MΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΕ ΤΣΙΠΡΑ:

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛH

ΑΛΕΞΗΣ ΣΕ ΚΥΡΙΑΚΟ:

«ΠΡΟΣΕΧΕ, ΓΙΑΤΙ
ΘΑ ΠΕΣΕΙΣ ΟΠΩΣ
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΟΥ»!

«ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ
Ο ΝΕΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 4

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟN ΝΕΟ NOMO
Ι.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Και μετά
τη «μητέρα
των μαχών»;

ΣΕΛ. 34
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ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 146

ΣΕΛ. 25

N. ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ

Προσοχή
στο καλάθι
του νοικοκυριού

ΣΕΛ. 34
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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ EMAIL ΣΑΣ
ΜΠΑΪΝΤΕΝ - ΠΟΥΤΙΝ

ΔΕΝ EΛΙΩΣΑΝ…
ΟΙ ΠAΓΟΙ ΣΤΟ
ΠΡΩΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟY

ΣΕΛ. 23

ΑΝΔΡEΑΣ
ΛΟΒEΡΔΟΣ
πρώην Υπουργός,
Βουλευτής ΚΙΝ.ΑΛ.

«ΕΙΣ ΜAΤΗΝ ΠΕΡΙΜEΝΑΜΕ
ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡIΣΕΙ ΤΑ
ΠΡAΓΜΑΤΑ Η ΚΥΒEΡΝΗΣΗ»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΕΛ. 8

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ

«ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ
ΔΡΟΜΟ ΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ»
ΣΕΛ. 12

ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ…

ΣΕΛ.14

Απίστευτες κατηγορίες μεταξύ «συντρόφων» για χρέη και μίζες

ΕΒΓΑΛΑΝ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

γαμπροί και… σώγαμπροι!

Ο Κεγκέρογλου ήθελε
να καρφώσει Ραγκούση
- Ξενογιαννακοπούλου
και εκείνοι «έδωσαν»
τον (εορτάζοντα) ΓΑΠ

ΣΕΛ. 11

EDITORIAL O ΓΝΩΣΤΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΑ ΓΝΩΡΙΜΑ ΛΗΜΕΡΙΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

ΜΠΑΡΑΖ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ
ΣΕΛ. 24

ΣΕΛ. 2, 14

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ,
ΑΕΚ ΚΑΙ ΑΡΗ
ΣΕΛ. 28

Ο ΔΕΝΔΙΑΣ ΠΗΡΕ… ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ

ΣΕΛ. 13
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Editorial

OLITICAL

Ο γνωστός Πολάκης σε νέες περιπέτειες
Ο
Παύλος Πολάκης δεν σταματάει ποτέ να μας
εκπλήσσει δυσάρεστα. Με αναρτήσεις στα
κοινωνικά δίκτυα και δηλώσεις στα μέσα
ενημέρωσης. Χθες, μάλιστα, απέδειξε ότι το ρεπερτόριό του είναι ανεξάντλητο, μιας και ανανεώνεται
διαρκώς. Από τα έδρανα της Βουλής ο αψύς Κρητικός ξεπέρασε τον εαυτό του σε ύβρεις και γραφικότητες, δίνοντας ένα μοναδικό ρεσιτάλ φανατισμού.
Συντάχθηκε ανοιχτά και απερίφραστα με τους αντιεμβολιαστές και τους δικαιολόγησε γιατί δεν κάνει
και ο ίδιος το εμβόλιο, αφήνοντας άναυδη την Ολομέλεια με την εξής φράση: «Την επιστημοσύνη μου δεν
την παζαρεύω με κανέναν. Δεν θα ξεχάσουμε αυτά
που ξέραμε από την ιατρική επιστήμη, επειδή κάποιοι στήριξαν το αφήγημά τους στην κονόμα κάποιων

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)

εταιρειών». Ωστόσο, την πιο αήθη και δυσώδη επίθεση τη φύλαγε για τους επιστήμονες της Επιτροπής.
Σιγά μη γλίτωναν αυτοί που επί δεκαέξι μήνες τώρα,
αφιλοκερδώς και αόκνως, δίνουν τη μάχη με την
πανδημία. Σε μια έκρηξη τυφλού μίσους τη χαρακτήρισε «εντεταλμένη επιτροπή των λοιμωξιολόγων»,
που κρατάει «φανάρι» στην κυβέρνηση.
Κι όμως, αυτός ο άνθρωπος είναι ιατρός και, μάλιστα, γενικός χειρουργός και εντατικολόγος!
Κι όμως, αυτός ο άνθρωπος έχει δώσει τον όρκο
του Ιπποκράτη!
Κι όμως, αυτός ο άνθρωπος διετέλεσε για σχεδόν
πέντε χρόνια αναπληρωτής υπουργός Υγείας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ!
Εν τούτοις, αμφισβητεί ευθέως την αξιοπιστία των

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

εμβολίων κατά του Covid-19, για την αποτελεσματικότητα των οποίων είναι υπερήφανη η παγκόσμια
επιστημονική κοινότητα.
Ματαίως η Νέα Δημοκρατία ζητάει από τον Αλέξη
Τσίπρα να καταδικάσει τις «ψεκασμένες» δηλώσεις
του Σφακιανού βουλευτή, που ναρκοθετούν και υπονομεύουν το εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας,
δίνοντας άλλοθι στους αρνητές. Σιγά μην το κάνει.
Άλλωστε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνος που
σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 είχε δηλώσει με περίσσιο κυνισμό ότι «άνοιξε η πλατφόρμα επιτέλους,
έστω και για τα AstraZeneca για να ξεστοκάρουμε...».
Όμοιος ομοίω αεί πελάζει, που έλεγαν και οι αρχαίοι (Πλάτωνας, Συμπόσιο)…

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ:

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

«P»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Aριέτα Μουρτοπάλλα
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Αγάπη Κόρμπε
ΑΤΕΛΙΕ:

Ευτυχία Κόλβερη,
Βασίλης Υψηλός
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Γεωργία Κουμπούνη,
Κώστας Κουτσογιάννης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Επικεφαλής: Δημήτρης Δραγώγιας

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

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Ιωάννης Σαρακηνός dpo@sarakinoslaw.com
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Έπιασαν... δουλειά οι πολιτικοί αρχηγοί!
Γράφει
ο Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

Τ

ο νομοσχέδιο για το εργασιακό,
που ψηφίστηκε χθες και έγινε
νόμος του κράτους με την ψήφο
των βουλευτών της Ν.Δ., έδειξε
ότι οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πιάσει για
τα καλά… πολιτική δουλειά. Η συζήτηση
είχε από όλα χθες: καρφιά, αντιπαραθέσεις, υψηλούς τόνους, υπονοούμενα για
εκλογές. Όλα αυτά έδειξαν ότι η κανονικότητα επέστρεψε για τα καλά στο Κοινοβούλιο, το οποίο, εκτός των άλλων, είχε
«ακροατήριο» στην Ολομέλεια με πολλούς βουλευτές.
Με επί της ουσίας απαντήσεις τόσο για
τις προβλέψεις του εργασιακού νομοσχεδίου όσο και για τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης αλλά και με σκληρά καρφιά
για τον Αλέξη Τσίπρα και τη Φώφη Γεννηματά εμφανίστηκε στη Βουλή ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, βάζοντας έτσι την προσωπική του σφραγίδα σε ένα νομοσχέδιο που
είχε αναγορευθεί ως μητέρα των μαχών
από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ο κ. Μητσοτάκης, άλλωστε, ήταν αυτός
που ανακοίνωσε και την κατάθεση αιτήματος για ονομαστική ψηφοφορία επί των
άρθρων του νομοσχεδίου, θέτοντας έτσι,
όπως είπε, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝ.ΑΛ. προ των
ευθυνών τους και καταγγέλλοντας την
«υποκρισία τους». «Σας ρωτώ, κύριε Τσίπρα και κ. Γεννηματά. Θα ψηφίσετε την
ψηφιακή κάρτα που καταργεί τη μαύρη
και την υποδηλωμένη εργασία; Θα ψηφίσετε την επαγγελματική αποκατάσταση
και ασφάλιση των ταχυμεταφορών; Θα
ψηφίσετε την εξίσωση εργατοτεχνιτών με
υπαλλήλους; Θα ψηφίσετε τους λόγους
απαγόρευσης της απόλυσης; Θα πείτε ναι
ή όχι στην καθιέρωση της άδειας πατρότητας; Θα αρνηθείτε την απαγόρευση απόλυσης του νέου πατέρα. Τελικά, συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι όποιος εργάζεται
από απόσταση έχει το δικαίωμα να αποσυνδέεται όταν τελειώνει το ωράριο εργασίας του;», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης, υπεραμυνόμενος των θετικών -κατά
τον ίδιο- πτυχών του νομοσχεδίου.
«Με το εργασιακό νομοσχέδιο αναμετρώνται οι δυνάμεις της πραγματικά προοδευτικής σκέψης με τις δυνάμεις της
συντήρησης», είπε σε άλλο σημείο κ. Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας το νομοσχέ-

διο φιλεργατικό και βαθιά αναπτυξιακό. Ο
πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο εκσυγχρονίζει το πλαίσιο, που
χρονολογείται από το 1982 και δεν έχει
προβλέψεις, φέρ’ ειπείν, για την τηλεργασία, ενώ πρόσθεσε ότι «βάζει κανόνες στη
ζούγκλα». Απαρίθμησε τις δέκα «τολμηρές», όπως είπε, αλλαγές που το εργασιακό επιφέρει, με αιχμή την ψηφιακή κάρτα
εργασίας αλλά και τις ρυθμίσεις για τους
εργατοτεχνίτες, ενώ επέμεινε στην ανάγκη το ΣΕΠΕ να είναι ανεξάρτητη αρχή και
όχι να υπάγεται στον εκάστοτε υπουργό
Εργασίας.
«Με το νέο πλαίσιο, όταν μια απεργία
απορρίπτεται από το δικαστήριο, δεν θα
μπορεί να επιστρέφει από το παράθυρο με
άλλη απόφαση δευτεροβάθμιου σωματείου. Με λίγα λόγια, η απεργία διαχωρίζεται
από την παρανομία», είπε ακόμη ο πρωθυπουργός ως προς την προκήρυξη
απεργίας, ενώ τόνισε ότι «στο εξής οι συνδικαλιστές θα έχουν τις απαιτούμενες διευκολύνσεις, όχι όμως ασυλία».
Απάντησε, δε, «σε fake news», όπως είπε, «όπως η κατάργηση του 8ώρου», τόνι-

σε ότι οι υπερωρίες δεν θα πληρώνονται
με ρεπό, αλλά πάντα με προσαυξημένη
αμοιβή, ενώ απέρριψε και τα επιχειρήματα ότι καθιερώνονται οι ατομικές συμβάσεις ως κυρίαρχη μορφή.

Διαχειριστής και αντίγραφα
Η εμφάνιση του πρωθυπουργού, πάντως, όπως προαναφέρθηκε, είχε και χοντρά «καρφιά» εναντίον του Αλέξη Τσίπρα
και της Φώφης Γεννηματά. Αρχικά, ο κ.
Μητσοτάκης απάντησε στην αναφορά του
κ. Τσίπρα στη συνέντευξή του στο Star
ότι… δεν κάνει ούτε για διαχειριστής πολυκατοικίας. «Επειδή κάνατε αστειάκι ότι
δεν κάνω ούτε για διαχειριστής πολυκατοικίας, σίγουρα δεν θα αναλάμβανα διαχειριστής πολυκατοικίας αν τη είχατε χτίσει εσείς ως πολιτικός μηχανικός», είπε ο
κ. Μητσοτάκης.
Ακόμη, ο πρωθυπουργός σχολίασε την
αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα για τις
εκλογές και την επιστροφή του στην περίοδο ’90-’93. «Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την ιστορική σας αποστροφή και το τι
θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Να σας

πω ένα μυστικό; Δεν είστε Ανδρέας Παπανδρέου!», είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Σχολιάζοντας, δε, τα περί «μητέρας των
μαχών», ο κ. Μητσοτάκης κάρφωσε τον
«αναχρονισμό» των κομμάτων της αντιπολίτευσης, μιλώντας για «γιαγιά των μαχών» και για… εργατοπαππούδες.
Εκτός κάδρου δεν άφησε ούτε τη Φώφη
Γεννηματά, μόλις τη διαδέχθηκε στο Βήμα
για την πρωτολογία του. « Άκουσα ένα
κρεσέντο μηδενισμού, με αφορισμούς, με
αναμάσημα ξεπερασμένων κλισέ, όλα
μαύρα στη χώρα και στο νομοσχέδιο. Είχα
την εντύπωση πως άκουγα τον κ. Τσίπρα.
Μεταξύ του πρωτότυπου και του αντιγράφου, πάντα το πρωτότυπο θα επιλέγουν οι
πολίτες», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Κυριάκος Μητσοτάκης
σε Αλέξη Τσίπρα: «Δεν είσαι
ο Ανδρέας Παπανδρέου»!
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Δεν τσίμπησε η (λοιπή) αντιπολίτευση στην πρόσκληση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ
Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να έθεσε το θέμα της μετεκλογικής συνεργασίας με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και του σχηματισμού μιας προοδευτικής κυβέρνησης,
αλλά εκείνα δεν φαίνεται να… τσίμπησαν.
Η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. Φώφη Γεννηματά τόνισε: «Οι
διατάξεις του εργασιακού απαιτούν από τον εργαζόμενο
να σκύψει το κεφάλι, να δεχθεί τα πάντα και να υποταχθεί.
Απέναντι σε αυτή την πολιτική, κάθε πολίτης που αισθάνεται προοδευτικός δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος και σιωπηλός. Κανείς δεν δικαιούται να σιωπήσει ή να κρυφτεί
μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις. Θα συμφωνήσω μαζί σας,
κύριε Μητσοτάκη, γιατί πράγματι ο εκφραστής της προοδευτικής παράταξης στη χώρα -το πρωτότυπο- είναι το

Κίνημα Αλλαγής και είναι θέμα χρόνου να ξεπεράσουμε
τις συκοφαντίες, την προβοκάτσια, όλη την προσπάθεια
που τόσο συντονισμένα όλα τα τελευταία χρόνια επιχειρούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος μας.
Ξαναβρίσκουμε τη σχέση μας με τις προοδευτικές δυνάμεις, με τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου».
Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας
δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το έκτρωμά σας θα μείνει στα
χαρτιά, ούτε μια στιγμή δεν θα νομιμοποιηθεί στη συνείδηση των εργαζομένων».
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε: «Ανατρέπετε όλους τους νόμους που
διέπουν το εργασιακό δίκαιο. Βασική αρχή του νομοσχε-

δίου είναι η ανάπτυξη με φτηνή εργασία. Αυτό, βέβαια,
βολεύει τους ολιγάρχες φίλους σας και τους Γερμανούς
που υπηρετείτε. Θα έχουμε έκρηξη της εργασιακής φτώχειας, μείωση των μισθών, απλήρωτες υπερωρίες, ατομικές συμβάσεις και, βέβαια, νέο κύμα μετανάστευσης.
Δημιουργείτε τη νέα γενιά νεόπτωχων που δεν θα έχουν
στον ήλιο μοίρα».
Τέλος, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 επισήμανε ότι «η κυβέρνηση επισημοποιεί την κατάργηση της όποιας προστασίας έχει απομείνει για τους εργαζομένους έπειτα από 11
χρόνια επιδρομών υπό την κάλυψη της χρεοδουλοπαροικίας που σκοτεινιάζει τούτο τον τόπο, που σκοτεινιάζει τον
νου των ανθρώπων μας εκεί έξω».

«Λέτε τον Μεσαίωνα... Αναγέννηση!»
Tσίπρας: «Ξεστοκάρετε στους νέους όλο το μίσος» - «Είναι μετρημένες οι μέρες σας»

Σ

αν επικεφαλής της Κεντροαριστεράς εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας με μια ομιλία σε πολύ
υψηλούς τόνους και με αιχμές ακόμη και
για τη θητεία του πατέρα του πρωθυπουργού Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ο κ. Τσίπρας
άφησε υπονοούμενα για εκλογές, λέγοντας ότι «οι μέρες της κυβέρνησης είναι μετρημένες και θα τις χάσει, όποτε κι αν γίνουν οι εκλογές», ενώ σημαντικό μέρος
της τοποθέτησής του αναλώθηκε στο θέμα
των δανείων της Ν.Δ. Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «αρχιερέα των
ψεύτικων υποσχέσεων», ενώ αναφορικά
με το εργασιακό νομοσχέδιο κατηγόρησε
την κυβέρνηση ότι «ξεστοκάρετε πάνω
στους νέους όλο το μίσος των αυταρχικών
καθεστώτων», θέτοντας ως παράδειγμα
την παροχή μόνο του εμβολίου του AstraZeneca στις νεότερες ηλικίες.
«Εσείς προσωπικά δεσμευτήκατε για
την εξυγίανση των οικονομικών του κόμματός σας», είπε ο Αλέξης Τσίπρας και
συνέχισε λέγοντας απευθυνόμενος στον
πρωθυπουργό ότι η Νέα Δημοκρατία χρεώνει με περισσότερα από 30 εκατ. ευρώ
τον χρόνο τούς Έλληνες πολίτες. «Πώς να
κρύψετε ότι μας κυβερνά ένα κόμμα χρεοκοπημένο οικονομικά αλλά και ηθικά;
Ένα κόμμα-στρατηγικός κακοπληρωτής
σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος; Και
μάλιστα το ίδιο κόμμα, με τον ίδιο αρχηγό,
που έταξε να βάλει τάξη στα οικονομικά
της χώρας. Πώς να κρύψετε, κύριε Μητσοτάκη, ότι είστε εσείς προσωπικά ο αρχιερέας της αναξιοπιστίας, του λαϊκισμού,
των ψεύτικων υποσχέσεων, του φαρισαϊ-

σμού, αφού δεσμευτήκατε για εξυγίανση
στα οικονομικά του κόμματός σας και αντί
για αυτό φορτώσατε με 120 εκατ. φέσι
τούς Έλληνες φορολογούμενους;».
Και ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε: «Κύριε Μητσοτάκη, είστε ένας πρωθυπουργός που,
αντί να ενώνει, διχάζει τον ελληνικό λαό,
αντί για συλλογική ευθύνη χτίζετε τείχη.
Αυτό κάνετε.
Τείχη γύρω για τη νεολαία, τους εργαζομένους, τους μικρομεσαίους, τους ανθρώπους του πολιτισμού, όλους όσοι προ-

σπαθούν να παραγάγουν και να δημιουργήσουν χωρίς απευθείας αναθέσεις και
πλάγιες υποθέσεις. Τείχη τελικά διχασμού και κοινωνικής κατάστασης πολιορκίας. Και εντός των τειχών είναι η ελίτ.
Που τη στηρίζετε και σας στηρίζει».
Τέλος, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «θεμέλιο λίθο» αυτού του διχασμού και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «βαφτίζει
τον Μεσαίωνα... Αναγέννηση». Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε «ό,τι πιο αντεργατικό
έχει έρθει σε αυτή την αίθουσα για ψήφι-

ση, να διαπραγματεύεται με ατομική σύμβαση ο πανίσχυρος εργοδότης με τον
αδύναμο εργαζόμενο».
Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι
«έχει ήδη αρχίσει η αντίστροφή μέτρηση
για την πιο κυνική και πιο ανίκανη κυβέρνηση της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Το
τέλος σας θα σημάνει μια νέα αρχή λύτρωσης για τον τόπο. Γιατί όσο και αν προσπαθείτε με νύχια και με δόντια να το αποτρέψετε, αυτή η χώρα θα αλλάξει προς το
καλύτερο».

P
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Ο Βαρουφάκης «έκλεψε»
και τους φίλους του Τσίπρα
Το Συνέδριο του ΜέΡΑ 25 ενόχλησε πολλούς στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι χαιρετισμοί από Νόαμ Τσόμσκι, Ναόμι Κλάιν και Σλαβόι Ζίζεκ
ήταν ό,τι χειρότερο γι’ αυτούς, γιατί πρόκειται για προσωπικότητες που τις διαφήμιζαν πάντα ως φίλους του Αλέξη Τσίπρα.
Και ξαφνικά βρέθηκαν στο πλευρό του
Γιάνη Βαρουφάκη. Κλέφτης φίλων ο Βαρουφάκης! Άσε που πήγε και το έκανε
στις φτωχογειτονιές της Δραπετσώνας…

Κάποιος πρέπει να πληρώσει πολιτικά για τη σύγχυση
που προκλήθηκε με το αλαλούμ για το AstraZeneca.
Συνεργάτες του πρωθυπουργού θεώρησαν τη συγκεκριμένη εισήγηση «βόμβα» στα θεμέλια της επιχείρησης εμβολιασμού και δεν τους άρεσε καθόλου το
γεγονός ότι ουδείς στην οδό Αριστοτέλους είχε σκεφθεί να ενημερώσει το γραφείο του πρωθυπουργού.

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Το πρωινό με
την Ούρσουλα

OLITICANTIS

«Κλαίνε οι χήρες, κλαίνε
και οι παντρεμένες…»

Π

ρωινό με την Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν θα έχει σήμερα το πρωί στο
Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός. Η αλήθεια είναι ότι το μπαλκόνι ενδείκνυται, κάτι που δοκίμασε και ο πρόεδρος
του ΕΛΚ, Ντόναλντ Τουσκ, προ ημερών.
Μαθαίνω, δε, ότι πάλι χρειάστηκε ειδικό
μενού. Ο Τουσκ, βλέπετε, είχε δυσανεξία
στη λακτόζη, ενώ η φον ντερ Λάιεν είναι
χορτοφάγος - συνεπώς πρέπει όλο το μενού να προσαρμοστεί. Ο Μητσοτάκης προφανώς έχει αποφασίσει να κάνει αυτά τα
working breakfasts που συνηθίζονται στο
εξωτερικό για να συσφίξει τις σχέσεις με
τους καλεσμένους μας. Την ίδια ώρα, δε,
πρωινά θα τρώνε κι άλλοι: Για παράδειγμα,
ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου
του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης στο
Μουσείο Μπενάκη, με τη στενή συνεργάτιδα της φον ντερ Λάιεν, Στεφάνι Ρίζο, αλλά
και το επικοινωνιακό επιτελείο του Μαξίμου με το επικοινωνιακό team της προέδρου της Κομισιόν.

Η λαϊκή ρήση ταιριάζει γάντι στον Mr Jumbo, ο
οποίος εμφανίζεται ιδιαίτερα απαισιόδοξος για
τα κέρδη της εταιρείας του. Μιλώντας στη
Γενική Συνέλευση, ο κ. Τόλης Βακάκης
επεσήμανε πως το 2021 και το 2022 είναι
χαμένες χρονιές, καθώς η πανδημική κρίση
ακόμη έχει επιπτώσεις στα οικονομικά της
εταιρείας, όπως είναι η εκτίναξη του
μεταφορικού κόστους (δεκαπλάσιο, συγκριτικά
με τα προ πανδημίας επίπεδα) και η αύξηση των
τιμών των πρώτων υλών. Έτσι, λοιπόν, σε
ερώτηση για το αν θα επανέλθουν κάποια
στιγμή οι τιμές στα προ πανδημίας επίπεδα,
παράφρασε τον Κέινς, αναφέροντας πως
«κάποια στιγμή θα υπάρξει εξισορρόπηση των
τιμών. Το θέμα είναι να ζούμε έως τότε».
Δηλαδή, κύριε Τόλη, οι άλλοι που έβαλαν
λουκέτο στην πανδημία και δεν έχουν στον ήλιο
μοίρα τι πρέπει να πουν;

Έχουν πέσει όλοι με
τα μούτρα στην Κρήτη

Νίκος Μπίστης: Ακόμα
ένα «πουλέν» του Τσίπρα

Σωτήρας του τόπου κι αυτός! Σε δημόσια παρέμβασή του επιτέθηκε σε όσους «οδύρονται ότι έχουμε λίγες γεννήσεις και πως θα
είμαστε σε 10 χρόνια 7.500.000. Δεν αντιλαμβάνονται ότι ο μόνος δρόμος δεν είναι να
γεννάνε οι Ελληνίδες από πέντε
παιδιά -δεν πρόκειται να γίνει αυτό και καλώς δεν θα γίνει, γατί
υπάρχουν κι άλλα πράγματα στη
ζωή-, αλλά η ενσωμάτωση, όχι μια
κι έξω, αλλά με όρους και προϋποθέσεις, ενός δυναμικού ανθρώπινου δυναμικού που έρχεται από
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αν
δεν το καταλάβουν αυτό και συνεχίσουν αυτήν την πολιτική, δεν έχει νόημα να κλαίνε
μετά για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας», τόνισε ο γυρολόγος κ. Μπίστης, που
αυτό τον καιρό είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε λίγο
ούτε πολύ, ο κ. Μπίστης βλέπει τους μετανάστες ως «μηχανές του σεξ», που θα πρέπει
να τους εκμεταλλευτεί η χώρα μας για να λύσει το δημογραφικό της πρόβλημα. Σας τον
χαρίζω τον κύριο… Τα σχόλια, δικά σας.

