρέπει να αφορά σε λίγους αλλά στους πολλούς». Πρέπει να πεις και πώς θα το κάνεις.
Η συγκυρία ευνοεί την κυβέρνηση; Δεν χωρά αμφιβολία. Η υπεροχή Μητσοτάκη έναντι
των αντιπάλων του είναι ευδιάκριτη. Η διάθεση
της κοινωνίας, ακόμη και σε δύσκολες αποφάσεις όπως αυτή για την αστυνόμευση στα πανεπιστήμια, θετική. Τα αποτελέσματα της έως τώρα διακυβέρνησης μετρήσιμα και κατά πλειοψηφία θετικά. Η βελτίωση της καθημερινής
ζωής του πολίτη (όσο τουλάχιστον περνάει από

Η συγκυρία δείχνει ευνοϊκή
για την κυβέρνηση, ώστε
να προχωρήσει στις
μεταρρυθμίσεις που φιλοδοξεί
ότι θα αλλάξουν το πρόσωπο
της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.
Ωστόσο, τα κατεστημένα
συμφέροντα δεν θα κάτσουν
με σταυρωμένα τα χέρια...

το χέρι του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης) θεαματική. Ο ορίζοντας μάλλον καθαρός, παρότι πολλά θα εξαρτηθούν από τις συνομιλίες στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής
του ΝΑΤΟ και από τη θέση ενός μάλλον κυκλοθυμικού γείτονα, όπως ο Ερντογάν.
Πού θα εντοπίζαμε τα πεδία κινδύνου ή,
έστω, προσοχής; Στη ροπή της κυβέρνησης
στο αυτογκόλ. Ο κατάλογος από την Ικαρία έως
τον «Μίδα» και την πυρκαγιά στα Γεράνεια είναι μακρύς. Στις δυνάμεις της αδράνειας, στα
κατεστημένα και συντεχνιακά συμφέροντα
που στο παρελθόν στάθηκαν (και στέκονται)
εμπόδιο, καθώς εχθρεύονται κάθε αλλαγή που
θα τα ξεβολέψει. Στην απογοήτευση όσων επιβίωσαν στην πανδημία χάρη στα κυβερνητικά
προγράμματα στήριξης που έως το φθινόπωρο
θα έχουν αποσυρθεί και θα βρεθούν πρόσωπο
με πρόσωπο με την πραγματικότητα. Στις διεθνείς πιέσεις, όπως αυτές του ΔΝΤ, που επιχειρεί να βάλει από την πίσω (;) πόρτα θέματα μισθών και συντάξεων. Σε ένα τέταρτο κύμα της
πανδημίας…
Πολλά, λοιπόν, θα εξαρτηθούν από τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την προετοιμασία, τους
συσχετισμούς, την αντοχή αλλά και τους καθαρούς λογαριασμούς. Δεν υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που επιτεύχθηκαν δίχως συγκρούσεις.
Αλλά δεν υπάρχουν και μεταρρυθμίσεις που
να πέτυχαν, αν δεν σχεδιάστηκαν υπέρ του πολίτη.

Αλήθεια, το Πρίνστον μάς πείραξε;

Τ

ελικά, στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας όλα μπορούν να συμβούν. Όπως
το να ξεσηκωθούν διάφοροι για να καταγγείλουν (ορθά κατά τη γνώμη μου) την
απόφαση του αμερικανικού Πανεπιστημίου
Πρίνστον να καταργήσει τη διδασκαλία των
Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών. Και
πού; Στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών. Και θα
ένωνα κι εγώ τη φωνή μου με τις φωνές εκείνων που διαμαρτύρονται, αν στη χώρα που λέγεται Ελλάδα τα Αρχαία Ελληνικά δεν είχαν
ριχτεί στον Καιάδα. Αν δεν είχαν γίνει για διάφορους λόγους «μισητά» στη σπουδάζουσα
νεολαία, η οποία μόνο… σαμπάνιες δεν άνοιγε όταν καταργήθηκαν.
Όσο και αν μας ενοχλεί η απόφαση του
Πρίνστον, που βρίσκεται χιλιάδες μίλια μακριά από την Αθήνα, η αλήθεια είναι ότι τα Αρχαία Ελληνικά τα σκοτώσαμε πρώτοι εμείς με
μια σειρά από τρόπους. Κάποιοι, για άγνωστους σε εμένα λόγους, ήθελαν να στερήσουν

από γενιές ολόκληρες την πρόσβαση στον
αξιακό κώδικα των Αρχαίων Ελλήνων αλλά
και στη γνώση των Ελληνικών. Μας ήθελαν
«τυφλούς» και αμαθείς. Το κακό είναι ότι με
τη συμπεριφορά τους μας έκαναν να ζητήσουμε οι ίδιοι να καταργηθούν τα Αρχαία Ελληνικά, για να μην ταλαιπωρούνται τα… παιδιά
από κάτι που θα τους είναι άχρηστο στην εποχή που μεγαλώνουν.
Αυτή την κουλτούρα καλλιεργούσαμε επί
χρόνια, με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα, τα οποία ζούμε και πληρώνουμε ως

Η αλήθεια είναι ότι
τα Αρχαία Ελληνικά
τα σκοτώσαμε πρώτοι εμείς
με μια σειρά από τρόπους

Έλληνες. Διότι στο μοντέλο των Αρχαίων Ελλήνων ο νεοπλουτισμός ήταν καταδικαστέος,
η έλλειψη σεβασμού δεν ήταν αποδεκτή, ο
πολιτισμός ήταν διαπαιδαγώγηση και όχι επιδοματική πολιτική, ενώ η δικαιοσύνη, η φιλοπατρία, το εμείς κατά του εγώ, η σκέψη και άλλες έννοιες ήταν ο κανόνας. Αυτά και πολλά
άλλα ήθελαν να καταργήσουν με τη μη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών.
Όταν, λοιπόν, ως κοινωνία συναινέσαμε
στην Ελλάδα στην κατάργησή τους, ξέραμε ότι
θα φτάναμε εδώ με μεσοδιάστημα την... καθαρεύουσα. Για αυτό αναρωτιέμαι: Το Πρίνστον
μάς πείραξε; Ή ότι επιλέξαμε να μπούμε ξανά
στους… σκοτεινούς χρόνους στερώντας την
πραγματική γνώση από γενιές Ελλήνων. Αλλά
αυτά είναι ψιλά γράμματα για κάποιους, οι
οποίοι έχουν τις λογικές του Πρίνστον στην
ψυχή τους. Και σε αυτές δεν χωρούν ούτε ο
Πλάτωνας ούτε ο Κικέρωνας…
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