P

Γιάννενα ναι, γάμος όχι
Κανονικά θα πάει στην περιοδεία του
στα Γιάννενα ο πρωθυπουργός αύριο, Παρασκευή. Άλλωστε, και ο ίδιος θέλει να
αρχίσει να βγαίνει από το Μέγαρο Μαξίμου
περισσότερο, με ταξίδια τόσο εκτός όσο
και εντός συνόρων. Μπορεί να βρεθεί στην
Ήπειρο λοιπόν -όπως πληροφορούμαι εξ
εγκύρου πηγής και διάψευσης δεν επιδέχομαι- ότι ο πρωθυπουργός αποφάσισε να
μην παρευρεθεί στον γάμο του ζεύγος
Λαιμού - Αράπογλου που γίνεται το Σάββατο και είναι το talk of the town, αν και
διατηρεί καλές σχέσεις και με τις δύο οικογένειες. Είναι περίεργες εποχές…

Τα στελέχη της Ν.Δ. αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν
πάρει φόρα και οργώνουν την Κρήτη, για
ευνόητους λόγους. Να, προχθές, ο Τσίπρας είχε
στείλει στο νησί τη Θεσσαλονικιά Κατερίνα
Νοτοπούλου… να σαρώσει με την αύρα της και
να μπορέσει να ανοίξει διαύλους με τον
περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Όμως και
οι υπουργοί της κυβέρνησης δεν πάνε πίσω…
Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η σειρά της
υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, η οποία
βρέθηκε για αυτοψία στο έργο του νέου
Αερολιμένα στο Καστέλι και στον αρχαιολογικό
χώρο της Γόρτυνος. Είχε και αυτή συνάντηση με
τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, καθώς
και με τους δημάρχους Αγ. Νικολάου, Λασιθίου
και Μαλεβιζίου. Παράλληλα, η υπουργός
Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, έκανε αιφνιδιαστική
επίσκεψη στα Χανιά την προηγούμενη
εβδομάδα, συζητώντας με μαθητές και
εκπαιδευτικούς το νέο πλαίσιο και τις αλλαγές
που σχεδιάζονται να εφαρμοστούν από τον
Σεπτέμβριο. Η καλύτερη στιγμή της περιοδείας
της, πάντως, ήταν όταν στο Μουσικό Σχολείο
Χανίων παρακολούθησε έναν 14χρονο μαθητή,
τον Μάξιμο, να παίζει καταπληκτικά πιάνο.
«Είναι ταλέντο», σχολίασε η υπουργός.
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Το... Πρόσωπο

ΡOLITICAL

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Μαξίμου διά χειρός
Μαρέβας…
Η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα
Μητσοτάκη, μίλησε για το ανακαινισμένο Μέγαρο Μαξίμου στο παγκοσμίου
φήμης διαδικτυακό περιοδικό Αρχιτεκτονικής «Architectural Digest». Για την
ακρίβεια, η ίδια η κυρία Μητσοτάκη επιμελήθηκε την ανακαίνιση του Μεγάρου
που κοσμείται με εξαιρετικές εικόνες
από τους χώρους του κτιρίου, εν όψει
των εορτασμών για τα 200 χρόνια από
την Ελληνική Επανάσταση. Το κτίριο
«δεν είχε ξαναβαφτεί από το 2004, λίγο
προτού η Αθήνα φιλοξενήσει τους
Ολυμπιακούς Αγώνες», όπως λέει η κυρία Μητσοτάκη στη συνέντευξή της στο
περιοδικό, δεδομένου ότι μεσολάβησαν
και κάποια χρόνια μεγάλης οικονομικής
στενότητας. Όμως, η κατάλληλη ώρα είχε πλέον έρθει για να μετατραπεί το Μέγαρο Μαξίμου στον χώρο που προβάλλει την ιστορία, την κληρονομιά και τη
δημιουργικότητα της Ελλάδας, καθώς
«αυτό το μέρος αντιπροσωπεύει τον ελληνικό λαό», όπως λέει η ίδια. Η εντολή
από τον πρωθυπουργό, ωστόσο, ήταν
«μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά να
μην κοστίσει στο ελληνικό κράτος ούτε
ένα λεπτό του ευρώ». Και έτσι έγινε…

POLITICANTIS

Ο Κυρανάκης εκεί που «αρχίζει η Ελλάδα»
Μιας και τα Ελληνοτουρκικά είναι στο φόρτε τους, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βουλευτής της Ν.Δ., επέλεξε να μεταβεί στο
Καστελόριζο και να στείλει το δικό του μήνυμα. Ο βουλευτής του Νότιου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας και πρώην
αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ανάρτησε, μάλιστα, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αρκετές
φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο ακριτικό νησί. Με φόντο το γραφικό και εμβληματικό λιμάνι του νησιού, ο κ. Κυρανάκης
συνόδευσε τη φωτογραφία του με το σχόλιο «Στο Καστελόριζο, εδώ που αρχίζει η Ελλάδα…» και απέσπασε ουκ ολίγα θετικά
σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης δημοσίευσε επίσης στιγμιότυπο
από τη συνάντησή του με ιερέα του νησιού και «μοιράστηκε» τη βόλτα του με σκάφος στη θάλασσα παρέα «με τον κύριο Αντώνη,
τον βαρκάρη του Καστελόριζου». Επιπλέον, ο βουλευτής της Ν.Δ. είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με αξιωματικούς του
Πολεμικού Ναυτικού στο νησί και να ξεναγηθεί στην πυραυλάκατο ΤΠΚ «Σταράκης». Θα βράζουν οι «φίλοι» μας οι Τούρκοι…

«Σφάζονται» μεταξύ τους
ΚΙΝΑΛίτες και πρώην ΠΑΣΟΚοι
Μετά τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, στη
«σέντρα» για τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ βγαίνει και
ο πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης. Ο κ.
Ραγκούσης, με σφοδρή επίθεση προς τον κ.
Κεγκέρογλου, τον αποκαλεί «συνειδητό συκοφάντη» και τονίζει πως «η εποχή υπερχρέωσης του ΠΑΣΟΚ, στην οποία αναφέρθηκε ο κ.
Κεγκέρογλου, είναι η εποχή της προεδρίας του
κ. Γιώργου Παπανδρέου, σημερινού βουλευτή
του ΚΙΝ.ΑΛ.». Και συμπληρώνει ότι «στην
πραγματικότητα τον κ. Παπανδρέου διασύρει ο κ. Κεγκέρογλου και, επομένως, αυτός
οφείλει να του απαντήσει». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι
«οι εκάστοτε γραμματείς του κόμματος, όπως τον ανάγκασε να παραδεχτεί χθες η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, δεν είχαν καμία ευθύνη ή γνώση για τη διαχείριση των οικονομικών του ΠΑΣΟΚ. Αυτό αποδεικνύεται, άλλωστε, και από το γεγονός πως ούτε καν ως
μάρτυρες δεν κληθήκαμε από τον αρμόδιο εισαγγελέα στην υπόθεση της δίωξης των
αρμοδίων για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας». «Και αυτές τις αλήθειες τις γνωρίζει πολύ καλά ο συνειδητός συκοφάντης κ. Κεγκέρογλου», αναφέρει ο
Γιάννης Ραγκούσης. Όλη την αφρόκρεμα έχει μαζέψει ο Τσίπρας, πάντως!

Οι «δράκοι» περί
απομάκρυνσης
του Δένδια
Εντάξει, οι «παπάτζες» και οι
«δράκοι» είναι βασικό συστατικό ορισμένων κονδυλοφόρων, οι οποίοι
επιχειρούν να σπείρουν έριδες στο
εσωτερικό της κυβέρνησης. Αλλά να γράφουν ότι ο Νίκος Δένδιας θα απομακρυνθεί επειδή δεν ήταν μαζί με τον Μητσοτάκη στη συνάντηση με τον Ερντογάν, αυτό
είναι από τα… άγραφα! Να μου πείτε ότι
κάποια επιχειρηματικά κέντρα δεν θέλουν τον Δένδια, να το δεχθώ, αλλά αυτό
δεν σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός θα τον
αλλάξει έτσι εύκολα εν μέσω κρίσιμων
συνομιλιών με την Τουρκία. Ας είμαστε
προσεκτικοί…

LOCK

Το εργασιακό δεν βολεύει την Κουμουνδούρου…

Ο

ΣΥΡΙΖΑ δεν επενδύει στο εργασιακό για να κάνει αντιπολίτευση. Άλλωστε
δεν μπορεί, αφού επί του θέματος τα είχαν κάνει μούσκεμα και η Έφη
Αχτσιόγλου και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Θα επενδύσουν σε σκληρή αντιπολίτευση επί της Συμφωνίας των Πρεσπών - έτσι μαθαίνω. Ότι δήθεν η Ν.Δ. δεν
παρακολουθεί την εφαρμογή της «καταπληκτικής» συμφωνίας και διάφορα άλλα
επαναστατικά. Το νομοσχέδιο Χατζηδάκη δεν συμφέρει το κόμμα, καθότι το τελευταίο διάστημα έχουν μαζευτεί στην Κουμουνδούρου όλοι οι συνδικαλιστές
από τους οποίους κόβει τα προνόμια ο υπουργός Εργασίας. Η ρητή απαγόρευση
κάθε χρηματοδότησης από επιχειρήσεις και κόμματα προς συνδικαλιστικούς φορείς είναι «μαχαιριά» για τους εργατοπατέρες της… Προοδευτικής Συμμαχίας.

Οφείλω να σας πω ότι έχει
πέσει μια θλίψη στους πρωθυπουργικούς συνεργάτες, εν
όψει του τριημέρου του Αγίου
Πνεύματος. Περίμεναν και
αυτοί μερικές μέρες να πάρουν μια ανάσα, ύστερα απ’
όσα τους έχουν βρει, αλλά ο
κ. Μητσοτάκης πρωί - πρωί
της Δευτέρας παίρνει… τον
δρόμο για Κάιρο. Συνεπώς,
πάει το τριήμερο. Τώρα ελπίζουν στις καλοκαιρινές άδειες, μπας και συνέλθουν...

P
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Εις μάτην περιμέναμε να ξεκαθαρίσει
τα πράγματα η κυβέρνηση
του

Ανδρέα
Λοβέρδου
πρώην Υπουργός ,
Βουλευτής ΚΙΝ.ΑΛ.

Ω

ς διατελέσας υπουργός Εργασίας
στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, προώθησα στη Βουλή και τελικά ψηφίστηκε- τον νόμο
3846/2010, ο οποίος πραγματικά έδωσε λύσεις
σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στην εκτός
οκταώρου παροχή υπηρεσιών, την εκτός οκταώρου εργασία, την εκ περιτροπής, την εποχική
εργασία, ακόμη και την τηλεργασία! Και, φυσικά, έδωσε λύσεις για το μεγάλο θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που αποτελούν το
βασικό μέσο προστασίας του εργαζομένου. Τότε το κόμμα της Ν.Δ. καταψήφισε τη νομοθετική μας πρωτοβουλία, αλλά προφανώς έχουν
απώλεια πρόσφατης μνήμης.
Αναφέρομαι στο 2010 - και όχι σε πολλές δεκαετίες πίσω. Και ο νυν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο τότε ΣΥΡΙΖΑ μίλησαν
για εργασιακό Μεσαίωνα. Όταν ακούω αυτήν
τη φράση, καταλαβαίνω ότι αυτός που την αρθρώνει δεν ξέρει τι λέει. «Εργασιακός Μεσαίωνας», έλεγαν τότε, αλλά δεν άλλαξαν ούτε μία
ρύθμιση επί τα βελτίω, όταν κυβέρνησαν. Αντίθετα, με το νόμο του 2016 επιβάρυναν το εργασιακό περιβάλλον. Άρχισαν πάλι, ύστερα από
πέντε χρόνια εξουσίας, να μιλούν για εργασιακούς Μεσαίωνες και για τοιαύτα, ηχηρά παρόμοια, πλην όμως αδιάφορα για έναν πολίτη, για
τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, που
απαιτεί μετριοπάθεια, σοβαρότητα, ειλικρίνεια

και από τους κυβερνώντες αποτελεσματικότητα.
Σε ό,τι αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, βάσει του άρθρου 7 του ν. 3846/2010,
προσπαθήσαμε να δώσουμε ισχύ, τελούντες εν
επιγνώσει τού τι συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα, και δύναμη στον εργαζόμενο και να μην
τον αφήσουμε στην τύχη του, κάτι που σήμερα
είναι ένας άτυπος, δυστυχέστατα, κανόνας.
Απαιτήσαμε να απαιτούνται ενώσεις, ομοσπονδίες και κάναμε μια κλιμάκωση των απαιτήσεων του αντισυμβαλλομένου με τον εργοδότη.
Εκεί που δεν υπήρχε τίποτε από όλα αυτά τα
δομημένα πολυπρόσωπα, μιλήσαμε για μια
ένωση προσώπων που ξεπερνάει τον αριθμό
έναν. Ένας εργαζόμενος - ένας εργοδότης. Η
θέση του εργαζόμενου σήμερα είναι πάρα πολύ αδύναμη. Και εδώ τίθεται για εμάς ένα ζήτημα αρχής: Είμαστε απέναντι μετά λόγου γνώσεως στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το πιο κομβικό θέμα -είτε πρόκειται
για το Δημόσιο είτε πρόκειται για τον ιδιωτικό
τομέα- των συλλογικών διαπραγματεύσεων,
της συλλογικής ισχύος ενός εργαζόμενου, που
στον ιδιωτικό τομέα είναι απολύτως ανίσχυρος.
Θεσπίσαμε το 2011 την κάρτα εργασίας, που
αποτελεί και χρόνιο αίτημα της ΓΣΕΕ, γιατί εξασφαλίζει τον εργαζόμενο. Πέρασαν, όμως, δέκα χρόνια και σήμερα φαίνεται πως η παρούσα

Γίνεται «της εισπηδήσεως» στα κόμματα
Α

ν κάτι καινούργιο μάς έδειξε η χθεσινή,
σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Μητσοτάκη
- Τσίπρα, είναι ότι μάλλον κανένα από τα δύο
μεγάλα κόμματα δεν θέλει να είναι ο εαυτός
του. Απλώς αυτή η πασιφανής αλήθεια «κρύφτηκε» πίσω από επιχειρήματα και κορόνες,
από προσωπικές αιχμές και υψηλούς τόνους.
Αλλά παραμένει αλήθεια, ακόμη και αν είναι
κρυμμένη…
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναρωτήθηκε -με
νοσταλγία…- «πού είναι αυτή η φωτισμένη Αριστερά;» όταν διάβασε μια περικοπή του αείμνηστου Μιχάλη Παπαγιαννάκη, επιφανούς στελέχους της ανανεωτικής Αριστεράς στη χώρα μας
επί πάρα πολλά χρόνια, η οποία περικοπή ουσιαστικά περιέγραφε τις βασικές αρχές και διατάξεις του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε χθες το
βράδυ στο Κοινοβούλιο.
Σε άλλο σημείο της ομιλίας του θύμισε ότι
βασικές διατάξεις στις οποίες αντιτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ φέρουν τις υπογραφές της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου και του κ. Ραγκούση, όταν

αυτά τα δύο στελέχη ανήκαν στο ΠΑΣΟΚ. Η εισπήδηση Μητσοτάκη στα «πολιτικά χωράφια»
των παραδοσιακών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας είναι ολοφάνερη και πανθομολογούμενη. Και επιβεβαιώθηκε για μια ακόμα φορά
-προφανώς όχι την τελευταία…- χθες στη
Βουλή.
Αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας γύρισε στο παρελθόν για να υπενθυμίσει, απευθυνόμενος
στον πρωθυπουργό, «τη θητεία στην πρωθυπουργία του πατέρα σας» και να προσθέσει ότι
σήμερα, όπως τότε, το 1992, «όταν η κοινωνία
στρέφεται εναντίον μιας κυβέρνησης, τότε οι
μέρες της είναι μετρημένες, όπως είναι οι δικές
σας», δείχνοντας ότι πολύ θα ήθελε να επαναληφθεί στις επόμενες εκλογές η επάνοδός του
στην εξουσία, όπως συνέβη με το ΠΑΣΟΚ το
1993. Απαντώντας ο κ. Μητσοτάκης υπήρξε
μάλλον καυστικός: «Να σας πω είναι μυστικό, κ.
Τσίπρα; Δεν είστε Ανδρέας Παπανδρέου».
Από κοντά και η Φώφη Γεννηματά, άκουσε το
όνομα-τοτέμ στον χώρο της και έσπευσε να το-

ρύθμιση αφορά μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις, αγνοώντας το 98% της ελληνικής οικονομίας, που αποτελείται από μεσαίες και μικρές.
Είμαι υπέρ της κάρτας εργασίας, όπως και η
ΓΣΕΕ. Η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου
με εμένα υπουργό είχε θεσπίσει την κάρτα εργασίας.
Αναφορικά με το άρθρο 66, η συζήτηση περί
συνταγματικότητας ή μη αφορά κυρίως νομικούς και δικαστές - και δεν θα κάνω εδώ αναφορά. Όμως, το άρθρο αυτό γεννά πολλά προβλήματα ερμηνείας και χρειάζεται επαναδιατύπωση. Τουλάχιστον έξι ερωτήματα θέτει η
Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής.
Η κυβέρνηση τι κάνει στο ευαίσθητο θέμα
του άρθρου 66, που είναι το θέμα της καταγγελίας της σύμβασης, δηλαδή των απολύσεων;
Συνειδητά οδηγεί τους εργαζομένους -και μάλιστα για το ύψιστο θέμα της απόλυσης, της καταγγελίας μιας σχέσης εργασίας- στη Δικαιοσύνη, δηλαδή σε μακροχρόνιες διενέξεις και
πολυέξοδες.
Η Επιστημονική Υπηρεσία ρωτάει ποιος φέρει το βάρος της απόδειξης στην πρώτη περίπτωση των ρυθμίσεων του συγκεκριμένου άρθρου. Όμως, τίθενται άλλα πέντε ερωτήματα
και θα περίμενε η Εθνική Αντιπροσωπεία να
ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τις προθέσεις της
και να μην τις αφήνει θολές. Εις μάτην!

νίσει πως «ούτε στο μικρό δαχτυλάκι του Ανδρέα Παπανδρέου δεν είναι κανένας από
εσάς».
Τι συμπεραίνει κανείς; Ότι ο μεν Κυριάκος
Μητσοτάκης ενθουσιωδώς θα έπαιρνε στη Νέα
Δημοκρατία κάποιον αριστερό, όπως ο Μιχάλης
Παπαγιαννάκης, και πως εξίσου ενθουσιωδώς
ο Αλέξης Τσίπρας θα ήθελε να τον βλέπουν ως
τον νέο Ανδρέα Παπανδρέου, έχοντας ήδη κάνει μεταγραφές αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Ζούμε στην εποχή που κανένα κόμμα δεν θέλει να είναι (μόνο) ο εαυτός του. Η Νέα Δημοκρατία έχει εκταθεί προς τα αριστερά της, αγκαλιάζοντας τον χώρο του Κέντρου με πρόσωπα και πολιτικές που έχει βάλει στη «βιτρίνα»
της, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. αγωνιά να εκφράσει
όλο το αντιδεξιό μέτωπο, από την Κεντροαριστερά έως τη ριζοσπαστική αριστερά. Και στη
μέση το ΚΙΝ.ΑΛ., που όσο δεν ξαναγίνεται
εκλογικά και πολιτικά ΠΑΣΟΚ τόσο θα ασφυκτιά στην πίεση των δύο «μεγάλων».

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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Επιταχύνεται η ανάκαμψη της «πράσινης» και ψηφιακής Ε.Ε. και Ελλάδας

Η
του

Κωνσταντίνου
Σ. Μαργαρίτη

Δημοσιογράφος

Ευρώπη άρχισε να κινείται δυναμικά και να
προωθεί ενέργειες για τους πολίτες της. Ο
προϋπολογισμός για το 2022 είναι φιλόδοξος και μπορεί να επιτύχει σε πολλά σημεία. Η Επιτροπή πρότεινε ετήσιο προϋπολογισμό της Ε.Ε.
ύψους 167,8 δισ. ευρώ για το 2022, ο οποίος θα συμπληρωθεί με περίπου 143,5 δισ. ευρώ υπό μορφή
επιχορηγήσεων στο πλαίσιο του NextGenerationEU.
Η συνδυασμένη ικανότητα παρέμβασής τους θα κινητοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για την τόνωση
της οικονομικής ανάκαμψης, τη διασφάλιση της
βιωσιμότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Θα δοθεί προτεραιότητα στις πράσινες και ψηφιακές
δαπάνες ώστε να καταστεί η Ευρώπη ανθεκτικότερη
και να προετοιμαστεί καλύτερα για το μέλλον.
Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. για το 2020 έχει συμβάλει στη διασφάλιση ταχείας και ολοκληρωμένης
απόκρισης της Ε.Ε. στην κρίση του κορονοϊού και
στις συνέπειές της, στηρίζοντας παράλληλα τις
πρωταρχικές προτεραιότητες της Ε.Ε. Αυτό περιλάμβανε την άμεση και ευέλικτη κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών αναγκών, χωρίς συμβιβασμούς όσον
αφορά στην εφαρμογή των υψηλότερων δυνατών
προτύπων δημοσιονομικής διαχείρισης.
O κ. Γιοχάνες Χαν, επίτροπος αρμόδιος για τον
Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση της Ε.Ε., τόνισε:
«Το 2020 ήταν ένα εξαιρετικά δύσκολο έτος λόγω

της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά για μία ακόμη
φορά η Ε.Ε. απέδειξε την ικανότητά της να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση. Χάρη στον προϋπολογισμό της η Ε.Ε. διαμόρφωσε μια άνευ προηγουμένου ταχεία και ολοκληρωμένη απόκριση προκειμένου να βοηθήσει να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις της
πανδημίας στην υγεία, στην οικονομία και στην κοινωνία, επεκτείνοντας παράλληλα την αλληλεγγύη
μας πολύ πέραν των συνόρων μας. Παράλληλα με τη
μάχη κατά της πανδημίας, εξακολουθήσαμε να
εστιάζουμε στις προτεραιότητές μας και να επιτυγχάνουμε όλους τους δημοσιονομικούς μας στόχους, όπως αυτούς που σχετίζονται με το κλίμα και
τη βιοποικιλότητα. Όσον αφορά στα επόμενα έτη, η
Επιτροπή έχει μεγάλη ευθύνη να συνεχίσει να
εφαρμόζει αποτελεσματικά τον μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό της Ε.Ε. και το NextGenerationEU.
Ακόμη και σε περιόδους κρίσης στόχος παραμένει
η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των δαπανών της Ε.Ε. πέραν της συνέχισης των αποτελεσμάτων για τους πολίτες της Ε.Ε. και τους εξωτερικούς της εταίρους. Προωθούμε πρωτοφανή επίπεδα χρηματοδοτικής στήριξης για να ενισχύσουμε
την ανάκαμψη της Ευρώπης από τις υγειονομικές
και οικονομικές κρίσεις. Θα βοηθήσουμε τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις περιφέρειες που
έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Θα
επενδύσουμε στην ανθεκτικότητα της Ευρώπης και

στον εκσυγχρονισμό της μέσω της “πράσινης” και
της ψηφιακής μετάβασης. Η επαναφορά της Ευρώπης σε ορθή τροχιά, η επιτάχυνση της ανάκαμψής
της και η προετοιμασία της για το μέλλον αποτελούν
τις κύριες προτεραιότητές μας!».
Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2022 αποτελεί
μέρος του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της
Ένωσης, όπως εγκρίθηκε στα τέλη του 2020, και
επιδιώκει να μετατρέψει τις προτεραιότητές του σε
συγκεκριμένα ετήσια αποτελέσματα. Ως εκ τούτου,
σημαντικό μέρος των κονδυλίων θα διατεθεί για την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα
με τον στόχο να δαπανηθεί το 30% του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού και του μέσου
ανάκαμψης NextGenerationEU για την εν λόγω
προτεραιότητα πολιτικής.
Οι πραγματικές πληρωμές NextGenerationEU και οι χρηματοδοτικές ανάγκες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναζητήσει χρηματοδότηση
από την αγορά- μπορεί να είναι χαμηλότερες και θα
βασίζονται σε ακριβείς εκτιμήσεις που εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου.
Η Ε.Ε. κινείται σε λογική ανάκαμψης και η Ελλάδα
καλείται να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο τα
κονδύλια που θα λάβει, να αξιοποιήσει τους καλύτερους και να καταρτίσει το «ελληνικό πρόγραμμα
εξόδου από την κρίση» σε συνεργασία με όλα τα πολιτικά κόμματα.

Το χυμένο γάλα και ο συνδικαλιστής τού αύριο

Ο

ι κραυγές που ακούγονται για το εργασιακό νομοσχέδιο -δίκαιες ή άδικες- παραπέμπουν
στην αγγλοσαξονική φλεγματική ρητορική που
λέει «μην κλαις πάνω από το χυμένο γάλα». Και το γάλα χύθηκε είτε επειδή δεν υπήρξε η απαιτούμενη προσοχή είτε από ατύχημα. Για τις συγκεκριμένες «αντεργατικές» ρυθμίσεις που έχουν προκαλέσει τη μήνιν αντιπολίτευσης και συνδικαλιστών ατύχημα δεν υπήρξε.
Αυτό που υπήρξε ήταν η «παρατεταμένη χειμερία νάρκη» αυτών που διεκδικούσαν να είναι οι «ακοίμητοι
φρουροί» των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Οι συνδικαλιστές μας δεν πιάστηκαν στον ύπνο. Απλώς ποτέ
δεν αντιλήφθηκαν το μέγεθος της αλλαγής που έχει
υποστεί ο κόσμος γύρω μας.
Η απεργία ως όπλο έχει απενεργοποιηθεί. Κακά τα
ψέματα. Ο εργαζόμενος απεργεί και «σιχτιρίζει» γιατί
έχασε το μεροκάματο. Κυρίως σημαίνει ταλαιπωρία
για την πόλη που την υφίσταται. Όταν, μάλιστα, συνοδεύεται από βανδαλισμούς και επεισόδια, η ταλαιπωρία μετατρέπεται σε θυμό και φόβο. Η εντύπωση που
κυριαρχεί όλο και πιο πολύ είναι ότι ο εγχώριος συνδικαλισμός στη χώρα μας παρουσιάζει έντονα εκφυλιστικά φαινόμενα. Η επέλαση της οικονομικής κρίσης
έδειξε ότι ο «συνδικαλισμός είναι γυμνός»! Η παρεμβατικότητα περιορίζεται σε μικροεξυπηρετήσεις και
απονευρωμένες αντιδράσεις.
Εξαίρεση αποτελεί το ΠΑΜΕ, που πραγματοποιεί

δυναμικές παρεμβάσεις προάσπισης εργατικών δικαιωμάτων. Αυτές είναι δράσεις που στηρίζονται
στον φόβο και τον θόρυβο. Και αυτό μπορεί να έχει
προσώρας κάποια αποτελέσματα, όμως δεν φαίνεται
να υπάρχει μακροπρόθεσμη προοπτική με αυτήν τη
λογική.
Ο κόσμος αλλάζει συνεχώς με μεγάλες ταχύτητες. Κεκτημένα άλλων εποχών που διεκδικήθηκαν με αίμα οδηγούνται στο χρονοντούλαπο. Οι όροι και τα εργαλεία παραγωγής ξεπερνούν τις ανθρώπινες δυνατότητες. Από την
εποχή που οι Άνταμ Σμιθ και Ρικάρντο έθεταν το θεωρητικό πλαίσιο ώστε η εργασία να θεωρείται μέτρο ισοτιμίας
έως τη θεμελιακή λογική του Μαρξ, που ανέδειξε την ιδέα
της αξίας ως εργασία, έσταξαν πολύ αίμα, ιδρώτας αλλά
και φαιά ουσία. Σήμερα η «φαιά ουσία», δηλαδή η σκέψη
και οι θεωρητικές -έστω- προσεγγίσεις για καλύτερες
συνθήκες εργασίας, που με τη σειρά τους θα ενισχύσουν
το παραγωγικό μοντέλο, είναι κατά το λαϊκό ρηθέν «άλλα
λόγια να αγαπιόμαστε». Οι «εργατοπατέρες» σήμερα μετράνε likes δημοτικότητας στην καλύτερη περίπτωση με
φόντο το «Κεφάλαιο» του Μαρξ στη βιβλιοθήκη τους.
Επειδή στη χώρα μας τα πτυχία είναι κυρίως για
τον τοίχο και ο φελλός επιπλέει πάντα, το εργασιακό
μέλλον δεν θα μας το πουν οι χαρτορίχτρες. Θα προσπαθήσουν να το καθορίσουν οι εργοδότες. Ο κάθε
εργοδότης ενδιαφέρεται για το μέλλον της επιχείρησής του και φυσικά για την τσέπη του. Ο «έξυπνος

συνδικαλιστής» τού αύριο θα πρέπει να βρει τον τρόπο να πείσει τον εργοδότη ότι ο εργαζόμενος δεν είναι αντίπαλός του. Θα πρέπει να τον πείσει για το αυτονόητο: πως όσο πιο ικανοποιημένος είναι ένας
αξιοκρατικά επιλεγμένος εργαζόμενος τόσο πιο πολύ θα γεμίζει το ταμείο της επιχείρησής του. Καλό είναι σε αυτήν τη διαδρομή να πορευόμαστε με τα βασικά και θεμελιώδη. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τον
Μαρξ, η παραγωγικότητα της εργασίας «προσδιορίζεται, μεταξύ άλλων, από τον μέσο όρο της ειδίκευσης των εργαζομένων, από το επίπεδο της επιστήμης
και από τον βαθμό της πρακτικής του εφαρμογής,
από την κοινωνική οργάνωση της παραγωγής, από το
μέγεθος και την απόδοση των μέσων παραγωγής και
με φυσικές συνθήκες» (Capital, I, p. 47).
Κάπου μέσα σε αυτές τις βαθιές μαρξιστικές σκέψεις αναδύεται και η αξιοκρατία. Μεγάλη κουβέντα…
Προς το παρόν, σε μια προσπάθεια να μαζέψουμε το
κουβάρι των σκέψεων για έναν γόνιμο συνδικαλισμό,
αναδεικνύεται η ανάγκη τώρα -γιατί το χθες το χάσαμε- να ανακαλύψουμε τον «έξυπνο συνδικαλισμό».
Δημιουργική σκέψη, φρέσκιες ιδέες, γνώση και διάθεση για δουλειά είναι ορισμένα στοιχεία που θα μπορούσαν να σκιαγραφήσουν το προφίλ που θα πρέπει να
έχει ο «συνδικαλιστής τού σήμερα», που θα μας οδηγήσει με λιγότερη ανασφάλεια στο αύριο. Σας θυμίζουν κάποιον γνωστό σας; Ε; Πώς είπατε; Κατάλαβα…

του

Αντώνη Ι.
Αντωνόπουλου
Δημοσιογράφος

P
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Περίσκεψη

Αισιοδοξία για ανάκαμψη
Τη χρονιά που πέρασε η ελληνική οικονομία αντιμετώπισε ένα πολύ
ισχυρό πλήγμα από τη διεθνή εξάπλωση της ασθένειας του κορονοϊού. Έτσι, το ΑΕΠ υποχώρησε κατά 8,2%. Όσον αφορά στο 2021, το κυβερνητικό επιτελείο φαίνεται να είναι αρκετά αισιόδοξο και επενδύει
σε μια ανάκαμψη του τουρισμού, κάνοντας λόγο για αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 50%.

Ο Σέρβος ηγέτης ανέφερε
πρόσφατα σε συνέντευξή του
την πιθανή αναγνώριση του
Κοσσυφοπεδίου από την
Ελλάδα και την Ισπανία. Το
ισπανικό υπουργείο
Εξωτερικών, πάντως,
αρνήθηκε ότι η Μαδρίτη θα
αλλάξει την πολιτική της και
θα αναγνωρίσει την
ανεξαρτησία του
Κοσσυφοπεδίου. Θα
αδειάσουμε τόσο εύκολα τους
φίλους μας τους Σέρβους;

Ευελιξία χωρίς γραφειοκρατία

Ε

σχάτως οι χρηματιστηριακές εταιρείες
ζητούν επικαιροποίηση των στοιχείων
των πελατών τους, γιατί αυτό ζητεί ο σχετικός νόμος. Με αφορμή τη γραφειοκρατία οι Έλληνες επενδυτές στρέφονται προς τις πλατφόρμες και τα bitcoins, όπου το άνοιγμα λογαριασμών γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Με βάση, λοιπόν, τις απαιτήσεις οι παραδοσιακές εταιρείες
ζητούν εκκαθαριστικά, ταυτοποίηση, μισθοδο-

N
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σίες, διεύθυνση, λογαριασμούς και όποια άλλα
σχετικά έγγραφα.
Αν όμως η κυβέρνηση θέλει να γίνει η ζωή
όλων πιο εύκολη, πρέπει να ασχοληθεί ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκης,
ο οποίος ολοκλήρωσε τη διαδικασία «Γνώρισε
τον πελάτη σου» για τις τράπεζες. Έτσι με τις εύκολες διαδικασίες δεν θα χαθούν και άλλα χρήματα από το ελληνικό Χρηματιστήριο.

Στο προσκήνιο

Έρχονται αλλαγές

Την κρίση ως ευκαιρία μάς κάλεσε να αντιληφθούμε στην
περίπτωση της πανδημίας ο
Αντρίκος Παπανδρέου, αδερφός του πρώην πρωθυπουργού
Γιώργου Παπανδρέου, μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση
που διοργάνωσε για το Περιβάλλον και την Κλιματική Κρίση
ο ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Κανείς καλός δεν χάνεται.

Το επιτελείο τού εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας επιλέγεται πάντα προσεκτικά. Το «φάουλ» με την προσφορά της αιγίδας της Προεδρίας
της Δημοκρατίας στο συνέδριο για τη γονιμότητα,
που προκάλεσε σάλο, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς φαίνεται ότι η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου
έχει πολλάκις αισθανθεί ότι θα έπρεπε οι συνεργάτες της να την προστατεύουν περισσότερο.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας

anetnews24@gmail.com

Τα στοιχήματα
στις δομές

Μ

όλις λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του
Έλληνα επιτρόπου και αντιπροέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη
Σχοινά ότι η Ε.Ε. σκοπεύει να ενισχύσει τις χώρες
που δέχονται μεταναστευτικά ρεύματα, έρχεται
πολύ χρήμα για τη «διαχείριση» των εγκαταστάσεων, με την ελληνική κυβέρνηση να δημοσιεύει
τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή των νέων Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών (ΚΕΔ) στη Λέσβο και τη Χίο και την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Φυλακίου στον Έβρο.
Έτσι, λοιπόν, ακόμη 142 εκατ. ευρώ προστίθενται στα 456 εκατ. ευρώ που είχαν ανακοινωθεί αλλά και σε όσα χρήματα θα δοθούν για προγράμματα όπως το «Helios» για την ένταξη των μεταναστών. Η νέα δομή στη Λέσβο θα κατασκευαστεί
στη θέση Πλάτη (Βάστρια) του Δήμου Μυτιλήνης,
σε έκταση περίπου 240 στρεμμάτων, και έχει
προϋπολογισμό 76 εκατ. ευρώ. Στη Χίο θα κατασκευαστεί στη θέση Θόλος του Δήμου Χίου, σε
έκταση περίπου 141 στρεμμάτων, και έχει προϋπολογισμό 48 εκατ. ευρώ. Ενώ η αναβάθμιση
των εγκαταστάσεων του ΚΥΤ Φυλακίου, που θα
έχει αποτέλεσμα μια νέα δομή, θα υλοποιηθεί σε
έκταση 33 στρεμμάτων με προϋπολογισμό περίπου 18 εκατ. ευρώ. Όλες οι εργασίες αναβάθμισης χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Εσωτερικής Ασφάλειας, ενώ τα έργα σε Λέσβο
και Χίο απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Στήριξης, με 100%
χρηματοδότηση.
Το υπουργείο Μετανάστευσης ισχυρίζεται ότι
με τα έργα αυτά εξασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους αιτούντες άσυλο αλλά
και περισσότερη ασφάλεια για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς περιορίζονται σημαντικά οι επιπτώσεις της μεταναστευτικής κρίσης στις συγκεκριμένες περιοχές. Ένα σημείο που πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα είναι το θέμα με τους εμβολιασμούς για την πανδημία μέσα στις δομές. Τα ποσοστά φαίνεται ότι παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά, ακόμη και με το μονοδοσικό εμβόλιο και εν
όψει του φθινοπώρου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η οποιαδήποτε αρρυθμία στο εμβολιαστικό
πρόγραμμα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για παραφωνίες στον συγκεκριμένο τομέα.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Bγήκαν τα μαχαίρια για τα χρέη

Τ

ο ΠΑΣΟΚ είναι… εδώ, όπως και τα
χρέη του, για τα οποία ξέσπασε πόλεμος στη Βουλή μεταξύ του γραμματέα
του ΚΙΝ.ΑΛ. και παραμένοντος στο
κόμμα Βασίλη Κεγκέρογλου και των… μετακινηθέντων στον ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση και
Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου. Μάλιστα, ο κ.
Ραγκούσης ανέβασε τους τόνους αρκετά, κατηγορώντας τον κ. Κεγκέρογλου για συκοφάντη. Όλα ξεκίνησαν στη Βουλή όταν ο κ. Κεγκέρογλου πήρε τον λόγο με αφορμή την πρόταση
του ΣΥΡΙΖΑ για τα οικονομικά και τα δάνεια των
κομμάτων και πώς πρέπει να αποπληρωθούν.
Ο γραμματέας του ΚΙΝ.ΑΛ. μεταξύ άλλων τόνισε: «Το Κίνημα Αλλαγής όχι μόνο δεν απεμπολεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ, αλλά τις έχει αναλάβει. Για
αυτό στο πλαίσιο του πολιτικού σχήματος με το
οποίο κατήλθαμε στις προηγούμενες εκλογές,
ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, και που με βάση αυτό έχουμε τη χρηματοδότηση από το κράτος, το
σύνολο του ποσού από την κρατική ενίσχυση
που κατευθύνεται στο ΠΑΣΟΚ πηγαίνει έναντι
των δανειακών οφειλών μας. Αυτό δείχνει και
αποδεικνύει την πολιτική μας βούληση σε σχέση με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο
παρελθόν».
Ο κ. Κεγκέρογλου πρόσθεσε όμως ότι «επειδή η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ δεν μιλάει μόνο για την υποχρέωση των κομμάτων αλλά και
για την υποχρέωση των βουλευτών -εμείς οι
βουλευτές, ούτως ή άλλως, συμμετέχουμε στα
οικονομικά του Κινήματος Αλλαγής, σε αντιστάθμισμα της κρατικής χρηματοδότησης που
πηγαίνει έναντι των δανείων- οι περισσότεροι
βουλευτές του σήμερα, του Κινήματος Αλλαγής, δεν έχουν σχέση με την περίοδο που ελήφθησαν τα δάνεια. Σοβαρά τώρα, είδα την πρόταση νόμου. Και είδα να την υπογράφει η κυρία
Ξενογιαννακοπούλου; Ο κ. Ραγκούσης; Οι δύο

γραμματείς της περιόδου υπερχρέωσης του
ΠΑΣΟΚ; Και λέει η κυρία Ξενογιαννακοπούλου
ότι για τα δικά μου λάθη, της περιόδου μου και
του κ. Ραγκούση, θα πληρώσει ο Μουλκιώτης,
ο Πάνας, ο Πουλάς, ο Φραγγίδης. Όλοι όσοι δεν
έχουν καμία σχέση με εκείνη την περίοδο. Σοβαρά; Πού είναι η ηθική σας, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, προσωπικά; Σοβαρά, κυρία Ξενογιαννακοπούλου; Σοβαρά; Και, βέβαια, να
πληρώσουν όλοι όσοι απέκτησαν όνομα με το
ΠΑΣΟΚ και μετά το πούλησαν δεξιά και αριστερά! Έχουμε, εκτός του κ. Ραγκούση, την κυρία
Ξενογιαννακοπούλου, έχουμε τους Κουρουμπλή, Μωραΐτη, Τζάκρη, Σπίρτζη. Αλλά και αυτός που κατέβηκε από το βήμα, ο κ. Παπαηλιού,
απέκτησε όνομα ως γενικός γραμματέας στην
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Σοβαρά; Υπογράφετε
τέτοια πρόταση; Ο Συμεών Κεδίκογλου, που
αγκαλιάσατε τελευταία, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, συνοδεύεται και από τη χρεωστική καρτέλα. Τον
συνοδεύει το χρέος που του αναλογεί! Και, βέβαια, έχουμε και τους αντίστοιχους από τη Νέα
Δημοκρατία, για να μην ξεχνιόμαστε! Χρυσοχοΐδη και λοιπούς. Όσα είπε ο Βασίλης Κεγκέρογλου προκάλεσαν την αντίδραση της βου-

λευτού του ΣΥΡΙΖΑ Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου. «Ο κ. Κεγκέρογλου συνηθίζει να μιλάει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Εγώ δεν θα μιλήσω με αυτό τον τρόπο και δεν έχω μιλήσει
ποτέ ούτε για συναδέλφους ούτε για πρώην
συντρόφους. Δύο πράγματα, όμως, για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Οι γραμματείς του
ΠΑΣΟΚ, όλοι οι γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, συμπεριλαμβανομένου και εμού, δεν είχαμε ποτέ
ευθύνη για τα οικονομικά και το ξέρει ο κ. Κεγκέρογλου. Δημιουργεί απλώς εντυπώσεις και
το ξέρει πάρα πολύ καλά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο επ’ αυτού και δεν συνηθίζω να
μιλάω αρνητικά για ένα κόμμα, που στο κάτω
κάτω το υπηρέτησα από 17 χρόνων».
Χθες ήταν η σειρά του κ. Ραγκούση, ο οποίος
μίλησε για συνειδητές συκοφαντίες του κ. Κεγκέρογλου για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ και για
«απρέπεια» του γραμματέα του ΚΙΝ.ΑΛ. που
ενέπλεξε τον ίδιο και άλλα πρώην στελέχη του
ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρει ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία σε ανάρτησή του στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Facebook, «η “εποχή υπερχρέωσης του ΠΑΣΟΚ”, στην οποία αναφέρθηκε

ο κ. Κεγκέρογλου, είναι η εποχή της προεδρίας
του κ. Γιώργου Παπανδρέου, σημερινού βουλευτή του ΚΙΝ.ΑΛ. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, τον κ. Παπανδρέου (που χθες είχε τα γενέθλιά του) διασύρει ο κ. Κεγκέρογλου και επομένως αυτός οφείλει να του απαντήσει».

Ο Σκουρλέτης
Στον χορό μπήκε και ο κοινοβουλευτικός
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης, ο
οποίος αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο
προσέγγισε ο Βασίλης Κεγκέρογλου την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ γύρω από το θέμα της
υπερχρέωσης του κόμματος της Ν.Δ. λέγοντας: «Δεν μπορούν τα κόμματα του 2% της
Siemens, των μαύρων ταμείων, να μιλάνε έτσι
μπροστά στην ελληνική κοινωνία! Δεν μπορούν! Είναι βαριά η ευθύνη τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ».

Ξέσπασε πόλεμος μεταξύ
παραμένοντος και...
μεταγραφών στον ΣΥΡΙΖΑ

Λοβέρδος με σήμα τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ
Με κάλεσμα για μια «πράσινη επανάσταση» και επιστροφή στις
ρίζες της παράταξης αλλά και με ηχηρά υπονοούμενα για τη σημερινή πορεία του ΚΙΝ.ΑΛ. ο Ανδρέας Λόβερδος ανακοίνωσε
χθες κι επισήμως την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής.
Την ώρα που στην Ολομέλεια της Βουλής κορυφωνόταν η μάχη
με φόντο το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, ο κ. Λοβέρδος
παρουσίαζε στο YouTube βίντεο διάρκειας 14 λεπτών και 23 δευτερολέπτων, το οποίο περιλάμβανε το πολιτικό του διακύβευμα για
μια «πράσινη επανάσταση, για ένα ακόμα πατριωτικό, μεταρρυθμιστικό, προοδευτικό κόμμα, το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει στον πρόλογο της πολιτικής του διακήρυξης.
Με το κείμενο της πολιτικής του διακήρυξης κάλεσε τους πολίτες
να διαβουλευτούν πάνω σε αυτές τις πολιτικές σκέψεις και να κατα-

θέσουν θέσεις, προτάσεις και ενστάσεις μέσω μιας ειδικά διαμορφωμένης ψηφιακής πλατφόρμας www.green-revolution.gr. Με σαφείς αναφορές στο brand name «ΠΑΣΟΚ», ο κ. Λοβέρδος στοχεύει
απευθείας στην καρδιά της παράταξης. «Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο
το όνομά μας. Είναι η ιστορία μας. Είναι η ψυχή μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι
η πηγή της υπερηφάνειάς μας», υπογραμμίζει με έμφαση υπονοώντας επιστροφή «στα ιερά και τα όσια» της ιστορικής παράταξης:
«Σύμβολό μας είναι ο ήλιος. Το σύμβολο του Διαφωτισμού, του φωτός, των ιδεών και των αγώνων μας. Το πράσινο είναι το χρώμα μας.
Η επανάσταση είναι η αποστολή μας. Η επανάσταση είναι το καθήκον μας. Η πράσινη επανάστασή μας είναι η επένδυση στο μέλλον».
Στο πλαίσιο αυτό θέτει τις διαχωριστικές γραμμές με τη Ν.Δ., απαντώντας εμμέσως και στις αιχμές εναντίον του για δεξιά στροφή του
ΠΑΣΟΚ: «Η άρνηση του λαϊκισμού, όμως, δεν πρέπει να οδηγεί στον

ελιτισμό. Το κόμμα των ελίτ, η Ν.Δ., αποτελεί τον ιδεολογικό αλλά
και τον παραδοσιακό μας αντίπαλο. […] Τα όρια ανάμεσα στο κόμμα
μας και τη συντηρητική παράταξη είναι σαφή και χαράχτηκαν από
τις αρχές του 20ού αιώνα». Πολιτικά όρια, όμως, έθεσε και με τον
ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο χαρακτήρισε «υπαρξιακό αντίπαλο», που συμμερίζεται «αυταρχικές - ολοκληρωτικές απόψεις». Δεν έλειψαν, όμως,
και τα «καρφιά» προς τους εσωκομματικούς του αντιπάλους. Χωρίς
να αναφερθεί σε πρόσωπα, αφήνει σαφή υπονοούμενα τόσο για τη
Φώφη Γεννηματά όσο και τις προηγούμενες ηγεσίες, λέγοντας
«αφήνουμε πίσω μας θέσεις πολιτικά κενές και αμήχανες, τα γνωστά “ούτε-ούτε” και τις επικλήσεις σε μια αυτονομία, που αποτελεί
μεν αυτονόητη επιλογή, αλλά δεν εμπεριέχει θετική και ενεργητική
στάση πολιτικής».
Αντώνης Αντωνόπουλος
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ΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«Έχουμε ακόμη δρόμο με την Τουρκία»

Η

Βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών της Ν.Δ. και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ

απόστασή μας με την Τουρκία παραμένει
μεγάλη, παρά το γεγονός ότι έγινε ένα
πρώτο βήμα, που μπορεί να οδηγήσει
στην επίλυση των διαφορών. Σε αυτή την
εκτίμηση καταλήγει ο βουλευτής της Ν.Δ. και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Δημήτρης Καιρίδης,
σχολιάζοντας την πρόσφατη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο.
Ο κ. Καιρίδης, μιλώντας στην «P», αναφορικά με την
προσφυγή στη Χάγη επισημαίνει ότι η προοπτική αυτή
αποτελεί θεμέλιο της πολιτικής της Ελλάδας έναντι της
Τουρκίας. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι η παραπομπή δεν
θα περιλαμβάνει τίποτε άλλο παρά μόνο την οριοθέτηση
των θαλάσσιων ζωνών.

Κύριε Καιρίδη, πώς ερμηνεύετε αλλά και πώς
ερμηνεύεται η φράση «έσπασαν οι πάγοι», που
χρησιμοποιήθηκε από κυβερνητικές πηγές ως
πρώτος σχολιασμός της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον κ. Ερντογάν;
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δοκιμάστηκαν από την ένταση που προκάλεσε η Τουρκία το 2020. Στη συνάντηση
Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ αποκαταστάθηκε ένας απευθείας δίαυλος επικοινωνίας και επιβεβαιώθηκε η δέσμευση της Τουρκίας για αποκλιμάκωση. Η φράση περιγράφει ένα πρώτο βήμα σε μια πορεία που φιλοδοξούμε να οδηγήσει στην επίλυση της
διαφοράς που μας χωρίζει στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Όμως, η απόσταση με την Τουρκία
παραμένει μεγάλη.
Ο ρεαλιστικός στόχος στην παρούσα φάση είναι
να περάσουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι; Είναι εφικτό
κάτι τέτοιο;
Η Τουρκία δοκίμασε την ένταση και απέτυχε. Επιχείρησε να αιφνιδιάσει και αιφνιδιάστηκε. Η αποφασιστικότητα και η αποτελεσματικότητα της ελληνικής απάντησης, σε συνδυασμό με την επανάκαμψη των ΗΠΑ μετά
την εκλογή Μπάιντεν, οδήγησαν τον Ερντογάν σε μια
αναθεώρηση. Δεν έχουμε ουσιαστική μετατόπιση στις
απαράδεκτες θέσεις της Τουρκίας για την οριοθέτηση
αλλά και για μια σειρά από άλλα ζητήματα. Όμως, η πίεση που ασκήθηκε στην Τουρκία και η κακή πορεία της
οικονομίας της ανάγκασαν τον Ερντογάν να «συντονιστεί» με τη νέα εποχή Μπάιντεν για να μην απομονωθεί.
Έτσι, φαίνεται ότι το φετινό καλοκαίρι θα είναι καλύτερο
από το περσινό.
Κατά την άποψή σας, πέρα από τη δημιουργία
ενός κάπως καλύτερου κλίματος, στην ουσία πού
βοηθούν οι συναντήσεις σε κορυφαίο επίπεδο,
όπως αυτή που έγινε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες;
Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι γείτονες. Είναι αναγκασμένες λόγω της γεωγραφίας να συνομιλούν. Εμείς είμαστε ειλικρινείς στην επιθυμία μας για επίλυση της
διαφοράς που μας χωρίζει. Άλλωστε, το Διεθνές Δίκαιο
μας δίνει όλα τα σχετικά εργαλεία. Το έχουμε κάνει με
τους υπόλοιπους γείτονές μας και το έχουν κάνει οι περισσότερες χώρες στον πλανήτη, σύμφωνα με τις προ-

στην
Ντόρα
Κουτροκόη

dorakoi@hotmail.com

βλέψεις του. Η Τουρκία αρνείται να αποδεχτεί το Διεθνές Δίκαιο. Και επιμένει σε θέσεις που κανείς δεν
συμμερίζεται διεθνώς. Με μόνο όπλο την απειλή του
εξαναγκασμού.
Είναι κρίμα και για την Τουρκία που αυτή η απλή σχετικά διαφορά χρονίζει. Και που εξαιτίας της χάνονται ευκαιρίες για μια αμοιβαία, πιο επωφελή συνεργασία.
Όμως, ο απόλυτος σεβασμός στην κυριαρχία και τα δικαιώματά μας είναι αδιαπραγμάτευτος. Άρα, ναι, έχουμε μια σοβαρή διαφορά με την Τουρκία, την οποία δεν
μπορούμε να επιλύσουμε παρά μόνο μέσα από έναν
οριοθετημένο διάλογο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.
Ο σχεδιασμός της Αθήνας έχει εν τέλει ως τελικό
προορισμό τη Χάγη; Με ποια θέματα ανοιχτά και
με ποια όρια έναντι των θέσεων που εκφράζει δημοσίως η Τουρκία;
Η Χάγη είναι και ουσία και ισχυρό επιχείρημα. Η Χάγη
προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο, που αποτελεί το

θεμέλιο της πολιτικής μας έναντι της Τουρκίας. Εμείς
πήγαμε στη Χάγη το 1976. Η Τουρκία και τότε και τώρα
αρνείται. Αυτό από μόνο του την εκθέτει. Και είναι ένα
ισχυρό επιχείρημα έναντι κάθε καλόπιστου τρίτου για
να καταλάβει ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με δύο
δύσκολους γείτονες, αλλά με μια Τουρκία που διεκδικεί
την «περιουσία» άλλων, που δεν της ανήκει. Η παραπομπή της διαφοράς στη Χάγη προϋποθέτει την υπογραφή συνυποσχετικού, που θα περιγράφει το επίδικο.
Εκεί δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εκπτώσεων κυριαρχίας. Ούτε, βέβαια, η παραπομπή μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε άλλο πέραν της οριοθέτησης. Δεν
υπάρχουν γκρίζες ζώνες και περιοχές αμφισβητούμενης κυριαρχίας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Και όποιος το ισχυρίζεται είναι υπόλογος για μια προσπάθεια
επιστροφής σε ένα σκοτεινό προπολεμικό παρελθόν
που όλοι θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας.

«Η Χάγη είναι και ουσία
και ισχυρό επιχείρημα. Προβλέπεται
από το Διεθνές Δίκαιο, που αποτελεί
το θεμέλιο της πολιτικής μας»
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ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Σφραγίδα στο «Ελλάδα 2.0» στην Αρχαία Αγορά
Με φόντο την Αρχαία Αγορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να μιλήσουν σήμερα το
πρωί για το ελληνικό σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης, το
«Ελλάδα 2.0», με την πρόεδρο της Κομισιόν να ανακοινώσει,
επί της ουσίας, την έγκριση του ελληνικού σχεδίου, μέσω του
οποίου η χώρα μας έχει λαμβάνειν συνολικά 32 δισ. ευρώ 7,5 δισ. φέτος αντί για 4 δισ. που αναμένονταν.
Όπως λένε αρμόδιες πηγές, η κυρία Φον ντερ Λάιεν αναμένεται να παραδώσει ιδιοχείρως την εισηγητική έκθεση της
Κομισιόν για την έγκριση του ελληνικού σχεδίου, το οποίο
ήταν από τα πρώτα (το τρίτο) που είχαν κατατεθεί στις ευρωπαϊκές Αρχές - πριν από το Πάσχα.
Αμέσως μετά τις εισαγωγικές τοποθετήσεις του πρωθυ-

πουργού και της προέδρου της Κομισιόν, σύμφωνα με τις
πληροφορίες της «Political», οι δύο θα περπατήσουν κατά
μήκος της Αρχαίας Αγοράς και θα κατευθυνθούν σε ένα σημείο με τέσσερις οθόνες, μέσω των οποίων θα γίνουν συνδέσεις με περιοχές της χώρας, όπου θα γίνει η ενδεικτική
αξιοποίηση πόρων.
Για παράδειγμα, θα υπάρχει σύνδεση με την Πάρνηθα, με
δεδομένο ότι ικανοί πόροι κατευθύνονται για δράσεις αναδάσωσης, αλλά και με το Λαύριο λόγω της προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σύνδεση θα υπάρχει και με ένα
παντοπωλείο προκειμένου να γίνει συζήτηση για την ψηφιοποίηση της μικρομεσαίας επιχείρησης, που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Ακόμη, οι κ.κ. Μητσοτάκης και Φον ντερ Λάιεν θα δεχθούν
ερωτήματα από επτά πολίτες, ενώ σε παράλληλη σύνδεση θα
είναι και επτά κυβερνητικά στελέχη από υπουργεία που εμπλέκονται άμεσα στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου: ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης,
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο
υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης αλλά και ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος επίσης θα παρουσιάσει και τον μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής του σχεδίου «Ελλάδα 2.0».
Γιώργος Ευγενίδης

«Καρφιά» Δένδια
στους Γερμανούς για
υποβρύχια και... Λιβύη

Ο

υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας, σε συνάντηση που
είχε με τον κοινοβουλευτικό
εκπρόσωπο του γερμανικού
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD)
Νιλς Σμιτ, αναφέρθηκε εκτενώς στις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία, στην ελληνική στάση αναφορικά με τα Δυτικά
Βαλκάνια και στη γερμανική στάση όσον
αφορά σε ζητήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα.
Καταρχάς, εξήρε τον ρόλο που είχαν
διατελέσαντες Σοσιαλδημοκράτες αξιωματούχοι στην ένταξη της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ο Χέλμουτ Σμιτ
και ο Βίλι Μπραντ. Επεσήμανε, όμως, ότι
το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ψηφίζει με
τρόπο που δημιουργεί τουλάχιστον έντονη απογοήτευση στην ελληνική κυβέρνηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
πρόσφατη καταψήφιση νομοσχεδίου για
την απαγόρευση εξαγωγής υποβρυχίων
στην Τουρκία. Ο υπουργός Εξωτερικών
τόνισε ότι η Ελλάδα δεν αντιτίθεται στην
απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης,
που ελήφθη το 2008, αλλά για το γεγονός
ότι η Γερμανία δεν τροποποίησε την απόφασή της υπό το φως της τουρκικής προκλητικής συμπεριφοράς στην Ανατολική
Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια. Πρόσθεσε
επίσης ότι η παράδοση των υποβρυχίων
σε μια χώρα που συνεχίζει να αποσταθε-

ροποιεί την περιοχή θα αλλάξει -σε βάρος των κρατών που επιθυμούν τη σταθερότητα και σέβονται τους διεθνείς κανόνες- την ισορροπία δυνάμεων.
Αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα «χλιαρή»
στάση της Γερμανίας αναφορικά με την
προοπτική λήψης περιοριστικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
οποία με τη σειρά της αποθαρρύνει την
Τουρκία στην παραβατική της συμπεριφορά. Τόνισε, μάλιστα, ότι για την Ελλάδα η τουρκική απειλή αποτελεί «υπαρξιακή πρόκληση» και ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα πρέπει να σταθεί στο ύψος
των περιστάσεων.
Επίσης, επανέλαβε την απογοήτευση
της Ελλάδας για τη μη αποστολή πρόσκλησης στη δεύτερη Υπουργική Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε τη γεωγραφική εγγύτητα
της Ελλάδας με τη Λιβύη και το γεγονός
ότι η χώρα μας συνομιλεί με όσους έχουν
θεσμικό ρόλο στη χώρα - είναι μια από τις
λίγες χώρες που λειτουργεί πρεσβεία
στην Τρίπολη και γενικό προξενείο στη
Βεγγάζη και, τέλος, συμμετέχει σε πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους πρόσφυγες στη Λιβύη.
Πέρα από τα ανωτέρω, ο υπουργός
Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο ζήτημα
των πολεμικών αποζημιώσεων, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει ανοικτό,

υπενθυμίζοντας την ευαισθησία της ελληνικής κοινής γνώμης.
Αναφορικά με τις επαφές με την τουρκική πλευρά τόσο του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο
Ερντογάν όσο και του ιδίου με τον ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τόνισε
ότι, αν και υπάρχει σαφής διαφορά στο
κλίμα, παρατήρησε ότι στα θέματα ουσίας
δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Ο
υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις
προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα
για τη σταθεροποίηση και ενδυνάμωση
της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών
Βαλκανίων. Μίλησε για την πολιτική απόφαση να υποβληθεί η διαφορά για την
οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Αλβανία στο
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, απόφαση
που πλέον είναι σκόπιμο να προχωρήσει
με την υπογραφή του συνυποσχετικού.
Τέλος, αναφέρθηκε στη Βόρεια Μακεδονία, τονίζοντας την προσήλωση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή της προοπτική,
ενώ τόνισε την πρωτοβουλία που ανέλα-

βε προς αυτή την κατεύθυνση προς την
πορτογαλική Προεδρία της Ε.Ε. Παρατήρησε, όμως, ότι η χρήση ονομασίας που
δεν συμβαδίζει με τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως, για παράδειγμα, η ονομασία
της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, η οποία εμφανίστηκε στη φανέλα της
εθνικής ομάδας, δεν συμβαδίζει ούτε με
το γράμμα ούτε με το πνεύμα της εν λόγω
Συμφωνίας, αλλά και με το επίπεδο των
διμερών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας
και της Βόρειας Μακεδονίας. Το ζήτημα
αυτό το επεσήμανε σε επαφές που είχε
τόσο με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης
Νίκολα Ντιμιτρόφ όσο και με τον υπουργό Εξωτερικών Μπουχάρ Οσμάνι.

Τι είπε ο ΥΠ.ΕΞ. για
την πρόκληση της
Βόρειας Μακεδονίας
στα γήπεδα του Euro
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Εμβόλια για όλους τους ενήλικους

Α

νοικτή και χωρίς εξαιρέσεις
είναι από χθες η διαδικασία
του εμβολιασμού για όλους
τους ενήλικους, καθώς άνοιξε
η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα 1824 ετών. Πλέον, η επιχείρηση «Ελευθερία» βρίσκεται στην τελική ευθεία, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της δημιουργίας του τείχους συλλογικής ανοσίας. Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις των ειδικών αναφέρουν ότι θα φτάσει στο 60%70% έως το τέλος του καλοκαιριού. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο δεκαήμερο περισσότεροι από 275.000 πολίτες απ’ όλες τις ηλικιακές ομάδες έχουν
κλείσει νέα ραντεβού για εμβολιασμό.
Παράλληλα, η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών
μπήκε δυναμικά στη διαδικασία του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού, καθώς
μέσα στις πρώτες ώρες λειτουργίας της
πλατφόρμας στάλθηκαν μηνύματα σε
51.000 νέους για να κλείσουν τα ραντεβού
τους για εμβολιασμό.
Στο μεταξύ, για το θέμα της δεύτερης
δόσης με το εμβόλιο AstraZeneca μίλησε χθες ο γ.γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Μάριος Θεμιστοκλέους. «Στις περιπτώσεις που έχει παρουσιαστεί θρόμβωση,
δεν θα πρέπει να κάνει AstraZeneca. Για
οποιονδήποτε άλλον λόγο, η επιτροπή
άφησε μεγάλο περιθώριο και γι’ αυτό
έβαλε τον οικογενειακό γιατρό. Αν το
κρίνει ο γιατρός, συγκεκριμένη επιτροπή
θα αποφασίσει στη συνέχεια αν πρέπει
να αλλάξει το εμβόλιο. Ο πολίτης δεν μένει ξεκρέμαστος. Θα υπάρχει άλλο ραντεβού με mRNA εμβόλιο», δήλωσε χα-

ρακτηριστικά μιλώντας στον ΑΝΤ1.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βάνα Παπαευαγγέλου, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και καθηγήτρια Παιδιατρικής, έκανε γνωστό χθες ότι στη χώρα μας
έχουν καταγραφεί περί τα 25 με 27 περιστατικά μυοκαρδίτιδας - περικαρδίτιδας
σε εμβολιασμένους με mRNA σκεύασμα,
χωρίς, ωστόσο, να είναι ξεκάθαρο εάν
σχετίζονται με τον εμβολιασμό. Η κυρία
Παπαευαγγέλλου πρόσθεσε, επίσης, στον
ΣΚΑΪ ότι τα περιστατικά μυοκαρδίτιδας
μετά τον εμβολιασμό με Pfizer είναι ήπια
και δεν αφήνουν κάποιο κατάλοιπο. Μάλι-

στα, χθες δόθηκε στη δημοσιότητα και μελέτη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, η οποία
«φώτισε» τα περιστατικά μυοκαρδίτιδας
που μελετώνται ως πιθανές παρενέργειες
των mRNA εμβολίων. Το σοβαρότερο
αφορά σε μια νεαρή γυναίκα από την Πάτρα, ενώ εκεί καταγράφηκε ένα ακόμη
ύποπτο περιστατικό μυοκαρδίτιδας σε
έναν νεαρό άντρα.
Εξάλλου, στους 330 μειώθηκαν οι διασωληνωμένοι ασθενείς με κορονοϊό,
όπως ανακοίνωσε χθες ο ΕΟΔΥ. Παράλληλα, είχαμε 13 θανάτους, με τον συνολικό
αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 12.478.

Τα νέα κρούσματα που εντοπίστηκαν είναι
549, έπειτα από 38.725 τεστ. Τέλος, έγιναν
81 εισαγωγές σε νοσοκομεία της χώρας
και δόθηκαν 174 εξιτήρια λόγω ίασης.

Στη χώρα μας έχουν
καταγραφεί περί τα 25
με 27 περιστατικά
μυοκαρδίτιδας - περικαρδίτιδας
σε εμβολιασμένους
με mRNA σκεύασμα

Ο Πολάκης «κορτάρει» τους αντιεμβολιαστές
Σε ανοιχτό φλερτ με το… αντιεμβολιαστικό κίνημα για τον κορονοϊό αναλίσκεται πλέον ο Παύλος
Πολάκης, ο οποίος τα ξημερώματα
της Πέμπτης στη Βουλή αποφάσισε να αποδομήσει όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, αφήνοντας να εννοηθεί, εμμέσως πλην σαφώς, ότι ο
ίδιος δεν έχει εμβολιαστεί.
«Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο
έκανα και αντιγριπικό και αντιπνευμονιοκοκκικό, το Pneumovir,
αυτό που είναι για εφ’ όρου ζωής,
για πρώτη φορά στη ζωή μου (…).
Έχω κάνει όλα τα εμβόλια. Τα κορίτσια μου έκαναν τα εμβόλια. Όμως,

έκανα τα δοκιμασμένα εμβόλια»,
είπε ο κ. Πολάκης. Και, για όποιον
δεν κατάλαβε, συνέχισε και αμφισβήτησε και τη διαδικασία ανάπτυξης των εμβολίων, αναφερόμενος
στη Φάση 3 του εμβολίου της Pfizer, η οποία, όπως είπε, σταμάτησε
εσπευσμένα στις 13 Νοεμβρίου και
αμέσως μετά εγκρίθηκαν τα μονοκλωνικά αντισώματα από τον FDA
στις ΗΠΑ. Υπεραμύνθηκε, δε, των
μονοκλωνικών έναντι των εμβολίων, λέγοντας ότι αντιμετωπίζουν
τη βαριά νόσηση αποτελεσματικά.
«Δεν θα ξεχάσουμε την Ιατρική
που ξέρουμε, επειδή κάποιοι στή-

ριξαν το αφήγημά τους στην κονόμα κάποιων εταιρειών», είπε.
Το… κρεσέντο Πολάκη αλλά και
οι σχετικές αναρτήσεις του στο Facebook έφεραν την αντίδραση του
Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή.
«Ο μεγάλος επιστήμων και γνώστης των εμβολίων, κ. Πολάκης,
λέει πως βρήκαμε τόσο γρήγορα
εμβόλια.
Το στηρίζετε αυτό, κ. Τσίπρα;»,
διερωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης. «Το
πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνετε είναι να έρθετε και να αποδοκιμάσετε δημόσια τις σαχλαμάρες
του πρωτοκλασάτου στελέχους

σας», είπε προς τον πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Αλέξης Τσίπρας, πάντως, για
μία ακόμα φορά κάλυψε πλήρως
τον κ. Πολάκη, καλώντας την κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από
τους νέους κάτω των 39 ετών, στους
οποίους διατέθηκε αποκλειστικά
το AstraZeneca. «Ο Πολάκης ήταν
στην Επιτροπή που έδωσε την οδηγία να το κάνουν οι κάτω των 60;»,
διερωτήθηκε ο κ. Τσίπρας. «Ο Πολάκης άλλαξε μετά την απόφαση
και είπε “συγγνώμη, λάθος, αποσύρεται”, γιατί είναι επικίνδυνο για τη
δημόσια υγεία;», προσέθεσε.
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« Σταθμός» η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για την απεργία των εκπαιδευτικών
«Σταθμό» για μελλοντικές απεργιακές κινητοποιήσεις
αποτελεί η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία κρίθηκε «παράνομη και καταχρηστική»
η απεργία που εξήγγειλαν η ΑΔΕΔΥ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας, όσον αφορά στη συμμετοχή σε αυτήν
των εργαζομένων του υπουργείου Παιδείας, που είναι επιφορτισμένοι με τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Στην αγωγή που κατέθεσε η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως ζητείτο να περιοριστεί η άσκηση της απεργίας

στη μη εμπλοκή των εκπαιδευτικών και λοιπών συντελεστών της διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων και
να προβλεφθεί η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς
έως τις 10 το πρωί, προκειμένου να μπορέσουν να προσέλθουν υποψήφιοι, επιτηρητές και λοιποί συντελεστές στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Το δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή και, όπως ανέφερε σε μήνυμά της η υπουργός, «έκρινε παράνομη την
απεργία στον βαθμό που θα επηρέαζε τις Πανελλαδικές»,

προσθέτοντας: «Χαίρομαι πολύ που οι εξετάσεις των παιδιών μας θα πραγματοποιηθούν χωρίς εμπόδια και θα συνεχίσουν απρόσκοπτα την προσπάθειά τους για το μέλλον
που ονειρεύονται». Η εν λόγω απόφαση και η ύπαρξη δεδικασμένου αναμένεται να δημιουργήσουν νέα δεδομένα
για επόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις. Εφόσον κρίνεται, στο εξής, ότι παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία, είναι πολύ πιθανό να χαρακτηρίζονται οι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών παράνομες και καταχρηστικές.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

«Βατά» τα θέματα
σε Αρχαία,
Μαθηματικά
και Βιολογία

Μ

ε καθυστέρηση μίας ώρας,
λόγω της αργοπορίας παραλαβής των θεμάτων, αλλά με
βατά και κατανοητά θέματα,
συνεχίστηκαν χθες οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων, οι οποίοι διαγωνιστήκαν σε Αρχαία
Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού.
Διατυπωμένα με σαφήνεια και βατά
ήταν τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά. Στο
διδαγμένο κείμενο οι μαθητές κλήθηκαν
να επεξεργαστούν την 6η διδακτική ενότητα από τον Πρωταγόρα του Πλάτωνα.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), οι ερωτήσεις κατανόησης προϋπόθεταν καλή
γνώση των σχολίων του σχολικού εγχειριδίου και ουσιαστική προσέγγιση του κειμένου. Οι λεξιλογικές ασκήσεις και η
άσκηση της εισαγωγής δεν παρουσίαζαν
ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας, ενώ η παρατήρηση που αφορά στο παράλληλο κείμενο και στη σύγκρισή του με το κείμενο
αναφοράς προϋπόθετε αφαιρετική και
κριτική ικανότητα, χωρίς ωστόσο ιδιαίτερα προσκόμματα. Το αδίδακτο κείμενο
του Ξενοφώντα ήταν αρκετά προσεγγίσιμο νοηματικά, με εύληπτη παρατήρηση
κατανόησης. Οι ασκήσεις Γραμματικής
και Συντακτικού μπορούν να απαντηθούν
από καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Στη Βιολογία, όπως επεσήμανε η (ΟΕΦΕ), τα θέματα ήταν αναμενόμενα και μειωμένης δυσκολίας και οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν εύκολα να
αντεπεξέλθουν. Αναλυτικά, το πρώτο και
το δεύτερο θέμα ήταν αναμενόμενα, το
τρίτο μέτριας δυσκολίας, ωστόσο οι μαθητές έπρεπε να προσέξουν τις λεπτομέρειες. Και το τέταρτο ήταν εύκολο, χωρίς ιδιαίτερες παγίδες.
Στα Μαθηματικά, τα θέματα ήταν βατά
και κλιμακούμενης δυσκολίας. Απαιτείτο
μεγάλη ευχέρεια στις πράξεις, η οποία
έχει αποκτηθεί καθ’ όλη τη σχολική διαδρομή των υποψηφίων. Συνολικά, η ΟΕΦΕ
σχολίασε ότι τα ερωτήματα Δ3 και Δ4 θα
κρίνουν το ποιοι θα αριστεύσουν και εκτίμησε πως τα θέματα έδιναν τη δυνατότητα
να αποτιμηθεί η προσπάθεια όλων των
παιδιών με δίκαιο τρόπο. Για το ίδιο μάθημα, σύμφωνα με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, εξετάστηκε το σύνολο σχεδόν της ύλης, ενώ αρκετά ερωτήματα σχετίζονταν με το σχολικό βιβλίο. Η επιτυχής
αντιμετώπιση των θεμάτων απαιτούσε πολύ καλή γνώση της ύλης των προηγούμενων τάξεων και τα θέματα παρουσίαζαν
ορθή κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία, με
αποτέλεσμα να αναμένεται ομαλή κατανομή της βαθμολογίας. Επίσης, ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στις ιδιαίτερες
φετινές συνθήκες.

Χθες, εν τω μεταξύ, ξεκίνησε η βαθμολόγηση των γραπτών, μετά την πειραματική διαδικασία τις προηγούμενες ημέρες
στα γραπτά της Νεοελληνικής Γλώσσας,
προκειμένου να διατυπωθούν τυχόν απορίες και να δοθούν διευκρινίσεις από την
Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή. Σήμερα,
στα εξεταστικά κέντρα προσέρχονται οι
υποψήφιοι των επαγγελματικών λυκείων,
οι οποίοι θα εξεταστούν στα Μαθηματικά
και αύριο παίρνουν και πάλι τη σκυτάλη οι
μαθητές των ΓΕΛ με τα μαθήματα Κοινω-

νιολογία (Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημεία (Θετικών Σπουδών και Σπουδών
Υγείας) και Πληροφορική (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Με μία ώρα καθυστέρηση
πραγματοποιήθηκαν χθες
οι εξετάσεις για τους μαθητές
των γενικών λυκείων…
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Νέα αναστάτωση
στο λιμάνι του Πειραιά

Δεμένα παρέμειναν χθες τα πλοία στο λιμάνι
του Πειραιά, εξαιτίας της 24ωρης απεργίας
που είχαν κηρύξει οι ναυτεργάτες, η οποία,
ωστόσο, κρίθηκε παράνομη με δικαστική απόφαση. Οι απεργοί ξεκίνησαν τη συγκέντρωσή
τους και την περιφρούρηση της απεργίας από
τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ωστόσο στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας προκλήθηκε για
μία ακόμη φορά αναστάτωση, καθώς πολίτες
που είχαν κανονίσει να ταξιδέψουν έφτασαν
στον Πειραιά και αναγκάστηκαν να αλλάξουν
τις ημερομηνίες των εισιτηρίων τους. Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν ήταν λίγοι αυτοί
που δεν έλαβαν ειδοποίηση από τις εταιρείες
για την κατάσταση στο λιμάνι. Μάλιστα, αρκετοί… υποψήφιοι ταξιδιώτες είχαν ενημερωθεί
από τις εταιρείες πως τα πλοία θα κάνουν κανονικά τα δρομολόγιά τους. Αξίζει να σημειωθεί πως παράλληλα με τους ναυτεργάτες στο
λιμάνι του Πειραιά βρέθηκαν και μέλη του ΠΑΜΕ, που δεν επέτρεψαν την επιβίβαση των
επιβατών στα πλοία. Μιλώντας στο MEGA, ο
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης των Μηχανικών, Θανάσης Αγγελάκης, είπε πως χθες
τηρήθηκε η 24ωρη απεργία σε όλα τα λιμάνια
της χώρας. Την απεργία εξήγγειλαν τα 13 ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), αντιδρώντας στο νέο
εργασιακό νομοσχέδιο, αλλά κρίθηκε παράνομη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά
(αρ. απόφασης 544/2021). Υπενθυμίζεται πως
η ΑΔΕΔΥ, που είχε εξαιρέσει από την απεργία
τούς εκπαιδευτικούς, ανακοίνωσε επίσης, για
τη διευκόλυνση της μετακίνησης των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα, πως τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα πραγματοποιήσουν τελικά στάσεις εργασίας και όχι 24ωρη απεργία.

Χειροπέδες σε Πολωνό
«Ράμπο» για αρχαιοκαπηλία

Ε

νας 59χρονος απόστρατος
αξιωματικός των Ειδικών
Δυνάμεων του πολωνικού
στρατού, ο οποίος είχε πολεμήσει με τις δυνάμεις της πρώην
ΕΣΣΔ στο Αφγανιστάν τη δεκαετία
του ’80, είναι ο άνθρωπος που συνελήφθη στην Αρεόπολη της Μάνης για
αρχαιοκαπηλία.
Ο Πολωνός «Ράμπο» έφτασε στη
Λακωνία πριν από περίπου μία πενταετία, όπου και εγκαταστάθηκε για να
περάσει μια φαινομενικά ήσυχη και
μοναχική ζωή. Οι κουβέντες που είχε
με τους Μανιάτες ήταν λιγοστές, ενώ
ελάχιστοι ήταν αυτοί οι οποίοι γνώριζαν έστω και τι δουλειά έκανε στην
Πολωνία. Έβλεπαν απλώς έναν γεροδεμένο και σκληροτράχηλο να κυκλοφορεί ανάμεσά τους και να κινείται
κυρίως στα ορεινά της περιοχής, διατρανώνοντας την αγάπη του για την
Αρχαία Ελλάδα. Γι’ αυτό και -όπως
έλεγε σε όποιον τον ρώταγε- επέλεξε
τη συγκεκριμένη γωνιά της χώρας μας
για να ζήσει.
Ουσιαστικές απαντήσεις για τον
59χρονο Πολωνό απόστρατο αξιωματικό έδωσαν οι αστυνομικοί του Τμή-

ματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και
Αρχαιοτήτων της Ασφάλειας Αττικής,
που του πέρασαν χειροπέδες το πρωί
της Κυριακής. Αξιοποιώντας σχετική
πληροφόρηση για τη δράση του, η
ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε έρευνα στην
οικία του καθώς και σε οχήματα τα
οποία χρησιμοποιούσε, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• Βάση αγγείου, με χαμηλή κωνική βάση, προϊστορικών χρόνων (2ης π.Χ.
χιλιετίας), με διακόσμηση από 16 μη
διαμπερείς οπές, διαμέτρου βάσης
5,5 εκατοστών, εξαίρετο δείγμα της
Μεσοελλαδικής ή της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.
• Τμήμα από σώμα και γένεση λαβής
αποθηκευτικού αγγείου, από ερυθρωπό πηλό, που φέρει θαλάσσιες
επικαθήσεις και ιζήματα, Ελληνιστικών ή Ρωμαϊκών Χρόνων, ύψους 6
εκατοστών.
• Τμήμα από πόδι χρηστικού αγγείου
(χύτρα), από ερυθρωπό πηλό, που
φέρει θαλάσσιες επικαθήσεις και
ιζήματα, Ελληνιστικών ή Ρωμαϊκών
Χρόνων, ύψους 6 εκατοστών.
Επίσης, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας βρήκαν και κατέσχεσαν έναν

ανιχνευτή μετάλλων, ένα περίστροφο
κρότου - εκτόξευσης φωτοβολίδων
με 9 φυσίγγια, ένα πτυσσόμενο μαχαίρι στρατιωτικού τύπου, σπρέι πιπεριού, 378 φυσίγγια κρότου, 2 εξαρτήματα κάννης (χοάνες) εκτόξευσης
φωτοβολίδων, 10 φωτοβολίδες και
165 εκτυπωμένα φύλλα όπου απεικονίζονται διάφορα αντικείμενα, πιθανώς αρχαιότητες.
Όπως διαπιστώθηκε από την προανακριτική έρευνα, ο 59χρονος προέβαινε σε κατ’ εξακολούθηση παράνομες αρχαιολογικές έρευνες, ιδιοποιούμενος αρχαιότητες που ανήκουν σε
διαφορετικά είδη και διαφορετικές
εποχές χρονολόγησης, τις οποίες παρέλειπε να δηλώνει στις αρμόδιες Αρχές. Οι αρχαιότητες θα παραδοθούν
για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης!

O 59χρονος έφτασε στη
Λακωνία πριν από περίπου
μία πενταετία - Ελάχιστοι
γνώριζαν το παρελθόν του…
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Πυροβόλησαν και
έκαψαν 45χρονο

Α

γριο έγκλημα, με θύμα 45χρονο τοξικομανή που βρέθηκε νεκρός σε περιοχή της Πιερίας, κοντά σε κοιμητήρια, διερευνά η Ασφάλεια Κατερίνης.
Ο άτυχος άντρας είχε τραύμα από σφαίρα κυνηγετικού όπλου στο πρόσωπο, στο ύψος του σώματος, ενώ ήταν δεμένος πισθάγκωνα και το σώμα του είχε πυρποληθεί.
Οι διωκτικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι
δράστες ή ο δράστης να προέρχονται από κύκλους
τοξικομανών της περιοχής και το έγκλημα να αποτέλεσε πράξη αντεκδίκησης. Από το βράδυ της Τρίτης γίνονται προσαγωγές υπόπτων από τους συγκεκριμένους κύκλους, προκειμένου να εξεταστεί
τι ακριβώς συνέβη και ποιες ήταν οι επαφές του
θύματος πριν από το τραγικό τέλος του.
Ο 45χρονος, που, σύμφωνα με πληροφορίες,
ήταν κομμωτής, βρέθηκε νεκρός λίγο μετά τις 7
μ.μ. την Τρίτη σε περιοχή κοντά στα Κοιμητήρια
της Καλλιθέας Πιερίας. Το σώμα του είχε αποτεφρωθεί. Πιθανόν κάποιος να τον περιέλουσε με
εύφλεκτο υγρό. Σύμφωνα με την Αστυνομία και
σε συνδυασμό από τις πρώτες εκτιμήσεις του ια-

Έγκλημα στη Ζάκυνθο: Απαξιώνει
το «βαθύ λαρύγγι» ο σωματοφύλακας
Να απαξιώσει πλήρως το «βαθύ λαρύγγι», που η κατάθεσή του βοήθησε σημαντικά την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρήσει
στον σχηματισμό δικογραφίας για 10 άτομα (σ.σ.: και να
συλλάβει επτά) για τη δολοφονία της 37χρονης Χριστίνας Κ. στη Ζάκυνθο, επιχειρεί με το απολογητικό του
υπόμνημα ο 38χρονος σωματοφύλακας του εφοπλιστή.
Πρόκειται για το άτομο που, σύμφωνα με τα στοιχεία
τα οποία διαθέτει το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής, πυροβόλησε κατά της 37χρονης και του 53χρονου, τότε,
συζύγου της, ως συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα μεγάλου
κυβισμού που οδηγούσε άλλο άτομο. Μάλιστα, ο 38χρονος φέρεται να είχε αναγνωριστεί και από τον Ντίμη
Κορφιάτη, ο οποίος, αν και τραυματίστηκε σοβαρά, γλίτωσε τότε τον θάνατο. Όσον αφορά στο «βαθύ λαρύγγι», ο 38χρονος φέρεται να αναφέρει στο απολογητικό του υπόμνημα ότι είναι αναξιόπιστο πρόσωπο, που είχε καταδικαστεί για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ χαρακτηρίζει «ψευδή και κατασκευασμένη» την κατάθεσή
του, καθώς «ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα».
Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι την ημέρα της δολοφονίας (σ.σ.: 9 Ιουνίου 2020), ο ίδιος βρισκόταν στην Αθήνα και είχε μάλιστα κλεισμένο ραντεβού για τις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα με ανώτατο αξιωματικό της
ΕΛ.ΑΣ., το οποίο μεταφέρθηκε για κάποιες ώρες αργότερα, με υπαιτιότητα του αστυνομικού. Σύμφωνα με
τις ίδιες πηγές, φέρεται να υποστηρίζει ότι το απόγευμα της ίδιας ημέρας βρέθηκε και στο Κολωνάκι για φαγητό με συνεργάτη και φίλο του.

τροδικαστή, έχασε τη ζωή του από τον πυροβολισμό στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, ο δολοφόνος ή
οι δολοφόνοι του τον πυρπόλησαν. Όλο αυτό το
διάστημα ήταν δεμένος στα χέρια για να μην μπορέσει να αντιδράσει. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κατερίνης εξετάζουν ένα προς ένα τα ευρήματα από τον φριχτό θάνατο του 45χρονου τοξικομανούς, ενώ παράλληλα οι έρευνες έχουν
επεκταθεί σε πρόσωπα τα οποία είχαν επαφή μαζί του, κυρίως για συναλλαγές ναρκωτικών.
Στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός διαπιστώθηκε ότι πυρπολήθηκε ο 45χρονος. Γύρω του βρέθηκαν ίχνη φωτιάς. Το σώμα ήταν σε ύπτια θέση
έξω από τον περίβολο του νεκροταφείου. Κανείς
δεν άκουσε κάτι, καθώς το νεκροταφείο είναι
απομακρυσμένο από την Καλλιθέα, τον οικισμό
που βρίσκεται μεταξύ του πολεοδομικού συγκροτήματος της Κατερίνης και της Παραλίας. Οι
αστυνομικοί αναζητούσαν στοιχεία από τις κινήσεις του 45χρονου πριν από τη δολοφονία του,
εάν αυτές έχουν καταγραφεί από κάμερες καταστημάτων και εάν υπάρχουν μαρτυρίες για πρόσωπα με τα οποία ήταν μαζί.

Πυγμάχος σε αμόκ χτύπησε
τη μητέρα του και αστυνομικό
Στο 401 ΓΣΝΑ μεταφέρθηκε ένας αστυνομικός της Ομάδας
ΔΙ.ΑΣ., ο οποίος το βράδυ της Τρίτης -μαζί με συναδέλφους τουεπιχείρησε να σταματήσει έναν 40χρονο πυγμάχο που προηγουμένως είχε τσακωθεί και είχε χτυπήσει την ίδια του τη μητέρα.
Το περιστατικό συνέβη σε διαμέρισμα επί της οδού Κύπρου, στο
Χαλάνδρι, με τον 40χρονο πυγμάχο να έχει διαπληκτισμό με τη
μητέρα του, η οποία βίωσε την οργή και τα «επαγγελματικά»
χτυπήματά του. Οι φωνές της κινητοποίησαν τους γείτονες, που
κάλεσαν την ΕΛ.ΑΣ. Στο σημείο έφτασαν πρώτοι άνδρες της
Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που μπήκαν στο σπίτι για να δουν τι συμβαίνει.
Τότε ο γεροδεμένος άνδρας άρπαξε ένα μεταλλικό κλομπ από
κάποιον αστυνομικό και τον χτύπησε στο κεφάλι, με τους υπόλοιπους να πέφτουν πάνω του για να τον συγκρατήσουν και να
του περάσουν χειροπέδες.
Λίγη ώρα αργότερα, ο 40χρονος πυγμάχος βρισκόταν σιδηροδέσμιος στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου. Κάποιοι γείτονες
υποστηρίζουν ότι συχνά πυκνά είχε εξάρσεις, κυρίως όμως με
φωνές. Όσον αφορά στον αστυνομικό, μεταφέρθηκε στο 401
ΓΣΝΑ για τις πρώτες βοήθειες και για να διαπιστωθεί τι είδους
τραύμα τού προκάλεσαν στο κεφάλι τα χτυπήματα με το κλομπ.
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Αθήνα

Συνεργασία με Θεοχάρη για τον κινηματογραφικό τουρισμό
Με στόχο την ανάπτυξη του κινηματογραφικού τουρισμού στην
Αθήνα, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης και ο δήμαρχος
Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης υπέγραψαν μνημόνιο
συνεργασίας. Προς τούτο, Δήμος Αθηναίων και υπουργείο
Τουρισμού εγκαινιάζουν μια σειρά από κοινές δράσεις στο
πλαίσιο λειτουργίας του Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων.
Πρόκειται για εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε
επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου και «καλλιεργούν»
την Αθήνα ως κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και σε σειρά
ταξιδιών εξοικείωσης με φιλοξενούμενους ξένους παραγωγούς
και εκπροσώπους διεθνών κινηματογραφικών στούντιο με σκοπό
να γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα του προορισμού. Τον τελευταίο
χρόνο η Αθήνα έχει προσελκύσει περισσότερες από 40
οπτικοακουστικές παραγωγές, διευκολύνοντας τα γυρίσματά
τους στο κέντρο και τις συνοικίες της πρωτεύουσας.

Κεντρική Μακεδονία

Ενισχύει την πολιτική
προστασία των δήμων

Είδη επιχειρησιακών μέσων ατομικής προστασίας,
αξίας 470.000 ευρώ, παρέδωσε στα στελέχη Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμαριάς, την ΕΜΑΚ
και προς μέλη εθελοντικών οργανώσεων η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας και η αντιπεριφερειάρχης για θέματα Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου παρέδωσαν
στη Γενική Γραμματέα του Δήμου Καλαμαριάς Ελένη
Φύκα και τον υπεύθυνο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του δήμου Χρυσόστομο Γιώτη τον σάκο με το
σετ, που αποτελείται από είδη ειδικής ένδυσης υψηλών προδιαγραφών και άλλων μέσων ατομικής προστασίας. «Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας για την προσφορά της, η οποία θα αξιοποιηθεί στο έπακρο», δήλωσε η γενική γραμματέας
του Δήμου Καλαμαριάς Ελένη Φύκα.

ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Εκλογή νέου Δ.Σ. στις 2 Ιουλίου
Εκλογικές διαδικασίες στην Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ
Α.Ε.). Προγραμματίστηκε έκτακτη γενική συνέλευση
με μοναδικό θέμα την «Εκλογή νέου Διοικητικού
Συμβουλίου» για την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021.

!

Καρπενήσι
Δυτική Ελλάδα

Εργασίες στο Μουσείο Εθνικής
Αντίστασης Κορυσχάδων

Η Πάτρα το επόμενο
λιμάνι που θα συνδεθεί
με το σιδηρόδρομο

Η σημασία του σιδηροδρόμου στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Δυτικής Ελλάδας
ήταν κεντρικό θέμα διαδικτυακής συζήτησης με τη συμμετοχή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, ο
οποίος διοργάνωσε ο αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίων Ζαΐμης. «Η σύνδεση του σιδηροδρόμου με τα λιμάνια της Δυτικής Ελλάδας, κυρίως της Πάτρας, και η επέκταση
της γραμμής μέχρι τον Πύργο είναι στις
άμεσες προτεραιότητες», εξηγεί ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος
Φαρμάκης. «Πρόγραμμα σιδηροδρομικών
έργων έχει σχεδιαστεί, ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Φυσικά σε αυτό το σχέδιο η Δυτική Ελλάδα και το λιμάνι της Πάτρας καταλαμβάνουν εξέχουσα θέση», παραδέχτηκε ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης των ιστορικών τοιχογραφιών στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στις Κορυσχάδες με
την πλήρη αισθητική αποκατάστασή τους. Τις εργασίες αποκατάστασης επιθεώρησε ειδικό επιτελείο της Βουλής των Ελλήνων με
επικεφαλής τον καλλιτεχνικό επιμελητή της Βιβλιοθήκης της
Βουλής και υπεύθυνο της Μουσειολογικής Μελέτης Γιάννη Μετζικώφ. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε η τελική μουσειολογική
μελέτη στον δήμαρχο Καρπενησίου Νίκο Σουλιώτη και την αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού Σοφία Ζαλοκώστα.

Ήπειρος

Ενοχλεί η έπαρση του περιφερειάρχη
Το «ύφος και την έπαρση» του περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέκου Καχριμάνη καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ). Αφορμή για την
οξεία αντίδραση από γεωπόνους, δασολόγους, κτηνίατρους,
ιχθυολόγους και γεωλόγους στάθηκαν δηλώσεις του κ. Καχριμάνη, με τις οποίες επιχείρησε να απαξιώσει τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και των εργαζομένων σε αυτές. «Οι πολιτικές
ηγεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι περιττές, αφού στο κόμμα της Ν.Δ. υπάρχει ο ίδιος
που θέλει να αποτελεί τον επίσημο σύμβουλο του πρωθυπουργού σε θέματα πρωτογενούς τομέα και όχι μόνο», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εργαζόμενοι. Και προσθέτουν:
«Αν θέλει να παίξει εθνικό ρόλο λόγω των πολλαπλών εμπειριών του, τότε μπορεί να κατέλθει στην ελληνική Βουλή».
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Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποιος δήμαρχος μεγάλου δήμου της Αττικής κατηγορείται
από την αντιπολίτευση αλλά
και τους εργαζομένους ότι
εσκεμμένα έστειλε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση την
πρόταση για τον νέο οργανισμό
του δήμου με λάθη ώστε να
απορριφθεί; Όπως υποστηρίζουν, αυτό είναι ένα τρικ του
πολύ έμπειρου γενικού γραμματέα για να εξακολουθεί να
έχει σε διευθυντικές θέσεις
τους επιθυμητούς για όσο περισσότερο χρόνο μπορεί…

Διεκδικεί 17 εκατ.
ευρώ από το
«Αντώνης Τρίτσης»
το Χαλάνδρι
Με προτάσεις
για μια σειρά
από έργα που
αφορούν σε
έργα αστικής
αναζωογόνησης, ηλεκτροκίνησης, αναβάθμισης σχολείων αλλά και σε αγορά
εξοπλισμού στην υπηρεσία Καθαριότητας, ο δήμαρχος Χαλανδρίου
Σίμος Ρούσσος επιδιώκει να
απορροφήσει πάνω από 17 εκατ.
ευρώ από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Μεταξύ άλλων, με
τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί
διεκδικεί 10,5 εκατ. ευρώ, έχοντας καταθέσει ολοκληρωμένες
μελέτες για τις αστικές αναπλάσεις στο Κάτω Χαλάνδρι και την
Τούφα και 3.664.820 ευρώ με στόχο την αγορά ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, απορριμματοφόρου
και οχημάτων μεταφοράς προσωπικού για την Κοινωνική Υπηρεσία, το Βοήθεια στο Σπίτι και την
Πολιτική Προστασία. Ακόμη για
δράσεις ηλεκτροκίνησης διεκδικεί χρηματοδότηση ύψους
3.664.820 για την ωρίμανση έργων
του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), για τις οποίες
ο δήμος διεκδικεί 500.000 ευρώ.

Ζητά παράταση των συμβάσεων
ο περιφερειάρχης Αττικής

Τ

ην αναγκαιότητα να παραταθούν οι
συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε όλες
τις κατηγορίες εργαζομένων που
έχουν προσληφθεί στις περιφέρειες και
τους δήμους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρωτόγνωρη συνθήκη της πανδημίας
και να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού εξέφρασε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης. Αφορμή για τη δημοσιοποίηση
του αιτήματος ήταν η συνάντηση του κ. Πατούλη με αντιπροσωπεία των συμβασιούχων, στους οποίους επισήμανε ότι θα αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών και θα διατυπώσει
σχετικό αίτημα προς τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, προκειμένου να δοθεί
παράταση των συμβάσεων.
Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής, «η

μάχη κατά της πανδημίας είναι συνεχόμενη.
Για τον λόγο αυτό χρειάζεται να υπάρξει ρύθμιση προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης». Σε αυτό το σημείο ξεκαθάρισε ότι η συμβολή των συμβασιούχων σε τομείς που αφορούν στη δημόσια υγεία, την
ασφάλεια και τη λειτουργία των υπηρεσιών
της περιφέρειας είναι επιβεβλημένη και χρήσιμη. «Για εμάς, δεδομένης της δραματικής
υποστελέχωσης των υπηρεσιών, είναι σημαντικό να υπάρξει πρόβλεψη προκειμένου
να ανανεωθούν οι συμβάσεις. Οι γνώσεις
τους και η διάθεσή τους για προσφορά είναι
για εμάς ένα πολύτιμο εργαλείο στη μάχη που
δίνουμε για την καλύτερη υγειονομική θωράκιση της Αττικής», κατέληξε ο κ. Πατούλης.

Αυτοψία στο έργο από τη Φώφη Γεννηματά
Το εργοτάξιο του Φαληρικού Μετώπου
επισκέφτηκε η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ.
Φώφη Γεννηματά και ενημερώθηκε από
τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη για την πορεία των υπό εξέλιξη έργων ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου.
Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκαν
τα έργα της α’ φάσης ανάπλασης, προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συγκοινωνιακά
οδικά, τεχνικά έργα, έργα αποστράγγισης
οδοστρωμάτων, αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποχέτευσης ομβρίων.
Όπως επισήμανε ο κ. Πατούλης, το έργο προχωρά με ταχύ ρυθμό και αναμένεται το φθινόπωρο του 2021 να έχει ολοκληρωθεί η α’ φάση ανάπλασης, ενώ σχετικά με τη β’ φάση
υπογράμμισε πως έπειτα από συντονισμένες κινήσεις της περιφέρειας διασφαλίστηκε η
χρηματοδότηση ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 και αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση της β’ και γ’ φάσης στα τέλη καλοκαιριού του τρέχοντος
έτους. Η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛ. επισήμανε ότι ζήτησε την άμεση δημοπράτηση της δεύτερης φάσης και ο περιφερειάρχης δεσμεύτηκε ότι αυτό θα γίνει μέσα στον Αύγουστο.

Στον Κουτσούμπα
για το Θέατρο Βράχων

Συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα
στα γραφεία του κόμματος στον Περισσό είχαν οι δήμαρχοι Βύρωνα
Γρηγόρης Κατωπόδης και Δάφνης Υμηττού Αναστάσιος Μπινίσκος,
προκειμένου να τον ενημερώσουν
για την απόφαση του Εφετείου, η
οποία παραχωρεί σε ιδιώτες ένα μεγάλο τμήμα στην περιοχή του Θεάτρου Βράχων. Οι δήμαρχοι έκαναν
σαφείς τις προθέσεις τους για την
προάσπιση του δημόσιου, κοινωφελούς και δασικού χαρακτήρα του
Λόφου Κοπανά, ενώ τον ενημέρωσαν και για το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ στη «Σκιά των Βράχων». Ο κ. Κουτσούμπας, από την
πλευρά του, εξέφρασε τη στήριξή
του στον αγώνα των δημάρχων και
των πολιτών για τον δημόσιο και δασικό χαρακτήρα της περιοχής.

Εγκρίθηκε το σχέδιο
Έπειτα από μια έντονη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας τελικά υπερψηφίστηκε το σχέδιο της δημοτικής Αρχής για την εφαρμογή της
δίχρονης προσχολικής αγωγής. Χρειάστηκε, πάντως, ονομαστική ψηφοφορία με την οποία αρχικά απορρίφθηκε το αίτημα να μην τοποθετηθούν
οικίσκοι που θα φιλοξενήσουν νήπια
σε προαύλιους χώρους σχολείων. Το
σχετικό αίτημα υπέβαλε η «Λαϊκή Συσπείρωση», όμως η πρότασήτης έλαβε
13 ψήφους, ενώ κατά ψήφισαν 23 δημοτικοί σύμβουλοι και επτά απείχαν.
Ακόμη απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία
η πρόταση του επικεφαλής της παράταξης «Αθήνα είσαι εσύ» του Παύλου
Γερουλάνου για αναβολή της εφαρμογής της έως ότου εξευρεθούν κατάλληλοι χώροι, ωστόσο την καταψήφισαν
τόσο η παράταξη του δημάρχου Κώστα
Μπακογιάννη όσο και οι υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
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Phos και Kallos στο Καλλιμάρμαρο

Λ

ίγες ώρες έμειναν για την επίδειξη του Οίκου Dior στο Καλλιμάρμαρο. Την πρόσκληση,
απευθείας από το Παρίσι,
έχουν λάβει 400 καλεσμένοι και το event
θα «ταξιδέψει» στα πέρατα του κόσμου,
αφού θα μεταδοθεί σε live streaming. Όλα
τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Ελλάδα, στην Αθήνα και στο Καλλιμάρμαρο
Στάδιο, όπου στις 9 το βράδυ, σε ζωντανή
τηλεοπτική μετάδοση σε όλο τον πλανήτη,
θα γίνει η παρουσίαση της «Made In Greece» συλλογής του διεθνούς οίκου.
Μέσω του live streaming που θα διατίθεται σε όλα τα social media του Dior,
εκατομμύρια τηλεθεατές και χρήστες των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούν να παρακολουθήσουν το υπερθέαμα
«Dior celebrates Greece», με το οποίο ο
γαλλικός Οίκος θα τιμήσει τα 200 χρόνια
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και τον ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Οι προβολείς της φαντασμαγορικής εκδήλωσης θα ανάψουν στις 21.00. Νωρίτερα θα έχουν φθάσει από κάθε γωνιά της
Γης οι 400 καλεσμένοι και διεθνείς προσωπικότητες οι οποίες έλαβαν την πολυπόθητη πρόσκληση του Οίκου, που παραπέμπει απευθείας στο ελληνικό στοιχείο.
Ελληνίδες και Έλληνες, άλλωστε, είναι
και οι δημιουργοί που σχεδίασαν και
«έραψαν» την ειδική συλλογή με την ονομασία «Dior Cruise Collection», όπως και
οι εκατοντάδες άλλοι επαγγελματίες, φωτογράφοι, μουσικοί, καλλιτέχνες, τεχνίτες
και τεχνικοί που θα εργαστούν για την
υλοποίηση του project.
Για τον Dior, η παρουσίαση της συλλογής
στο Καλλιμάρμαρο αποτελεί μια ξεχωριστή εκδήλωση, όπου τιμώνται η Ελλάδα
και η άριστη τεχνογνωσία των Ελλήνων
που μεταφέρθηκε από γενιά σε γενιά στο
πέρασμα των χρόνων και στην οποία στόχος είναι οι αισθητικές αξίες και η ποιότητα που πρεσβεύει ο Οίκος να ταυτιστούν με

τις έννοιες Phos (φως) και Kallos (ομορφιά), οι οποίες ξεκίνησαν να λάμπουν πριν
από 2.500 χρόνια στην Αθήνα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Dior επέλεξε να καλέσει μόνο τους μόνιμους πελάτες, τους
τεχνίτες και καλλιτέχνες που έχουν συνεργάστηκαν στο παρελθόν ή συνεργάζονται σήμερα με τον Οίκο όπως και τους
εκπροσώπους των μουσείων, των οποίων
τα εκθέματα αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για την «ελληνική» συλλογή. Αξίζει
να σημειωθεί πως οι προσκλήσεις έφυγαν απευθείας από την έδρα του Dior, στο
Παρίσι.
Επιπλέον, για να τιμήσει τις Ελληνίδες
και τους Έλληνες που θα δημιουργήσουν
τα εντυπωσιακά φορέματα, ο Dior θα δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους των
περιοχών όπου ζουν και εργάζονται οι
Έλληνες δημιουργοί να παρακολουθήσουν την ίδια στιγμή, σε απευθείας μετάδοση, το εντυπωσιακό event στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Για τον σκοπό αυτόν έχει

προγραμματιστεί η ζωντανή αναμετάδοση
του γεγονότος στο Σουφλί, στο Άργος και
στην Καλαμάτα.
Στην Αθήνα, η φαντασμαγορική εκδήλωση με την «ελληνική» συλλογή Υψηλής
Ραπτικής του Dior θα μεταδοθεί live στον
υπαίθριο χώρο του Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος για τους κατοίκους της πρωτεύουσας. Επίσης, οι σπουδαστές τριών
ελληνικών σχολών μόδας θα έχουν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν το defile
από το Καλλιμάρμαρο, σε ζωντανή μετάδοση στον θερινό κινηματογράφο «Cine
Paris», στην καρδιά της Πλάκας.

Όλα τα βλέμματα είναι
στραμμένα στην Ελλάδα Απόψε η παρουσίαση της
«Made In Greece» συλλογής
του διεθνούς Οίκου Dior…
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Μπλόκο σε 26χρονη ντίλερ ηρωίνης
έπειτα από άγρια καταδίωξη

Μ

ε... κούριερ παρέλαβε περισσότερα από 14,5 κιλά ηρωίνης 26χρονη ντίλερ ναρκωτικών, η οποία
συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από περιπετειώδη καταδίωξη στο κέντρο της πόλης. Η γυναίκα,
μόλις αντιλήφθηκε ότι κοντά της βρίσκονται αστυνομικοί
που την ακολουθούν, προσπάθησε να διαφύγει και εγκλωβίστηκε ύστερα από κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ.
Το περιστατικό ξεκίνησε λίγο πριν από το μεσημέρι της
Τρίτης στην οδό Μοναστηρίου, όπου η 26χρονη κλήθηκε
να σταματήσει σε σήμα που της έκαναν αστυνομικοί της
Δίωξης Ναρκωτικών. Αντίθετα, σύμφωνα με την Αστυνομία, η νεαρή κινήθηκε με το Ι.Χ. και εμβόλισε το περιπολι-

κό για να διαφύγει σε μια περιοχή όπου όλοι οι δρόμοι είχαν «φρακάρει» λόγω αποκλεισμού των δικαστηρίων από
τηλεφώνημα για βόμβα που ήταν φάρσα. Έτσι, αναγκάστηκε να κάνει αναστροφή και να στραφεί προς την περιοχή των ΚΤΕΛ, όπου ακινητοποίησε το αυτοκίνητό της
και προσπάθησε να διαφύγει πεζή. Στη διαδρομή, όπως
ανακοινώθηκε, πέταξε από το παράθυρο του αυτοκινήτου
ένα τσαντάκι ώμου και μια υφασμάτινη μαξιλαροθήκη,
μέσα στα οποία βρέθηκαν 25 δέματα με ηρωίνη βάρους
15 κιλών και 750 γραμμαρίων. Το μεσημέρι της Τετάρτης
οδηγήθηκε στην εισαγγελέα, ασκήθηκε δίωξη σε βάρος
της και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ειδική ανακρίτρια για υποθέσεις ναρκωτικών.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κ.Καραμανλής:
«Πού είναι
το γλυπτό;»
Το «Meteoron» του Κωστή Γεωργίου, που έχει τοποθετηθεί
στο πάρκο απέναντι από το Δημαρχιακό Μέγαρο, τράβηξε το
ενδιαφέρον του υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών κατά την είσοδό του στο γραφείο
του δημάρχου Θεσσαλονίκης.
«Πού είναι το γλυπτό;», ρώτησε ο κ. Καραμανλής, σπεύδοντας προς το παράθυρο του Δημαρχιακού Μεγάρου για να το
θαυμάσει. Ο κ. Ζέρβας ενημέρωσε τον υπουργό τόσο για τον
καλλιτέχνη όσο και για το γεγονός ότι αποτελεί δωρεά του
Βαγγέλη Γεροβασιλείου στην
πόλη.

Κοντά στις τοπικές
οργανώσεις

Οι μινιατούρες με τα
τοπόσημα
Μια νέα γωνιά με τα τοπόσημα της
Θεσσαλονίκης απέκτησε το γραφείο του δημάρχου Κωνσταντίνου
Ζέρβα. Σε περίοπτη θέση τοποθετήθηκε σε μινιατούρα το γλυπτό
«Meteoron» και οι Ομπρέλες του
Ζογγολόπουλου, που κερδίζουν
αμέσως τα βλέμματα όσων περνούν το κατώφλι του προσωπικού
γραφείου του δημάρχου.

Επισκέψεις σε δημοτικές τοπικές οργανώσεις της Ν.Δ. πραγματοποίησε ο
Θεόδωρος Καράογλου. Ο βουλευτής
Β’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. επιδιώκει
εδώ και καιρό να βρίσκεται σε διάφορες περιφερειακές περιοχές της πόλης, επιδιώκοντας τον διάλογο για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στο
πλαίσιο αυτό, είχε συνάντηση με μέλη
της ΔΗΜΤΟ της Ν.Δ. στον Δήμο Θέρμης, όπου συζήτησε για τον νέο ρόλο
της Αυτοδιοίκησης και για την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών. Επίσης, βρέθηκε και με μέλη της ΔΗΜΤΟ
της Ν.Δ. στον Δήμο Δέλτα.

Σύμβαση σύνδεσης του 6ου προβλήτα με ΠΑΘΕ και Εγνατία Οδό
Σε τροχιά υλοποίησης μπήκε έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια
καθυστερήσεων η απευθείας οδική σύνδεση του 6ου προβλήτα
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ
και την Εγνατία Οδό. Η σύμβαση του πολυαναμενόμενου έργου
υπεγράφη μεταξύ της Εγνατίας Οδού Α.Ε. και της εταιρείας
ΑΚΤΩΡ, παρουσία του υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και του αρμόδιου γενικού γραμματέα Γιώργου Καραγιάννη.
Οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου, προϋπολογισμού
περίπου 60 εκατ. ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ), προβλέπεται να ξεκινήσουν άμεσα και να ολοκληρωθούν εντός 30 μηνών, δηλαδή
μέσα στο 2023, διευκολύνοντας την επίτευξη του στόχου για

την εδραίωση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης ως κόμβου
συνδυασμένων μεταφορών για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. «Είμαστε εδώ για να πούμε ότι μια τεράστια εκκρεμότητα παίρνει τον δρόμο
της και πολύ σύντομα θα ξεμπλοκάρουμε και τη σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι
ώστε να γίνει κόμβος υποδομών και μεταφορών», υπογράμμισε ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Στο κάδρο η ανάπτυξη

Με τον αναπληρωτή
υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, αρμόδιο για τις Ιδιωτικές Επενδύσεις και
τις ΣΔΙΤ, Νίκο Παπαθανάση συναντήθηκε ο υφυπουργός
Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης)
Σταύρος Καλαφάτης.
Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα
περιφερειακών ενισχύσεων και «εκσυγχρονισμού» του αναπτυξιακού νόμου, που σχετίζονται
άμεσα με την ανάπτυξη και τις ιδιωτικές επενδύσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Ξενοδόχος ο... Πέλκας

Ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στη Χαλκιδική είναι και
επίσημα ο Δημήτρης Πέλκας. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το γεγονός
μέσα από τα social media. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο πρώτο πόδι, συγκεκριμένα στο Πευκοχώρι, και λέγεται «Mirablue Boutique», ενώ
θα υποδεχτεί τους πρώτους επισκέπτες το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ο Πέλκας, που διαπρέπει στα γήπεδα της Τουρκίας, αυτό το διάστημα είναι διακοπές στην Ελλάδα και σύντομα
θα επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.

Εμμένει στις απόψεις
της η Άννα Ευθυμίου

Εμμένει στις απόψεις της περί του εργασιακού
νομοσχεδίου η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της
Ν.Δ. Άννα Ευθυμίου. Με δηλώσεις της, μάλιστα, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ τόνισε ότι «όσον
αφορά στο δικαίωμα στην απεργία, καλό θα
ήταν να επανεξετάσουμε το όριο που ορίζει για
όλες τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων κοινής
ωφέλειας ότι το 1/3 της δραστηριότητας πρέπει
να είναι σε λειτουργία. Διότι κάθε τέτοιου είδους επιχείρηση έχει διαφορετικό τρόπο και
λειτουργίας και εξυπηρέτησης των πολιτών και
καλό θα ήταν να αποτρέψουμε για κάποιες από
αυτές να περισταλεί το δικαίωμα αυτό».

Ενδιαφέρον Πάνα
για τον τουρισμό

Με ξενοδόχους και άλλους επαγγελματίες του τουρισμού στη Χαλκιδική συναντήθηκε ο τοπικός βουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. Απόστολος Πάνας με αντικείμενο
συζήτησης την κατάσταση που επικρατεί στον νομό.
O κ. Πάνας εισέπραξε αγωνία και προβληματισμό για
την έως τώρα πορεία και ελπίδα για βελτίωση τις
επόμενες μέρες. Ο βουλευτής ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις του και κυρίως αυτές που έχουν στόχο την ενίσχυση των συνοριακών σταθμών με το κατάλληλο
προσωπικό και απαραίτητο υγειονομικό και τεχνικό
εξοπλισμό.
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ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΜΑΝΠΟΥΡ

Η πολεμική ανταποκρίτρια
δίνει τη μάχη της
με τον καρκίνο
ο CNN έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ενημέρωση των πολιτών σε
όλον τον κόσμο, από την «Καταιγίδα
της Ερήμου» έως σήμερα. Από τους
χιλιάδες ανθρώπους που εργάστηκαν εκεί,
δύο ονόματα έρχονται κατευθείαν στο στόμα
όλων, όταν μιλάμε για το CNN. Από τους άνδρες τού Λάρι Κινγκ και από τις γυναίκες τής
Κριστιάν Αμανπούρ.

Τ

νια της, οπότε μετακόμισε στο Λονδίνο και
μπήκε σε παρθεναγωγείο. Αργότερα ήλθε
στη βρετανική πρωτεύουσα και η υπόλοιπη
οικογένεια, λόγω των εντάσεων στο Ιράν, που
προηγήθηκε της επανάστασης του Αγιατολάχ
Χομεϊνί.
Η Κριστιάν Αμανπούρ σπούδασε Δημοσιογραφία σε Βρετανία και ΗΠΑ και αμέσως μετά
την αποφοίτησή της προσελήφθη στο CNN ως
βοηθός δημοσιογράφου. Πρώτη της αποστολή
ήταν στην Ανατολική Ευρώπη, όπου κάλυψε
για το CNN την περίοδο της Περεστρόικα, που
προετοίμασε την πτώση των κομμουνιστικών
καθεστώτων. Ακολούθησαν ο Πόλεμος του
Κόλπου, οι Πόλεμοι της Γιουγκοσλαβίας και
της Ρουάντα, που την καθιέρωσαν ως τη νούμερο ένα πολεμική ανταποκρίτρια διεθνώς.
Ακολούθησαν οι εκπομπές της στο CNN,
αφού πρώτα πέρασε ως συνεργάτιδα από το
εμβληματικό «60 λεπτά». Ακολούθησε η εκπομπή της «Amanpour», με τις μοναδικές
συνεντεύξεις του Μπλερ, του Σιράκ, του Μαδούρο, του Καντάφι, του Δαλάι Λάμα, του
Αραφάτ, του Μουσάραφ και του Γκορμπατσόφ… Τη διετία 2010-2011 μετακόμισε στο
ABC και έκανε την εκπομπή «This Week», για
να επιστρέψει στο CNN, όπου δουλεύει μέχρι
σήμερα.

Η εξομολόγηση

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

Η Αμανπούρ έγινε από την αρχή μια εμβληματική δημοσιογραφική περσόνα, ως πολεμική ανταποκρίτρια κατά την εισβολή του Ιράκ
στο Κουβέιτ το 1990 και ακολούθως στον Πόλεμο του Περσικού Κόλπου. Για όσους δεν
πρόλαβαν να θαυμάσουν το θάρρος και την
επαγγελματική της ευθυκρισία, την έμαθαν
λίγα χρόνια αργότερα, όταν έκανε πολεμικές
ανταποκρίσεις από το Σεράγεβο, κατά την
εποχή των πολέμων που ακολούθησαν τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.
Γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1958 από πατέρα
Ιρανό και μητέρα Βρετανίδα. Η οικογένεια
μετακόμισε στην Τεχεράνη, όπου η οικογένεια Αμανπούρ είχε καλές σχέσεις με τον
Σάχη. Η Κριστιάν έμεινε εκεί έως τα 12 χρό-

Η εμφάνιση της Αμανπούρ στη συχνότητα
του CNN στις 14 Ιουνίου δεν αφορούσε μόνο
στη διεθνή επικαιρότητα, αλλά σε ένα προσωπικό της θέμα: Ανακοίνωσε ότι προ μηνών
διεγνώσθη με καρκίνο στις ωοθήκες. Και
έκανε αυτήν την αποκάλυψη «για λόγους διαφάνειας», όπως είπε, αλλά και για να καλέσει
«όλες τις γυναίκες να υποβληθούν σε εξετάσεις το συντομότερο δυνατόν».
«Υποβλήθηκα σε επιτυχή επέμβαση αφαίρεσής τους και εδώ και αρκετούς μήνες τώρα
υποβάλλομαι σε χημειοθεραπεία για το καλύτερο δυνατόν μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Και αισιοδοξώ», είπε η Αμανπούρ στην
έναρξη της εκπομπής που κάνει καθημερινά
- και έτσι έδωσε απάντηση στην πολύμηνη
απουσία της.
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Η Airbnb πλήρωσε 7 εκατ.
δολάρια σε τουρίστρια
για υπόθεση βιασμού
Η εταιρεία Airbnb κατέβαλε αποζημίωση 7 εκατομμυρίων δολαρίων
σε τουρίστρια, η οποία δηλώνει ότι
βιάστηκε από έναν άνδρα, ενώ είχε
νοικιάσει διαμέρισμα με Airbnb
στη Νέα Υόρκη. Η υπόθεση διαδραματίστηκε την παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2015, όταν η Αυστραλή
τουρίστρια επέστρεψε στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει, έχοντας
πάρει τα κλειδιά από κοντινό κατάστημα, σύμφωνα με τις οδηγίες τις
οποίες είχε λάβει. Ωστόσο, ο φερόμενος ως δράστης είχε κάνει αντίγραφο των κλειδιών και είχε κρυφτεί στο μπάνιο, περιμένοντας την
τουρίστρια, την οποία βίασε υπό την
απειλή μαχαιριού. Με την αποζημίωση, το θύμα παραιτείται των ενδίκων μέσων.

Τραμπ: Γράφει «το βιβλίο
των βιβλίων», αλλά
κανείς δεν το εκδίδει
«Το βιβλίο των βιβλίων» χαρακτηρίζει τα απομνημονεύματα της
Προεδρίας του ο πρώην πρόεδρος
τω ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Παρ’ όλα
αυτά, οι μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι δεν
δείχνουν ενδιαφέρον να το εκδώσουν, αν και ο ίδιος υποστηρίζει ότι
ήδη έχει δύο προσφορές, τις οποίες, όμως, δεν έχει κατονομάσει.
Πάντως, οι μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι
δεν έχουν κινηθεί, παρά το ότι γενικά τα απομνημονεύματα των πρώην
προέδρων έχουν αξιοσημείωτες
πωλήσεις και παρόλο που τα βιβλία
τα οποία γράφτηκαν για τον Τραμπ
στη διάρκεια της θητείας του -κυρίως με αρνητικό πρόσημο- είχαν
πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
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Ο σουλτάνος «κατάπιε»
τη Γενοκτονία…
μπροστά στον Μπάιντεν

«Γ

αργάρα» έκανε, τελικά, ο
Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά
τη συνάντησή του με τον
Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις
Βρυξέλλες, τις προειδοποιήσεις του περί
ρητής αναφοράς στην αναγνώριση, εκ μέρους του σημερινού ενοίκου του Λευκού
Οίκου, της Γενοκτονίας των Αρμενίων.
Πριν από τη συνάντηση, σε κάθε ευκαιρία, ο Ερντογάν δεν παρέλειπε να αναφέρει με σαφήνεια ότι «θα θέσω το θέμα»
στη συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό
του, ενώ σε πιεστικές ερωτήσεις δημοσιογράφων είχε απαντήσει: «Δεν θα αφήσω να περάσει η συνάντηση χωρίς να το
αναφέρω».
Όταν, μάλιστα, ο Τζο Μπάιντεν στις 24
Απριλίου είχε χαρακτηρίσει Γενοκτονία
τις σφαγές 1.500.000 εκατομμυρίου Αρμενίων από τα τουρκικά στρατεύματα, ο
Ερντογάν είχε δηλώσει εμφανώς ενοχλημένος ότι ο ομόλογός του «χρησιμοποίησε αβάσιμες, άδικες και αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με τα τραγικά γεγονότα
που συνέβησαν πριν από έναν και περισσότερο αιώνα».
Μόλις την παραμονή της συνάντησης με
τον Μπάιντεν, ο Ερντογάν υπογράμμιζε ότι
«το γεγονός ότι υιοθέτησαν ως σύμμαχοι
μια τέτοια προσέγγιση όσον αφορά στους
Αρμενίους φυσικά δεν είναι δυνατόν να
περάσει χωρίς να το συζητήσουμε».
Ωστόσο, μετά τη συνάντηση, δεν έκρυψε την ανακούφισή του, όταν είπε «δόξα
τω Θεώ, δεν έφτασε στην Ημερήσια Διάταξη», όπως τουλάχιστον αποκαλύπτει η

Παγωμένα χαμόγελα
στη συνάντηση
Μπάιντεν - Πούτιν

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

τουρκική εφημερίδα «Sozcu». Η ίδια
εφημερίδα, άλλωστε, θύμισε ότι ο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν έστειλε συγχαρητήρια για
την εκλογική νίκη Μπάιντεν, ωστόσο ο
πρόεδρος των ΗΠΑ δεν του τηλεφώνησε,
όπως έκανε με τους Ευρωπαίους ηγέτες.
Πάντως, μετά τη συνάντηση αυτήν ο
Ερντογάν ταξίδεψε στη Σούσα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, πόλη που ανακατέλαβε
το Αζερμπαϊτζάν από την Αρμενία, προκειμένου να υπογράψει στρατιωτική συμφωνία με τον πρόεδρο Ιλχάμ Αλίεφ, η
οποία «φέρνει τη συνεργασία των δύο χωρών στο υψηλότερο επίπεδο», σύμφωνα
με τον Αζέρο ηγέτη.
«Η Τουρκία στέκεται δίπλα στο Αζερμπαϊτζάν. Θα βοηθήσουμε με κάθε τρόπο
τους Αζέρους αδελφούς μας να επιστρέψουν σύντομα στα σπίτια τους», είπε με τη
σειρά του ο Ερντογάν.

Ο Ερντογάν ταξίδεψε
και στο Ναγκόρνο Καραμπάχ,
όπου υπέγραψε σύμφωνο
στρατιωτικής συνεργασίας
με το Αζερμπαϊτζάν...

Τα γέλια, η αμήχανη χειραψία στην
έναρξη της συνάντησης και οι εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις κυριάρχησαν στο δημόσιο τμήμα της χθεσινής μαραθώνιας
συνάντησης των προέδρων των ΗΠΑ Τζο
Μπάιντεν και της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στη Villa La Grange της Γενεύης.
Το πρώτο κομμάτι της συνάντησης εξελίχθηκε μόνο μεταξύ των δύο προέδρων,
με την παρουσία των υπουργών Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και Σεργκέι Λαβρόφ. Η συνάντηση αυτή διήρκεσε λίγο
πάνω από μιάμιση ώρα (93’) και ακολούθησε το δεύτερο κομμάτι, με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.
Το καλό κλίμα που φάνηκε στην έναρξη
δεν μπορεί, βέβαια, να κρύψει τις βαθιές
διαφωνίες των δύο ηγετών σε σειρά κρίσιμων θεμάτων, αλλά φαίνεται ότι Μπάιντεν
και Πούτιν προκρίνουν, ο καθένας για τους
δικούς του λόγους, την αποκλιμάκωση των
διμερών εντάσεων μετά την όξυνση που
κλιμακώθηκε κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας Τραμπ. Τα προβλήματα καταγράφονται, αλλά μάλλον μπαίνουν «κάτω
από το χαλί», χωρίς να παραβλέπονται οι
διαφορές και τα «αγκάθια» στις διμερείς
σχέσεις, όπως είναι οι μεγάλες αεροναυτικές ασκήσεις που πραγματοποίησε η Ρωσία στα ανοικτά της Χαβάης, δίπλα ακριβώς
στο έδαφος των ΗΠΑ, και οι οποίες θεωρούνται οι μεγαλύτερες από το τέλος του
Ψυχρού Πολέμου.
Οι δύο ηγέτες προσπάθησαν να βρουν
κοινό βηματισμό στα θέματα όπου αυτός
θεωρήθηκε εφικτός από Ουάσιγκτον και
Μόσχα: Προσπάθεια ελέγχου των εξοπλισμών, τέλος στις αμοιβαίες απελάσεις διπλωματών, καλύτερη λειτουργία των πρεσβειών, ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας
των Μπάιντεν - Πούτιν, συμφωνία σε βασικούς κανόνες μη ανάμιξης της μιας χώρας στα εσωτερικά της άλλης.
Οι βραδινές δηλώσεις έγιναν χωριστά
από τους δύο ηγέτες έπειτα από αίτημα της
Ουάσιγκτον, που δεν ήθελε να υπάρξουν
«εκπλήξεις» από τον Πούτιν, στις οποίες θα
έπρεπε να αντιδράσει ο Μπάιντεν.

P
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Κορονοχρέη: Έρχεται νέα ρύθμιση - Μετά τις 15 Ιουλίου οι αποφάσεις
«Σίγουρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση για τα κορονοχρέη», ανέφερε στην «Political» αξιωματούχος του
υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα σενάρια ρύθμισης των οφειλών
που έχουν δημιουργηθεί εν μέσω της πανδημίας, με τη
σχετική συζήτηση να ανοίγει με τους θεσμούς τις επόμενες εβδομάδες και τις αποφάσεις να «κλειδώνουν» όχι
νωρίτερα από τα μέσα Ιουλίου. Το νέο σχήμα ρύθμισης για
τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από
την πανδημία προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, 60
μηνιαίες δόσεις με χαμηλό επιτόκιο. Σημειώνεται ότι έχει

δοθεί παράταση των οφειλών προς την Εφορία και τα
ασφαλιστικά ταμεία για τα κορονοχρέη έως το τέλος του
έτους. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το σχέδιο θα παρουσιαστεί στους θεσμούς, οι οποίοι καταφτάνουν στην Αθήνα μετά το Eurogroup της 17ης Ιουνίου. Σημειώνεται ακόμη πως τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία ανέρχονται στα 109 δισ. ευρώ, ενώ για το πρώτο τετράμηνο του
2021 οι οφειλές φτάνουν τα 2,33 δισ. ευρώ. Με βάση αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση θέλει να δώσει ανάσα
στους πληττόμενους, ώστε να μη βρεθούν αντιμέτωποι
στις αρχές του νέου έτους με ένα βουνό χρεών.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Μπαράζ πληρωμών από 29 Ιουνίου
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Τ

έλος μπαίνει στην πολύμηνη
καθυστέρηση για την καταβολή των αναδρομικών στους
συνταξιούχους, με το υπουργείο Εργασίας να ξεκινά τις καταβολές
για τα ποσά στα οποία έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία. Έτσι από τις 29 Ιουνίου ξεκινά η σταδιακή πληρωμή των αυξήσεων και των αναδρομικών σε συνολικά 200.000 συνταξιούχους, παλαιούς
και νέους, που έχουν διανύσει περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης και
δεν διατηρούν προσωπική διαφορά.
Οι αυξήσεις και τα αναδρομικά είναι
αποτέλεσμα του νόμου Βρούτση, που
ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2020
και βελτίωνε τα ποσοστά αναπλήρωσης
του νόμου Κατρούγκαλου. Τα αναδρομικά μετρούν από τον Οκτώβριο του
2019 -όταν δημοσιοποιήθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
(ΣτΕ), η οποία έκρινε αντισυνταγματικές
συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου
Κατρούγκαλου- και φτάνουν έως και
τον Ιούνιο του 2021. Επομένως, οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά έως
και 21 μηνών ανάλογα με την ημερομηνία αίτησης της συνταξιοδότησης.

Δημόσιο
Το πρώτο κύμα πληρωμών αφορά σε
50.000 νέους συνταξιούχους. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 29 Ιουνίου, μέρα τα-

κτικών πληρωμών των συντάξεων Ιουλίου για το Δημόσιο, θα καταβληθούν
μόνο οι αυξήσεις στις κύριες συντάξεις
των συνταξιούχων του Δημοσίου που
είχαν συνταξιοδοτηθεί μετά τον Μάιο
του 2016 με περισσότερα από 30 έτη
ασφάλισης.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,
10.800 συνταξιούχοι του Δημοσίου θα
λάβουν καθαρές αυξήσεις στην τσέπη
μεσοσταθμικά 74 ευρώ. Σε ό,τι αφορά

συγκεκριμένες κατηγορίες ειδικών μισθολογίων (π.χ., δικαστικοί), οι αυξήσεις φτάνουν τα 451 ευρώ, ενώ οι ένστολοι θα δουν αυξήσεις έως και 192 ευρώ.
Τα αναδρομικά έως και 21 μηνών θα καταβληθούν πιθανότατα στο τέλος Ιουλίου με τις συντάξεις του Αυγούστου.

Ιδιωτικός τομέας
Την Τετάρτη 30 Ιουνίου θα καταβληθούν με εμβόλιμη και όχι τακτική πλη-

ρωμή τα αναδρομικά έως και 21 μηνών
στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα (ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες, πρώην
ΟΑΕΕ). Οι μηνιαίες αυξήσεις θα δοθούν
έναν μήνα αργότερα, στα τέλη Ιουλίου,
οπότε και θα πιστωθούν αυξήσεις δύο
μηνών του Ιουλίου και του Αυγούστου.
Οι αυξήσεις για τους συνταξιούχους
ΙΚΑ, ΔΕΚΟ και τραπεζών υπολογίζονται
έως 220 ευρώ μηνιαίως, ενώ έως 100
ευρώ αύξηση αναμένεται να λάβουν οι
συνταξιούχοι του πρώην ΟΑΕΕ.

Στην αναμονή 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι
Λίγους μήνες ακόμη θα πρέπει να περιμένουν οι 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τον Μάιο του 2016, για να λάβουν τα αναδρομικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πιθανότερο είναι οι
πληρωμές να γίνουν τον Σεπτέμβριο. Στη συγκεκριμένη κατηγορία των παλαιών συνταξιούχων περιλαμβάνονται 50.000 παλαιοί συνταξιούχοι με μικρή θετική προσωπική διαφορά, οι οποίοι με τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης θα δουν μεσοσταθμική αύξηση 30 ευρώ. Επίσης, 100.000 παλαιοί συνταξιούχοι που έλαβαν αύξηση από 1/1/2019 (αρνητική προσωπική
διαφορά) με τον νόμο Κατρούγκαλου θα κερδίσουν αύξηση 40-50 ευρώ.

Έως και για 21 μήνες τα ποσά
που θα λάβουν οι δικαιούχοι.
Εμβόλιμη καταβολή και
για αυτούς που ανήκουν
στον ιδιωτικό τομέα…
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ΕΑΒ: Κίνδυνος αποχώρησης
της Lockheed Martin

Οι αντιδράσεις και οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων της ΕΑΒ θέτουν σε κίνδυνο την παρουσία της αμερικανικής Lockheed
Martin, η οποία αποτελεί τον δεύτερο βασικό πελάτη της, μετά την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία. Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, «η αποχώρηση της αμερικανικής εταιρείας θα καταστήσει
την ΕΑΒ υπερ-ζημιογόνα», ενώ καθησύχασε
τους εργαζομένους, οι οποίοι είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν κινδυνεύουν από τον
εργολάβο. Το Δημόσιο έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να χαρακτηρίσει παράνομες
τις απεργιακές κινητοποιήσεις, καθώς, λόγω των
κινητοποιήσεων, τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής των παραγγελιών της αμερικανικής εταιρείας έχουν μείνει πολύ πίσω.

Ρεκόρ προσφορών για το ομόλογο
του Ταμείου Ανάκαμψης

Με προσφορές 142 δισ. ευρώ και επιτόκιο
0,035% έκανε πρεμιέρα στη δευτερογενή αγορά
τίτλων το πρώτο ομόλογο που αφορά στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο
πουλήθηκε προχθές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ε.Ε. άντλησε το ποσό των 20 δισ. ευρώ
μέσω της έκδοσης 10ετούς τίτλου, η οποία ήταν η
μεγαλύτερη ιστορικά μεμονωμένη πώληση χρέους από χώρα ή υπερεθνικό οργανισμό. Συνολικά, η Ε.Ε. θα αντλήσει με τον ίδιο τρόπο το ποσό
των 800 δισ. ευρώ με αντίστοιχες εκδόσεις έως
το τέλος του 2026, ώστε να χρηματοδοτήσει τα
σχέδια ανάκαμψης των εθνικών οικονομιών. Σημειώνεται ότι το ομόλογο εκδόθηκε με επιτόκιο
0,086%, αλλά, λόγω της ισχυρής ζήτησης, συμπιέστηκε θεαματικά, υποχωρώντας στο επίπεδο
του 0,035% στη δευτερογενή αγορά.

Δάνεια 42,8 δισ. ευρώ
κατέχουν τα funds

Κατά 2,907 δισ. ευρώ αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους η ονομαστική αξία των δανείων
τα οποία διαχειρίζονται οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων, Δανείων και Πιστώσεων και
έχουν μεταβιβάσει σε ξένα funds. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος
τους στις 31 Μαρτίου είχε διαμορφωθεί στα
42,845 δισ. ευρώ, έναντι 39,938 δισ. ευρώ στο
τέλος του δ’ τριμήνου του 2020. Το ίδιο διάστημα, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ανήλθε σε 16,788 δισ.
ευρώ, έναντι 14,006 δισ. ευρώ στο τέλος του
προηγούμενου τριμήνου. Τέλος, τα funds κατέχουν «κόκκινα» δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 8,885 δισ. ευρώ, καταναλωτικά δάνεια 12,589 δισ. ευρώ καθώς και στεγαστικά
7,68 δισ. ευρώ.

Οι έξι δομικές αλλαγές
του νέου εργασιακού
Ε

υελιξία στην εργασία με αφετηρία
τις 40 ώρες εβδομαδιαίως, εισαγωγή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, διεύρυνση των υπερωριών, άδεια
πατρότητας και ασφαλιστικές δικλείδες
για τις απολύσεις διαμορφώνουν το βασικό πλαίσιο των αλλαγών που επέρχονται
με το νέο εργασιακό νόμο. Ειδικότερα:
1. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα αποτελεί εγγύηση τήρησης του ωραρίου για
τον εργαζόμενο, αλλά και για να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Φέτος, όλοι οι εργαζόμενοι, μέσω της κάρτας, θα αποκτήσουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία τους στο σύστημα «Εργάνη», ενώ
στις αρχές του επόμενου έτους θα είναι
έτοιμη η «μήτρα» της κάρτας και έως τον
Ιούνιο του 2022 θα ξεκινήσει η εφαρμογή της.
2. Μόνο με τη συναίνεση του εργαζομένου μπορεί να προσαρμοστεί το ωράριο εργασίας, με σημείο αναφοράς το
8ωρο και τις 40 ώρες εβδομαδιαίως.
Έτσι, ο εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει
τέσσερις μέρες επί 10 ώρες ημερησίως
(ανώτατο όριο) και να κάθεται την Παρασκευή, λαμβάνοντας τον μισθό που
έπαιρνε και τα 25 ένσημα μηνιαίως. Το
τελικό αποτέλεσμα που θα προκύπτει
από αυτήν την άσκηση και με βάση τα δεδομένα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας,

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

πρέπει να παραπέμπει σε απασχόληση
40 ωρών εβδομαδιαίως.
3. Οι υπερωρίες διατηρούνται και αυξάνονται σε 150 ώρες ετησίως, δεν αλλάζουν τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, θα παρακολουθούνται με ακρίβεια... δευτερολέπτου μέσω της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και θα αμείβονται
με 120%, αντί για 80% που ισχύει σήμερα.
4. Προστίθενται νέες διατάξεις για την
απαγόρευση απολύσεων. Δεν μπορεί να
απολυθεί εργαζόμενος για άσκηση δικαιωμάτων σε περίπτωση βίας και παρενόχλησης, απαγορεύεται η απόλυση πατέρα που απέκτησε τέκνο για διάστημα
έως 6 μηνών, για εργαζομένους που
έλαβαν ή ζήτησαν οποιαδήποτε άδεια,
για όσους δεν υποκύπτουν σε πίεση του
εργοδότη για διευθέτηση του χρόνου εργασίας και για τηλεργαζόμενο ο οποίος
έχει το δικαίωμα της αποσύνδεσης.
5. Το δικαίωμα της απεργίας παραμένει στο ακέραιο, αλλά εισάγονται αυστηρές διατάξεις, όταν η πίεση των συνδικαλιστών μετατρέπεται σε ταλαιπωρία του
κοινωνικού συνόλου. Ορίζεται ειδικότε-

ρα ότι, αν κριθεί παράνομη απεργία που
έχει κηρυχθεί από πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, δεν επιτρέπεται η
κήρυξη απεργίας για το ίδιο θέμα από
την αντίστοιχη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Μάλιστα, θα υπάρχουν και αστικές ευθύνες
για τους συνδικαλιστές που προβαίνουν
σε παράνομες πράξεις, ενώ θα παρέχεται το 33% των υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (Μετρό, Ακτοπλοΐα, Καθαριότητα κ.λπ.).
6. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας αλλάζει μορφή και μετατρέπεται σε Ανεξάρτητη Αρχή, κατά τα πρότυπα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Θα έχει
ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια, θα ελέγχει την εφαρμογή της
εργατικής νομοθεσίας και θα παρεμβαίνει στην επίλυση εργατικών διαφορών.

Σημεία αναφοράς οι 40 ώρες
εργασίας την εβδομάδα με «όπλο»
την Ψηφιακή Κάρτα, η διεύρυνση
των υπερωριών, η άδεια
πατρότητας και οι ασφαλιστικές
δικλείδες για τις απολύσεις...
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Η Grant Thornton θα αποτιμήσει
τα περιουσιακά στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ

Τ

ην Grant Thornton επέλεξε το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΔΕΗ για τη σύνταξη της έκθεσης αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ, εν όψει της διαδικασίας πώλησης
του 49% της εταιρείας, αλλά και για τη σύνταξη του
σχεδίου σύμβασης διάσπασης. Πιο ειδικά, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΗ για «τον
ορισμό της 31/3/2021 ως ημερομηνίας Λογιστικής
Κατάστασης Μετασχηματισμού για τη σύνταξη των
λογιστικών καταστάσεων απόσχισης - διάσπασης
του Κλάδου Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. και της
επικείμενης εισφοράς του στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η
απόσχιση του Κλάδου θα πραγματοποιηθεί με
απορρόφηση, με συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 57, 59-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019 και του
Ν.Δ. 1297/1972. Η υπόψη ημερομηνία δύναται να
μεταβληθεί με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. αν παραστεί ανάγκη. Την επιλογή της “Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Συμβούλων Επιχειρήσεων”, ως τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα που θα συντάξει την Έκθεση Αποτίμησης για τη
διαπίστωση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που θα εισφερθούν στον ΔΕΔΔΗΕ, θα εξετάσει το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και θα συντάξει τη σχετική Έκθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 10 του Ν. 4601/2019».

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Αμοιβαία επωφελής η συμφωνία με τη ΔΕΗ
Για αμοιβαία επωφελή συμφωνία έκανε λόγο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mytilineos, Ευάγγελος Μυτιληναίος, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις με τη ΔΕΗ για διετή παράταση της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που θα είναι και η τελευταία.
«Το εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδος περνά σε νέα εποχή το 2023, καθώς για πρώτη φορά από την ίδρυσή του θα απεξαρτηθεί από τη ΔΕΗ, αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε ο κ. Μυτιληναίος.
Η συμφωνία έχει κλείσει επί της αρχής και αναμένεται να ανακοινωθεί τις
επόμενες ημέρες επίσημα. Στο μέλλον το Αλουμίνιο θα ηλεκτροδοτείται από
τη μονάδα φυσικού αερίου που βρίσκεται υπό κατασκευή στον Άγ. Νικόλαο
Βοιωτίας, δίπλα από το εργοστάσιο, αλλά και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατά τις πληροφορίες, η μετάβαση θα γίνει σταδιακά, με βαθμιαία μείωση των ποσοτήτων ενέργειας που προμηθεύεται η Αλουμίνιον από τη ΔΕΗ.
Ο κ. Μυτιληναίος παρουσίασε θετικές προβλέψεις για την πορεία των μεγεθών της εταιρείας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: Τα επόμενα 2-3 χρόνια, με την καινοτομία, τις επενδύσεις, την αύξηση του μεριδίου αγοράς, σε συνδυασμό με
την παρακολούθηση του κόστους μας, θα αρχίσει η απογείωση.

PwC: Αισιοδοξία και εξωστρέφεια χαρακτηρίζουν τους Έλληνες CEO
Την παγκόσμια ανάκαμψη της οικονομίας αναμένουν οι Έλληνες CEO, σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της 24ης Ετήσιας Έκθεσης CEO της PwC, και σε συνέχεια της
ανακοίνωσης των παγκόσμιων ευρημάτων. Συγκεκριμένα, έναν χρόνο μετά την
ανακήρυξη της πανδημίας του Covid-19, το 75% των Ελλήνων CEO, αντίστοιχα με
τα παγκόσμια ποσοστά, δηλώνει την αισιοδοξία του, καταγράφοντας μεγάλη αύξηση συγκριτικά με τις απαισιόδοξες προοπτικές του περασμένου έτους, όταν ο αντίστοιχος δείκτης άγγιζε μόλις το 23%. Σύμφωνα με τον Μάριο Ψάλτη, CEO PwC
Ελλάδας, «έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, υπάρχει αισιοδοξία για
την οικονομική ανάκαμψη. Ωστόσο, η πανδημία έχει αποκαλύψει αδυναμίες στα
επιχειρηματικά μοντέλα και έφερε στο φως νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις. Παρά την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης των Ελλήνων CEO, υπάρχει ανησυχία
για το πόσο εύθραυστη θα είναι η ανάκαμψη της οικονομίας και αβεβαιότητα σχετικά με γεωπολιτικές εξελίξεις».

Microsoft: Νέα επικεφαλής
Marketing & Operations
Από τις 15 Ιουνίου, η κυρία Χριστίνα Λεϊμονή
ανέλαβε τον νευραλγικό ρόλο της διευθύντριας
Marketing & Operations για Ελλάδα, Κύπρο και
Μάλτα, μια θέση που μέχρι πριν από μερικούς
μήνες κατείχε ο κ. Βαγγέλης Μόρφης, ο οποίος
μετακινήθηκε πρόσφατα σε περιφερειακό ρόλο
στη Microsoft Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η κυρία Λεϊμονή θα συμβάλλει ενεργά στον
ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών και τη
στρατηγική για την ανάπτυξη του Cloud για τη Microsoft στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα,
αναφέρει η εταιρία. Στη διάρκεια του επαγγελματικού της βίου έχει ασχοληθεί ενεργά με τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη στον χώρο της
εργασίας, κάτι που θα συνεχίσει να κάνει και
στην Microsoft, καλλιεργώντας και ενδυναμώνοντας ακόμα περισσότερο την εταιρική κουλτούρα σε αυτά τα πεδία.

Motor Oil: Στα 129 εκατ. ευρώ
τα EBITDA
Αύξηση πωλήσεων και επιστροφή στη λειτουργική κερδοφορία σηματοδοτούν τα αποτελέσματα α’ τριμήνου που ανακοίνωσε ο όμιλος
της Motor Oil Hellas. Ειδικότερα, οι πωλήσεις
του ομίλου ανήλθαν σε 1,887 δισ. ευρώ (από
1,649 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2020), ενώ η
δημοσιευμένη λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 129 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 77 εκατ.
ευρώ το 2020). Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν
σε 89 εκατ. ευρώ (από ζημίες 126 εκατ. ευρώ)
και τα κέρδη μετά από φόρους σε 65 εκατ. ευρώ (από ζημιές 96 εκατ. ευρώ). Η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία EBITDA του
ομίλου ανήλθε σε 80 εκατ. ευρώ (από 93 εκατ.
ευρώ πέρυσι).

HDHC: Ολοκληρώθηκε
ο συνεργατικός σχηματισμός
Ολοκλήρωση της σύστασης της εταιρείας «Hellenic Digital Health Cluster (HDHC)». Πρόκειται
για τη νέα, δυναμική πρωτοβουλία του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και 20 καινοτόμων
ελληνικών εταιρειών που φιλοδοξεί να εντάξει την
Ελλάδα ανάμεσα στις κυρίαρχες χώρες στον τομέα της ψηφιακής υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το Κέντρο
Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας
του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Στον διαδικτυακό τόπο της HDHC
(www.hdhc.gr) το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα βρουν μια πύλη ενημέρωσης, σχετικά με την
ταυτότητα, το όραμα και τους στόχους του συνεργατικού σχηματισμού, ενώ, παράλληλα, δίνεται η
δυνατότητα σε νέους εταίρους και συνεργάτες να
επικοινωνήσουν με την HDHC και να ενταχθούν
σε αυτόν τον νέο, δυναμικό και εξωστρεφή συνεργατικό σχηματισμό.
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Το νέο Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ
ανακοίνωσε το Υπερταμείο

Ηλέκτωρ
«Κλείδωσε» σύμβαση
για διαχείριση αποβλήτων
Εθνική Ασφαλιστική: Γιορτάζει
130 χρόνια συνεχούς πορείας

Τ

ον δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης επέκτασης του ΧΥΤΑ Φυλής ανάμεσα στον ΕΔΣΝΑ και
την κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. (θυγατρική της
Ελλάκτωρ) - WATT A.E. «άνοιξε» η προ ημερών Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου
«Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής» στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής. Το περιβαλλοντικό «οκ» δόθηκε αργά το βράδυ της περασμένης
Παρασκευής 11 Ιουνίου από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και, σύμφωνα με χθεσινή απόφαση
(αναρτήθηκε στη «Διαύγεια») του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, απεστάλη πρόσκληση
για υπογραφή της Σύμβασης του έργου «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ
Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» στον οικονομικό φορέα Ηλέκτωρ - WATT, με προθεσμία 20 ημερών.

Ράμπες ΑμεΑ τοποθετούνται
σε όλα τα καταστήματα Wind
Εύκολη και άμεση
πρόσβαση για άτομα
με κινητικά προβλήματα παρέχει η Wind
Ελλάς, τοποθετώντας
ειδικές αποσπώμενες
ράμπες σε όλα τα καταστήματά της πανελλαδικά. Με τον τρόπο αυτόν στηρίζει το δικαίωμά τους
για πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή σε όλες
πτυχές της καθημερινής κοινωνικής ζωής και προάγει την αυτονομία τους. Η εταιρεία έχει ήδη διαθέσει
σε πάνω από 180 καταστήματά της ειδικές φορητές
ράμπες πρόσβασης, οι οποίες πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, ώστε να γίνει πλέον εφικτή η
προσέγγιση του καταστήματος απ’ όλους . Με αυτόν
τον τρόπο η Wind προάγει την ασφαλή και καθολική
πρόσβαση για τους επισκέπτες των καταστημάτων,
συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας κοινωνίας
χωρίς αποκλεισμούς.

Ιδρύθηκε στις 15 Ιουνίου του 1891 από την Εθνική
Τράπεζα, σε μια στιγμή που θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτρεπτική για την ανάληψη μιας τόσο
μεγαλόπνοης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
Με ισχυρά κεφάλαια και εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού, οικονομικού και επιστημονικού κόσμου της εποχής στη διοίκησή
της, η νέα εταιρεία ξεκινά εντυπωσιακά την πορεία της, παρά το βεβαρημένο οικονομικά κλίμα
της εποχής, σημειώνει ανακοίνωση της Εθνικής
Ασφαλιστικής με αφορμή την επέτειο. Από το
1891 έως σήμερα, η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με τους Βαλκανικούς, δύο Παγκόσμιους και
έναν Εμφύλιο Πόλεμο, φυσικές καταστροφές
και οικονομικές δυσκολίες και, παρά τα εμπόδια,
κατάφερε να αναδειχθεί η μεγαλύτερη ασφαλιστική του τόπου, με σημαντική προσφορά στον
τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και με
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και προϊόντα.

Διάκριση για τρία προϊόντα
της Ήπειρος
Η Ήπειρος ΑΕΒΕ συμμετείχε για ακόμη μία
χρονιά στα Βραβεία Ανώτερης Γεύσης που διοργανώνει το Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης ITI, με
έδρα τις Βρυξέλλες, προσθέτοντας άλλες τρεις
σημαντικές διακρίσεις στο ενεργητικό της για τα
προϊόντα «Ήπειρος Κατσικίσιο Λευκό Τυρί»,
«Ήπειρος Βιολογική Φέτα ΠΟΠ» και «Ήπειρος
Φέτα ΠΟΠ». Στον φετινό διαγωνισμό διακρίθηκε,
για άλλη μία φορά, η «Ήπειρος Βιολογική Φέτα
ΠΟΠ», που παράγεται αποκλειστικά από ελληνικό, βιολογικό, παστεριωμένο αιγοπρόβειο γάλα,
καθώς και το «Ήπειρος Κατσικίσιο Λευκό Τυρί»,
από 100% ελληνικό κατσικίσιο γάλα, που ξεχωρίζει για το κατάλευκο χρώμα του και την υψηλή
γευστική του ένταση.

Τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ), γνωστή και ως
Υπερταμείο. Η νέα
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΤΑΙΠΕΔ, με άμεση ισχύ, είναι: Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος πρόεδρος,
μη εκτελεστικός μέλος, Δημήτριος Πολίτης διευθύνων σύμβουλος, Παναγιώτης Σταμπουλίδης εντεταλμένος σύμβουλος και προσωρινός διευθύνων σύμβουλος (μέχρι 31/7/2021), Λητώ Ιωαννίδου μη εκτελεστικό μέλος, πρόεδρος Επιτροπής
Ελέγχου, Θάλεια Εμίρη μη εκτελεστικό μέλος, Ανδρέας Σταυρόπουλος μη εκτελεστικό μέλος, Στέφανος Γιουρέλης μη εκτελεστικό μέλος, αναπληρωτής
CEO Υπερταμείου.

Κρι-Κρι: Στις 6 Ιουλίου η Γενική
Συνέλευση για διανομή μερίσματος
Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η
Κρι-Κρι στις 6 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα
12.00 μ., στην έδρα της εταιρείας, στο 3ο χλμ. Σερρών - Δράμας, 62125, Σέρρες. Ανάμεσα στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης είναι η υποβολή και η έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2020-31/12/2020
και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η
έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης
2020, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών
από τα κέρδη.

B&F: Έληξε το πρόγραμμα αγοράς
ιδίων ομολόγων
Η «B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων» ενημερώνει ότι στην από
14/6/2021 συνεδρίαση του Έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του,
αποφασίστηκε η διακοπή του από 8/4/2021 προγράμματος αγοράς ιδίων ομολογιών, με το οποίο είχε εγκριθεί να προβεί η εταιρεία στην εξαγορά ιδίων αυτής ομολογιών, συνολικής αξίας μη υπερβαίνουσας το ποσό
των 3.000.000 ευρώ, με μέση τιμή κτήσης τα 1.000 ευρώ/ομολογία, με σκοπό την απομείωση του δανεισμού
της, καθώς επίσης και να προβαίνει σε ακύρωση των
αποκτώμενων ομολογιών μετά την ολοκλήρωση της
αγοράς τους. Η εταιρεία διέθεσε για την αγορά 4.852
ομολογιών το συνολικό ποσό των 4.366.873,51 ευρώ
και οι ομολογίες που κατέχονται ή έχουν διαγραφεί
από την επιχείρηση ανέρχονται σε 4.852, που αντιστοιχούν στο 19,41% του συνόλου των ομολογιών.

P
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«Εύκολη» κλήρωση
για Ολυμπιακό και ΑΕΚ,
δύσκολη για Άρη
Μ

ε τον νικητή του ζευγαριού Ντιναμό Τιφλίδας
- Νέφτσι Μπακού κληρώθηκε ο Ολυμπιακός
στον 2ο προκριματικό όμιλο του Champions
League. Περισσότερη ταλαιπωρία τον περιμένει στο…
ταξίδι μέχρι τη Γεωργία ή το Αζερμπαϊτζάν αντίστοιχα
παρά στο γήπεδο. Εύκολη κλήρωση είχε στο Conference League και η ΑΕΚ, η οποία κληρώθηκε με τον
νικητή του ζευγαριού Βελέζ Μόσταρ (Βοσνία Ερζεγοβίνη) - Κολερέιν (Β. Ιρλανδία), ενώ ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Αστάνα από το Καζακστάν.
Αν δεν γίνει κάτι από αυτά τα παράδοξα και απίθανα
στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός μπορεί να σκέφτεται
τον επόμενο αντίπαλό του στον 3ο γύρο, όπου και πάλι
θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών. Ο πρωταθλητής δεν
έχει βρεθεί ποτέ αντιμέτωπος με ομάδα από τη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο
«Καραϊσκάκης» στις 20 ή 21 Ιουλίου και ο επαναληπτι-

κός στις 27 ή 28 του ίδιου μήνα. Η Ντιναμό Τιφλίδας είναι απόλυτη κυρίαρχος σε κατακτήσεις τροπαίων στη
Γεωργία, παίζει σε στάδιο 55.000 θέσεων και πριν από
40 χρόνια, το 1981, είχε τη μεγαλύτερη διάκριση της
ιστορίας της, όταν κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων νικώντας 3-1 στον τελικό την Καρλ Τσάις Ιένα από
την πρώην Ανατολική Γερμανία.
Η Νέφτσι Μπακού -το παρατσούκλι της είναι «πετρελαιοεργάτες»- είναι πλούσια ομάδα (το Αζερμπαϊτζάν, άλλωστε, είναι πλούσια χώρα), κυριαρχεί σε
πρωταθλήματα και Κύπελλα στις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά η μόνη διάκριση που είχε στην Ευρώπη
ήταν το 2013, όταν απέκλεισε τον ΑΠΟΕΛ και προκρίθηκε στους ομίλους του Europa League.
Η Βελέζ, υποψήφια αντίπαλος της Ένωσης, είναι η
ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς - εκεί έκανε μεγάλη
καριέρα προτού έρθει και αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Σε αυ-

τήν έκλεισε την καριέρα του ο Ελληνοσέρβος τεχνικός
ως ποδοσφαιριστής, ενώ υπήρξε και προπονητής της.
Δεν πρέπει να φοβίζει την ΑΕΚ. Η Κολερέιν συμμετέχει στο πιο αδύναμο πρωτάθλημα της Ευρώπης με παίκτες «μαχητές», αλλά μέχρις εκεί. Ο πρώτος αγώνας
της Ένωσης θα γίνει εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου κι ο
επαναληπτικός στο ΟΑΚΑ.
Η Αστάνα είναι επίσης πολύ πλούσια ομάδα με καινούργιο γήπεδο 30.000 θέσεων. Το 2014 έκανε μια ξέφρενη πορεία στο Champion League, όπου απέκλεισε
τον ΑΠΟΕΛ και για πρώτη φορά συμμετείχε στους ομίλους της διοργάνωσης. Πριν από πέντε χρόνια είχε
βρεθεί κόντρα στον Ολυμπιακό στους ομίλους του Europa League, έχασε 4-1 στο «Καραϊσκάκης» και έφερε 1-1 στο Καζακστάν. Ο Άρης θα παίξει εκτός έδρας
το πρώτο ματς στις 22 Ιουλίου κι ο επαναληπτικός θα
γίνει στο «Βικελίδης» μία εβδομάδα μετά.
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«Βύθισε» τη μετοχή της Coca-Cola ο Ρονάλντο

Η

κίνηση του Κριστιάνο Ρονάλντο να
κρύψει δύο μπουκάλια Coca-Cola
και να προτρέψει τους δημοσιογράφους να πίνουν μόνο νερό, στη συνέντευξη Τύπου πριν από το ματς με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη για το Euro, είχε
ως αποτέλεσμα να ταρακουνηθούν τα διεθνή χρηματιστήρια και η εταιρεία να έχει
ζημίες 4 δισ. δολαρίων! Η συγκεκριμένη
εταιρεία είναι επίσημος χορηγός της
διοργάνωσης. Όπως έγινε γνωστό, η μετοχή της εταιρείας άνοιξε στα 56,1 δολάρια και μετά τη χειρονομία του Πορτογάλου η αξία της έπεσε κατά 1,6% και πήγε
στα 55,22 δολάρια! Και από τα 242 δισ. δολάρια που αποτιμάται η συνολικά αξία της εταιρείας, μέσα σε ένα απόγευμα αυτή έπεσε στα 238 δισ. - ζημία δηλαδή 4 δισ. δολαρίων! Θα μπορούσε να κινηθεί νομικά κατά του Ρονάλντο η εταιρεία αναψυκτικών; « Ίσως», επισημαίνουν νομικοί κύκλοι, αλλά όχι ενώ το Euro είναι σε εξέλιξη.
Ούτε την ίδια εταιρεία δεν συμφέρει. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ρονάλντο μάχεται σε κάθε ευκαιρία τα αναψυκτικά που περιέχουν ζάχαρη.

Δύο ρεκόρ
στην... τριάρα!

Δανία - Βέλγιο στην Κοπεγχάγη

Στην Κοπεγχάγη γίνεται το μεγάλο ματς της μέρας σήμερα για το Euro. Η Δανία αντιμετωπίζει το
Βέλγιο λίγες μέρες μετά το περιστατικό με τον
Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος έπαθε έμφραγμα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Φινλανδία. Στα άλλα δύο παιχνίδια η Ουκρανία αντιμετωπίζει τη
Βόρεια Μακεδονία στο Βουκουρέστι και η Ολλανδία την Αυστρία στο Άμστερνταμ.

Υποκλίθηκε
στον Ντουράντ o Γιάννης

Με 49 πόντους του Κέβιν Ντουράντ οι Νετς νίκησαν 114-108 τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο και θέλουν μία ακόμη νίκη τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Μιλγουόκι για πρόκριση στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας.
Ο Γιάννης σημείωσε 34 πόντους και μετά το τέλος
του ματς τόνισε ότι ο Ντουράντ είναι ο κορυφαίος
παίκτης του κόσμου.

Και το όνομα αυτών...
Σοφία και Ελένη

Με τα δύο γκολ που πέτυχε εναντίον της Ουγγαρίας (3-0 νίκησε η Πορτογαλία) ο Κριστιάνο Ρονάλντο
έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στα Euro, καθώς έφτασε τα 11 γκολ (δύο λιγότερα
έχει ο Μισέλ Πλατινί). Ακόμα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής
που σκοράρει δύο γκολ σε τελικά της διοργάνωσης, 36 ετών και 130 ημερών.
Ξεπέρασε το ρεκόρ του Αντρέι Σεφτσένκο, 35 ετών και 256 ημερών.

Δέχεται απειλές ο Μπεργκ
Απειλές στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media δέχτηκε ο άλλοτε σέντερ φορ του Παναθηναϊκού, ο
Σουηδός Μάρκους Μπεργκ, για τη χαμένη ευκαιρία που
είχε κόντρα στην Ισπανία στο Euro. Έγραψε στο Instagram: «Σε όλους εσάς που εκτίθεστε σε ψηφιακό μίσος,
θέλω να στείλω την αγάπη και τη στήριξή μου. Πρέπει να
μιλάμε για αυτό και να δράσουμε, να μιλάμε ο ένας με τον
άλλον, στο σχολείο, στα παιδιά και τους γονείς».

Τις κόρες τους βάφτισαν ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης των κρίκων Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση. Σοφία το όνομα της μεγαλύτερης, που γεννήθηκε Νοέμβριο του 2019, Ελένη η
μικρότερη, που ήρθε στον κόσμο τον Δεκέμβριο
του 2020. Νονός της Σοφίας ήταν ο Χρήστος Μάστορας του συγκροτήματος Μέλισσες, ενώ την
Ελένη βάφτισαν φίλοι του ζευγαριού.

Μεταγραφικός
πυρετός

Έφυγε από την ΆΕΚ ο 35χρονος
Ουκρανός αμυντικός Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι. Προς τη Γουλβς με 10 εκατ.
ευρώ οδεύει ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού Ζοσέ Σα, με τον Φαμπιάνο της Ομόνοιας να είναι ο αντικαταστάτης του. Με τον διεθνή δεξιό μπακ του Αστέρα Τρίπολης Κώστα Κώτσιρα διαπραγματεύεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ανανέωσε με τον νεαρό Αλεξανδρόπουλο. Τον
δεξιό μπακ της ουκρανικής Ντνίπρο Λούκας Τέιλορ απέκτησε ο ΠΑΟΚ.
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• Η Μαντώ Γαστεράτου αποκάλυψε
ότι ο αδελφός της Χάρης την «έσωσε» από τη νευρική ανορεξία.
• Πολύ γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια «πρώτης γραμμής»
δίνει μάχη με την ανορεξία και
το κρύβει επιμελώς. Στο Instagram ανεβάζει φωτογραφίες
μόνο με το πρόσωπό της.
• 27 χρόνια συμπληρώθηκαν από το
θάνατο του Μάνου Χατζιδάκι.
• Η Ελευθερία Ελευθερίου διέψευσε τις φήμες περί ειδυλλίου
με τον ποδοσφαιριστή Κώστα
Ρουκουνάκη.

Το ειδύλλιο της χρονιάς!
POLITICAL GOSSIP

Η

«βασίλισσα των παγκόσμιων τερέν» και ο
μοναχογιός του πρωθυπουργού είναι το
πιο hot ζευγάρι του καλοκαιριού! Το ρομαντικό ειδύλλιο της 25χρονης κορυφαίας τενίστριας της χώρας Μαρίας Σάκκαρη με τον
22χρονο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη αποκαλύφθηκε
πριν από λίγες μέρες, όταν ο φωτογραφικός φακός
«τσάκωσε» τον νεαρό να αποθεώνει την Ελληνίδα
πρωταθλήτρια στις κερκίδες του «Ρολάν Γκαρός».
Η είδηση αστραπιαία έκανε τον γύρο των Media,
με το ζευγάρι να μην αρνείται το ευτυχές γεγονός.
Μάλιστα, η Μαρία Σάκκαρη σε πρόσφατη συνέντευξή της αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο είναι πολύ
ευτυχισμένη: «Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος για να είναι ισορροπημένος πρέπει να έχει και μια σωστή,
ευτυχισμένη προσωπική ζωή. Αυτό δίνει τη δύναμη
και την ενέργεια που χρειάζεται κάποιος για να ανταπεξέλθει. Η προσωπική ευτυχία είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την επαγγελματική επιτυχία».
Είχε προηγηθεί διαδικτυακή ανάρτηση από τον
γόνο της πολιτικής οικογένειας στο Instagram μιας
κοινής τους φωτογραφίας, με τον ερωτευμένο Κωνσταντίνο να συνοδεύει το τρυφερό ενσταντανέ με το
σχόλιο: «Forehand to forehand, παιδί μου». Εκείνος πόζαρε με σκισμένο τζιν και γκρι t-shirt στην
αγκαλιά της αθλήτριας και με φόντο όργανα γυμναστικής. Ήταν λίγο μετά τον ημιτελικό όταν η σύντροφός του ηττήθηκε από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, αλλά στην καρδιά του ήταν η νικήτρια. Για όλους
τους Έλληνες η Μαρία Σάκκαρη ήταν η νικήτρια!
Ο γοητευτικός εγγονός του αείμνηστου πρώην
προέδρου της Ν.Δ. και πρώην πρωθυπουργού Κωσταντίνου Μητσοτάκη είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών με σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Είναι λάτρης του αθλητισμού, παίζει ποδόσφαιρο και είναι εξπέρ του σκι. Είναι ζευγάρι με την
κόρη της πρώην πρωταθλήτριας στην αντισφαίριση
Αγγελικής Κανελλοπούλου τους τελευταίους πέντε
μήνες, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρώτη τους γνωριμία είχε γίνει δύο χρόνια πριν!
Η τύχη του θεού των ερωτευμένων φαίνεται να

• Εκτός ΣΚΑΪ και «Big Brother» ο
Γιώργος Τσαλίκης. Τον «έκαψαν» οι
δηλώσεις του για την παρουσίαση
του ριάλιτι.
• Άκης Πετρετζίκης: Έτοιμο το
παιδικό δωμάτιο για τον ερχομό
του γιου του.
• Η Μάρω Λύτρα επέστρεψε δισκογραφικά με το κομμάτι «Greece». Η
τραγουδίστρια μένει μόνιμα στον Καναδά, όμως ονειρεύεται να επιστρέψει στην Ελλάδα, όπως δήλωσε σε
συνέντευξή της.

τους ευνοεί ιδιαίτερα, καθώς ο Μητσοτάκης junior
ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία λίγους μήνες πριν από τους φετινούς αγώνες της αγαπημένης
του στη γαλλική πρωτεύουσα κι έτσι κατάφερε να
ταξιδέψει στην «πόλη του φωτός» προκειμένου να
βρίσκεται στο πλευρό της. Άλλωστε, φίλοι από το
περιβάλλον τους λένε πως είναι το γούρι της. Και όχι
άδικα, αφού φέτος η αθλήτρια έγραψε ιστορία!
Με την ολοκλήρωση των εμφανίσεών της στο διάσημο γήπεδο, η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης παρέμειναν στο Παρίσι κάνοντας βόλτες και ποζάροντας μαζί και αγκαλιασμένοι στις όχθες του Σηκουάνα.

• Πρώτη έξοδος της Σοφίας
Βόσσου μετά την περιπέτεια της
υγείας της. Ήπιε ποτάκια με την
Ελένη Δήμου και την Σάννυ
Μπαλτζή.
• O τραγουδιστής Γιώργος Ρους θα
γίνει μπαμπάς. Η σύντροφός του Κατερίνα περιμένει κοριτσάκι!
• Άρχισαν τα όργανα. Η μητέρα
της Μαριαλένας Ρουμελιώτη στο
«Survivor» δήλωσε ότι δεν συμπαθεί καθόλου τον συμπαίκτη
της κόρης της Σάκη Κατσούλη,
τη στιγμή που το ειδύλλιο του
ζευγαριού φουντώνει στον Άγιο
Δομίνικο!
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Σοκολατένιο κορμί
για χάζι ...
Η δημοσιογράφος του Μύκονος
live Ελίζαμπεθ Ελέτσι λατρεύει
τα παιχνίδια με τον φακό και
κάνει ό,τι μπορεί για να τρελάνει κόσμο! Η πρώην «Survivor» διαθέτει έναν από τους
πιο hot λογαριασμούς στο Instagram, αναρτώντας καθημερινά σέξι πόζες με μικροσκοπικά μαγιό, προκαλώντας ντελίριο στους ακολούθους της με το
καλογυμνασμένο κορμί, το
πλούσιο μπούστο και τα εντυπωσιακά τατουάζ.

Ε

ρωτευμένος και έτοιμος να νοικοκυρευτεί είναι ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. Ο γοητευτικός κριτής του «MasterChef» φαίνεται να βρήκε τη γυναίκα της ζωής του στο πρόσωπο της εντυπωσιακής Χρύσας Μιχαλοπούλου, με τη σχέση
τους να δυναμώνει μέρα με τη μέρα. Ο γνωστός σεφ άλλαξε κοντά
της και ενώ στο παρελθόν κρατούσε την προσωπική του ζωή μακριά
από τα φώτα της δημοσιότητας, τώρα δεν προλαβαίνει να ανεβάζει
κοινές τους φωτογραφίες στα social media. Πρόσφατα το ζευγάρι
δοκίμασε τα… όριά του σε extreme sport, πέφτοντας με αλεξίπτωτο από τα 10.000 πόδια. Ο μάγειρας όχι μόνο απόλαυσε την πτώση,
αλλά κατάφερε να τραβήξει φωτογραφίες τη σύντροφό του on air,
τις οποίες μοιράστηκε κατόπιν στο Instagram, με τους χιλιάδες followers να τους αποθεώνουν με ευχές για την «ώρα την καλή»! Και,
όπως φαίνεται, αυτή η ώρα δεν αργεί!

GOSSIP

Μπήκε στο... πετσί του ρόλου
Με την τιμημένη κόκκινη στολή της Ελληνικής
Ομάδας Διάσωσης Θεσσαλονίκης πόζαρε όλο
καμάρι στο Διαδίκτυο η Εβελίνα Παπούλια. Η
γνωστή ηθοποιός ταξίδεψε στη συμπρωτεύουσα για τα γυρίσματα πιλοτικού επεισοδίου τηλεοπτικής σειράς και με τη βοήθεια των εθελοντών της ΕΟΔ μπήκε στο πετσί του ρόλου της
ως διασώστριας! Με συμπρωταγωνιστή τον
Παναγιώτη Μπουγιούρη, σκηνοθέτη τον Βασίλη Μπλιούμη και κομπάρσους τα μέλη της ομάδας, το γύρισμα πραγματοποιήθηκε στα παλιά
γραφεία της οργάνωσης με τον πραγματικό
εξοπλισμό των μελών της.

Για διαλογισμό στο Οίτυλο
Δύο - δύο στη «Λαγουδέρα»
Ο Στέλιος Μάινας και η Κάτια Σπερελάκη
έδωσαν ραντεβού με τους καλούς τους
φίλους Γεράσιμο Σκιαδαρέση και Μπέσσυ Μάλφα σε γραφικό ταβερνάκι στο Πέραμα για φρέσκο ψαράκι. Η παρέα καλοφαγάδων συναντήθηκε έπειτα από πολλούς μήνες -λόγω της καραντίνας- και
απόλαυσαν απίθανα θαλασσινά εδέσματα.
Το ραντεβού δόθηκε λίγο πριν από την
έναρξη της θεατρικής περιοδείας των
Μάινα - Σπερελάκη με το έργο «Κήπος».

«Κόλαση» στη Ρόδο
Η Ιωάννα Τούνη επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη έπειτα από ολιγοήμερες διακοπές στο «νησί των ιπποτών», συνεχίζοντας ωστόσο να βασανίζει γλυκά τους θαυμαστές της με πλούσιο φωτογραφικό υλικό
από τις ακρογιαλιές της Ρόδου. Η καλλονή, που έγινε γνωστή από το
ριάλιτι μόδας «My style rocks», δημοσίευσε ενσταντανέ με μαύρο
μπικίνι και καλοκαιρινά αξεσουάρ, χαρίζοντας άφθονο θέαμα στον
αντρικό πληθυσμό, που δεν έχει μάτια για άλλη ξανθιά!

Στη μαγευτική Λακωνία απέδρασε ο δημοφιλής
παρουσιαστής Σάββας Πούμπουρας για ένα διήμερο πνευματικό workshop μέσα στη φύση με
πολλές δραστηριότητες, διαλογισμό και ομιλίες.
«Ήταν δύο μέρες στο Οίτυλο μαγικές. Δύο μέρες
χωρίς κινητό, χωρίς αντιπερισπασμούς, με υπέροχες ομιλίες, γιόγκα, διαλογισμό, εσωτερική
αναζήτηση. Δύο μέρες με υπέροχους ανθρώπους, βιβλία, αφωνία, καθαρό φαγητό χωρίς
κρέας, με ανταλλαγή απόψεων, με αγνή διάθεση
και κατάθεση ψυχής», έγραψε ενθουσιασμένος
στον λογαριασμό του.
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Επιμέλεια:
Κατερίνα
Παπακωστοπούλου

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

kpapakosto@yahoo.gr

Στάθης Σκληρός, γενικός ιατρός

Οι παρενέργειες των εμβολίων

Σ

υχνά ο κόσμος αναρωτιέται τι θα κάνει
αν του συμβεί κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια μετά τον εμβολιασμό. Κάποιοι
ανησυχούν λίγο περισσότερο, ενώ άλλοι
είναι πιο χαλαροί με τα θέματα των εμβολίων.
Τα αποτελέσματα κλινικών μελετών πάντως,
που αφορούν στη χρήση εμβολίων για την προφύλαξη από ιογενείς ή βακτηριακές λοιμώξεις, έχουν
δείξει ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες (παρενέργειες) αποτελούν σύνηθες φαινόμενο.
Το εμβόλιο της εποχικής γρίπης, παραδείγματος
χάριν, μπορεί να προκαλέσει πυρετό και κόπωση,
μεταξύ άλλων αντιδράσεων, ενώ αυτό για την πρόληψη του έρπητα ζωστήρα μπορεί να επιφέρει ρίγη, μυϊκό πόνο και στομαχικό άλγος. Κατά κάποιον
τρόπο, αυτές οι ήπιες έως μέτριες αντιδράσεις
αποτελούν φυσιολογική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, στο πλαίσιο της ανταπόκρισης
του οργανισμού στον εμβολιασμό.
Ο Στάθης Σκληρός, γενικός ιατρός, διευθυντής
Κ.Υ. Νεμέας και πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας, μας δίνει χρήσιμες συμβουλές
αντιμετώπισης πιθανών ήπιων παρενεργειών: «Το
κλειδί είναι να σταθμίσει κάποιος την προσωρινή
ταλαιπωρία έναντι του μακροπρόθεσμου οφέλους,
όπως, για παράδειγμα, είναι το δυνητικά υψηλό
επίπεδο προστασίας που προσφέρει ο εμβολιασμός κατά του Covid-19, που έχει αλλάξει εντελώς
την καθημερινότητά μας και έχει σκοτώσει πάνω

από 2,5 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. Είμαστε
πρόθυμοι να ανεχτούμε την ταλαιπωρία σε άλλες
πτυχές της ζωής μας, όπως είναι η άθληση, η
οποία, αν και μας προκαλεί μυϊκούς πόνους, δεν τη
διακόπτουμε. Παρομοίως, υπάρχουν πολλές πτυχές της ζωής μας, όπου πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να αντισταθμίσουμε κάποιον βαθμό δυσφορίας για το μακροπρόθεσμο κέρδος. Οι σοβαρές

Πρακτικοί τρόποι
αντιμετώπισης
Ο γενικός γιατρός κ. Σκληρός μάς προτείνει κι άλλους πρακτικούς τρόπους για να
ανακουφιστούμε από τις ήπιες παρενέργειες των εμβολίων. «Χρησιμοποιήστε
παγοκύστη ή δροσερό, υγρό πανί, για να
μειώσετε την ερυθρότητα, τον πόνο ή/και
το πρήξιμο στο σημείο όπου έγινε η λήψη.
Να κάνετε ένα δροσερό μπάνιο που μπορεί να είναι καταπραϋντικό. Πίνετε υγρά
συχνά για 1-2 ημέρες μετά τη λήψη του
εμβολίου. Ωστόσο, εάν οι ανεπιθύμητες
ενέργειές είναι ανησυχητικές (δύσπνοια,
πόνος στο στήθος ή στην κοιλιά, διαταραχές οράσεως, οίδημα άνω ή κάτω άκρου,
εντονότατη κεφαλαλγία) ή δεν εξασθενίσουν ύστερα από μερικές ημέρες, επικοινωνήστε με τον ιατρό σας.

ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου κατά του
Covid-19 είναι σπάνιες, ενώ δεν θα βιώσουν τις
παρενέργειες όλοι όσοι εμβολιάζονται. Οι περισσότεροι, όμως, άνθρωποι που εμβολιάζονται θα
έχουν κάποια από τα ακόλουθα συμπτώματα, σε
διαφορετικούς μεταξύ τους συνδυασμούς, τα
οποία υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες: Πόνος
και οίδημα στο σημείο της ένεσης, κούραση, πονοκέφαλος, κρυάδα/ρίγος, πυρετός, πόνος στους
μυς και στις αρθρώσεις, ναυτία. Οι παρενέργειες
αυτές είναι παρόμοιες για τα τρία προαναφερθέντα
εμβόλια και αποτελούν ένδειξη ανοσολογικής αντίδρασης στον εμβολιασμό. Για την αντιμετώπιση
των συνήθων, ήπιων παρενεργειών, μπορείτε να
πάρετε παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη , σύμφωνα
με τις οδηγίες και τις συστάσεις των οργανισμών
Υγείας σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Ευρώπη,
αλλά και των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, όπως το CDC των ΗΠΑ, το NHS του Η.Β.,
την Επιτροπή Εμβολιασμού της χώρας μας και την
Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης στην
ΠΦΥ», αναφέρει ο κ. Σκληρός.

Οι ήπιες έως μέτριες
αντιδράσεις αποτελούν
φυσιολογική «απάντηση»
του ανοσοποιητικού συστήματος…
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η Γεωργία
Κουμπούνη

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

Πού θα πας διακοπές και
πού θα μείνεις, ανάλογα με
το ζώδιο ή τον Ωροσκόπο σου

Κριός

Ζυγός

Ταύρος

(23/9-23/10)
Οι προοπτικές της σταδιοδρομίας σας είναι εξαιρετικές. Στις
δουλειές σας, θα εργάζεστε καλά και θα εκτιμηθεί αυτό. Η σχέση σας με συνεργάτες θα είναι
πλέον καλύτερη. Είναι λογικό
να ψάχνετε και καλύτερες ευκαιρίες.

(21/3-20/4)
Η περίοδος είναι ευοίωνη στους
τομείς της καριέρας, των οικονομικών και των σχέσεων. Η καριέρα και τα οικονομικά θα δείξουν
ριζική βελτίωση. Οι ελεύθεροι
θα έχετε πολύ καλές πιθανότητες
για ερωτικές συνεργασίες.
(21/4-20/5)
Απαιτούνται καλή δημοσιονομική
διαχείριση για την εξισορρόπηση
του προϋπολογισμού και την εξοικονόμηση χρημάτων για το μέλλον. Δεν θα υπάρξουν καλές αποδόσεις σε προηγούμενες επενδύσεις. Η κατάσταση της σταδιοδρομίας θα είναι λίγο καλύτερη, αλλά
θα έχετε πολύ άγχος.

Δίδυμοι

Αν είστε Λέων ή έχετε
Ωροσκόπο Λέοντα:

Αν είστε Παρθένος ή έχετε
Ωροσκόπο Παρθένο:

 Ο 3ος οίκος σας βρίσκεται στον Ζυγό
και ο 4ος στον Σκορπιό.
 Λατρεύετε την άνεση, την καλαισθησία
και τις ανέσεις. Ένα καλό ξενοδοχείο που
θα σας προσφέρει όλα τα κομφόρ και
όπου θα έχετε τα πάντα στο χέρι ίσως είναι για σας η καλύτερη επιλογή. Σας αρέσει να έρχεστε σε επαφή με κόσμο, μιας
διακοπές για σας σημαίνει -σχεδόν πάντα!- διασκέδαση και φλερτ!
 Σας ταιριάζουν περιοχές που αποπνέουν ερωτισμό και μυστήριο (καθότι είστε
ρομαντικοί εκ φύσεως), όπως π.χ. η Μονεμβασιά, η Σαντορίνη, η Μήλος κ.ά.
 Μιας και εσείς εκπέμπετε λάμψη και
φως, σας ταιριάζουν καταλύματα που χαρακτηρίζονται από… σκοτάδι ή ημίφως,
με βαριές κουρτίνες και σκιά την ημέρα
και με λίγα κεριά ή χαμηλό φωτισμό το
βράδυ. Επίσης, προτιμάτε σπίτια ή σημεία
που να έχουν κάποια ιστορία να «διηγηθούν».
 Περιοχές που σας αφορούν αστρολογικά είναι η παραλιακή Αργολίδα, η Κρήτη
(και ειδικά σημεία με μυστήριο, όπως το
Φραγκοκάστελλο!), οι Δελφοί και γενικά
η Φωκίδα, η Εύβοια και η Χίος.
Tip: Οδηγείτε προσεκτικά και αποφύγετε σκαρφαλώματα και σημεία που
γλιστράνε, αν κάνετε διακοπές τον
Ιούλιο.

 Ο 3ος σας οίκος είναι στον Σκορπιό, ενώ ο 4ος αντιστοι-

χεί στο ζώδιο του Τοξότη.
 Μπορεί όλη τη χρονιά να είστε εργασιομανείς και προγραμματισμένοι μέχρι αηδίας, αλλά στις διακοπές σας
αναζητάτε ερωτισμό, ζεστασιά, αναζήτηση, πρωτόγνωρες
εμπειρίες και μια δόση περιπέτειας. Συνήθως, προτιμάτε
να φύγετε για διακοπές με ένα ταίρι, ενώ επιλέγετε μέρη
όπου θα μπορέσετε να ηρεμήσετε και να ξεκουραστείτε.
Αν είστε δεσμευμένοι, θα ψάξετε έναν τόπο που θα σας δίνει τη δυνατότητα… να ελέγχετε όλες τις κινήσεις του/της
συντρόφου σας!
 Προτιμάτε ένα κατάλυμα με αρκετό πράσινο γύρω σας.
Αν υπάρχουν και άλογα στην περιοχή όπου θα μείνετε, είτε
για να κάνετε ιππασία ή απλώς για να τα… κοιτάζετε, ακόμα καλύτερα! Ωστόσο, ως ζώδιο των υπηρεσιών, χρειάζεστε κοντά στο κατάλυμά σας η εξυπηρέτηση των πολιτών
να είναι ικανοποιητική (να υπάρχουν ΕΛ.ΤΑ., ΑΤΜ κ.τ.λ.).
Είναι πολύ πιθανόν να βρείτε αυτό ακριβώς που χρειάζεστε, μια και ο διελαύνων Δίας στον Τοξότη βρίσκεται στον
4ο οίκο σας.
 Περιοχές με ξενόφερτα στοιχεία, ήθη και έθιμα (ακόμη και
με άλλες θρησκείες ή κουλτούρες) θα ήταν ιδανικές για εσάς
(π.χ., Σύρος και ιδιαίτερα η Ερμούπολη, μια και ο κυβερνήτης
πλανήτης σας είναι ο Ερμής, ο «κάτοχος» της συγκεκριμένης
πόλης! Ακόμα, σας ταιριάζουν η Αττική, η Χαλκιδική (και το
Άγιον Όρος, αν είτε άντρες αδέσμευτοι), η Βοιωτία, η Κορινθία, η Εύβοια, η Χίος, το Πήλιο και οι Σποράδες.
Tip: Γενικότερα, αλλά και ειδικότερα αν ταξιδέψετε
τον Ιούλιο, κάντε ένα καλό σέρβις στο αυτοκίνητό σας
και ελέγξτε τα λάστιχά σας.
Σημ.: Η συνέχεια στο επόμενο.

Οι προβλέψεις της ημέρας

(21/5-21/6)
Δύσκολα τα πράγματα στους τομείς των σχέσεων, της υγείας
και του επαγγέλματος. Στο χρηματοοικονομικό μέτωπο, θα
ανέλθουν τα έσοδά σας. Πρέπει
να προσπαθήσετε να εξοικονομήσετε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Η υγεία σας θα είναι μέτρια.

Καρκίνος

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Η οικογενειακή ζωή θα είναι ευχάριστη, με καλή συνεργασία με
τους συντρόφους της ζωής σας.
Τα μόνα άτομα θα είναι τυχερά
σε θέματα αγάπης. Θα είστε σε
θέση να συναντήσετε συνεργάτες της αρεσκείας σας.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Πρέπει να αποφεύγετε να ξοδεύετε χρήματα για πολυτέλειες.
Στις σχέσεις σας, είναι σημαντικό
να γνωρίζετε την άποψη των
συντρόφων τους και τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα εξασφαλίσει
ότι η σχέση θα συνεχιστεί.

(22/6-22/7)
Η καριέρα θα τους παρουσιάσει
μεγάλο αριθμό προκλήσεων. Θα
πρέπει να αντιμετωπίσουν προβλήματα με θετική προοπτική. Είναι απαραίτητο να πάρουμε την
εμπιστοσύνη των συναδέλφων
τους. Είναι επιτακτική ανάγκη να
περάσετε ποιοτικό χρόνο με το
ταίρι σας.

Αιγόκερως

Λέων

Υδροχόος

(23/7-22/8)
Θα μπορέσετε να ολοκληρώσετε
με επιτυχία τα έργα που σας έχουν
ανατεθεί. Μπορεί να υπάρχουν
προβλήματα σχέσεων με τη διαχείριση, αλλά με περισσότερη επιμέλεια και σκληρή δουλειά θα είστε σε θέση να αποδείξετε την επιδεξιότητά σας.

(20/1-18/2)
Τα οικονομικά σας θα είναι καλύτερα και η κύρια πηγή εσόδων θα
προέρχεται από επαγγελματικές
δραστηριότητες. Τα χρήματα θα
προέλθουν από την αύξηση των
μισθών, λόγω της επαγγελματικής σας αριστείας.

Παρθένος

Ιχθύες

(23/8-22/9)
Θα βρείτε συνεργάτες σε κοινωνικές συγκεντρώσεις ή σε ταξίδια με
φίλους. Θα έχετε πολλές ευκαιρίες
να επεκτείνετε την επιχειρηματική
σας δράση, αλλά μην ξεκινήσετε
τώρα νέες επιχειρήσεις. Επίσης,
δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα στα
οικονομικά.

(22/12-19/1)
Μπορείτε να περιμένετε από τους
συνεργάτες σας να χειριστούν την
κατάσταση θετικά και να φέρουν
μια αίσθηση ευτυχίας στην ένωση.
Θα πρέπει να αποφεύγετε να ξοδεύετε χρήματα για πολυτέλειες.

(19/2-20/3)
Όσοι είστε χωρίς θέσεις εργασίας θα πάρετε δουλειές της επιλογής σας. Οι ήδη απασχολούμενοι μπορείτε να προσβλέπετε σε
καλή εξέλιξη της σταδιοδρομίας
σας, με προαγωγές και αυξήσεις
μισθών.
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Και μετά τη «μητέρα των μαχών»;
Σ
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

τον ΣΥΡΙΖΑ παρακολούθησαν την περιοδεία
του Αμερικανού προέδρου στην Ευρώπη από
απόσταση. Ο Τζο Μπάιντεν ήταν καλός για να
χαράξει ο Αλέξης Τσίπρας τη διαχωριστική γραμμή
του «νέου» απέναντι στο «παλιό» στην οικονομία, καθόλου όμως χρήσιμος όταν βάλθηκε να «στοιχίσει»
τη δημοκρατική Δύση απέναντι στα αυταρχικά καθεστώτα και τον λαϊκισμό. Όσο για τις συνομιλίες Μητσοτάκη - Ερντογάν, γνώριζαν πως αν τα πράγματα
δεν πήγαιναν (ή δεν πάνε) καλά, η κυβέρνηση θα έχει
να χάσει και όχι να κερδίσουν αυτοί. Επικεντρώθηκαν, λοιπόν, στη «μητέρα των μαχών». Στην υψηλών
τόνων αναμέτρησή τους με τη Νέα Δημοκρατία στο
πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Άλλωστε, η ολοκλήρωση της συζήτησης και της ψήφισης του νομοσχεδίου Χατζηδάκη είναι μέρος μόνο των μεταρρυθμίσεων που επιχειρεί η κυβέρνηση στον χώρο της εργασίας. Ακολουθούν τα νομοσχέδια για την επικουρική ασφάλιση και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Η στρατηγική στόχευση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η ανάδειξη των πολιτικών και ιδεολογικών διαφορών της με την κυβερνητική παράταξη,
εκτός από τον τομέα της εργασίας, στην παιδεία και
την υγεία. Όλα όσα έχουν να κάνουν με την ποιότητα
ζωής και την ασφάλεια στην οποία επενδύει πλέον ο
ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μεγάλο μέρος της κοινωνίας, μετά το
σοκ της πανδημίας, αισθάνεται υπό απειλή. Θα μπορέσουν οι πολλοί να ξαναπιάσουν το νήμα της ζωής
τους από εκεί που υποχρεώθηκαν να το αφήσουν;
Ποιες αλλαγές θα φέρει αυτός ο «ψηφιακός μετα-

σχηματισμός της κοινωνίας» (για τον οποίο πολλά
ακούν και λίγα καταλαβαίνουν) και τι θα σημαίνει για
την καθημερινότητά τους; Πώς θα διαμορφωθεί η
«νέα οικονομική πραγματικότητα» δίχως δίχτυ
ασφαλείας, δίχως μέτρα στήριξης, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναζητούν τον βηματισμό
τους, την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων να μεταφράζεται σε εκτόξευση του ΕΝΦΙΑ και
το κύμα των ανατιμήσεων να σαρώνει την αγορά; Όσο
τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, το σλόγκαν
της «ασφάλειας» θα επιστρέφει στη μοναχική, μετά
τον κορονοϊό, εποχή, διαδεχόμενο το «μαζί» της συλλογικής προσπάθειας και της κρατικής ευθύνης.
Πιθανώς, όλα αυτά να αποδειχθούν για την Κουμουνδούροι ευσεβείς αντιπολιτευτικοί πόθοι. Ωστόσο, οι βεβαιότητες είναι λίγες και τα ενδεχόμενα πολλά. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ούτε καν ένα
νέο κύμα της πανδημίας. Και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, παρά τα θετικά σημάδια ανάκαμψης της
οικονομίας, παρά την αναθεώρηση προς τα πάνω των

Η σύγκρουση κυβέρνησης
και αντιπολίτευσης για
τα εργασιακά θα εξελιχθεί
στα πεδία του Ασφαλιστικού
και της Εκπαίδευσης. Οπότε,
το πολιτικό θερμόμετρο θα συνεχίσει
να ανεβαίνει όλο το καλοκαίρι...

ρυθμών ανάπτυξης και τη σταθερότητα, αν όχι ενίσχυση, των φορολογικών εσόδων, τα πράγματα θα
κρίνουν λιγότερο οι αριθμοί και περισσότερο το γνωστό από παλιά «καλάθι της νοικοκυράς». Να είναι τυχαίο που μετά τα lockdowns παρατηρείται στην αγορά κύμα αυξήσεων καθόλου αμελητέο; Υπεύθυνες
για την κατάσταση που τείνει να διαμορφωθεί θεωρούνται οι αυξήσεις των πρώτων υλών και των μεταφορών. Πιθανώς. Είναι, όμως, εξίσου πιθανό (αν όχι
βέβαιο) πίσω από αυτές τις ανατιμήσεις να βρίσκεται
η κερδοσκοπία όσων θέλουν να βγάλουν τα σπασμένα της περιόδου που πέρασε. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, πρόκειται για αισχροκέρδεια, η οποία θα έχει
υψηλό πολιτικό κόστος, εφόσον δεν ελεγχθεί στο
εμπόριο, την κίνηση, την εστίαση, τον τουρισμό.
Ασφαλώς στην αναμέτρησή της με την αντιπολίτευση η κυβέρνηση έχει τα δικά της όπλα. Πολύ περισσότερο αν το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ για ασφάλεια
υπαινίσσεται άρνηση μεταρρυθμίσεων, ακινησία,
χάιδεμα αυτιών, βόλεμα σε θέσεις και καταστάσεις οι
οποίες παύουν να υπάρχουν. Και αν συνεχίσουν, θα
έχουν μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Η
κίνηση της χώρας προς τα εμπρός θα κρίνει τα πράγματα, με την προϋπόθεση ότι δεν θα αφήσει πίσω
τους αδύναμους ή τους ευπαθείς. Υπό αυτή την έννοια οι γραμμές που επιδιώκει να αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ
υπάρχουν. Όχι ως διαχωρισμός του τύπου «ή εμείς ή
αυτοί». Αλλά ως διάκριση μεταξύ ενός «χθες» ήδη
ξεπερασμένου και ενός «αύριο» με τα ρίσκα αλλά και
τις προκλήσεις του.

Προσοχή στο καλάθι του νοικοκυριού

Κ

άποτε ήταν η φράση που απασχολούσε τόσο
τα μέσα ενημέρωσης όσο και τους πολιτικούς. Ήταν από αυτές που έμειναν στην
ιστορία. Ο λόγος για το περιβόητο «καλάθι της νοικοκυράς». Σήμερα, για να είμαστε και πολιτικά ορθοί, λέμε το «καλάθι του νοικοκυριού», καθώς τα
ψώνια είναι υποχρέωση και των δύο, εάν μιλάμε για
ζευγάρι. Και αφού το λύσαμε αυτό, ας έρθουμε στο
πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες οι οποίοι κάνουν τα ψώνια τους.
Δυστυχώς, εκεί τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά.
Και μπορεί τον καιρό της πανδημίας να μη γινόταν
αυτό αισθητό, καθώς η… βόλτα στο σούπερ-μάρκετ
ήταν συνυφασμένη με την ανάσα ελευθερίας. Έτσι
και αλλιώς, οι καταναλωτές δεν είχαν άλλα έξοδα,
οπότε δεν τους δημιουργούσε αίσθηση το… τσίμπημα των τιμών που γινόταν όλο αυτόν τον καιρό.
Από την άλλη, οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές των
πρώτων υλών πέρασαν και στην ελληνική αγορά και
αρχίζουν, πλέον, να γίνονται ακόμη πιο αισθητές
στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και τα πράγματα, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσουν να τραβούν
την ανηφόρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2021 καταγράφονται αυξήσεις, από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρουμε: το
κρέας 17%, τα οπωροκηπευτικά 15%, τα όσπρια 8%, η
ζάχαρη και τα βρεφικά γάλατα 6%, τα τυριά και τα
έλαια 5% και τα είδη ατομικής υγιεινής 1%.
Το ανησυχητικό είναι πως πολλά ακόμη προϊόντα
από το «καλάθι του σπιτικού» ετοιμάζονται να ακολουθήσουν το «ράλι των τιμών», καθώς ακόμα και οι
δείκτες του ΟΗΕ δείχνουν ότι το παγκόσμιο κόστος
των τροφίμων συνεχίζει να αυξάνεται. Μάλιστα, τον
Μάιο το κόστος τροφίμων έπιασε το ρεκόρ δεκαετίας. Επιπρόσθετα, ο δείκτης «Commodity Food and
Beverage Monthly Price Index», των πρώτων υλών
τροφίμων και ποτών του ΔΝΤ, παρουσίασε σε έναν
μόλις χρόνο αύξηση 30%. Τον κώδωνα του κινδύνου
κρούουν και οι μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων, που
επισημαίνουν πως παρατηρούνται ανοδικές τάσεις
σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, από τα δημη-
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ετοιμάζονται να ακολουθήσουν
το «ράλι των τιμών»

τριακά και το γάλα μέχρι τα υλικά συσκευασίας και
τα πλαστικά. Όπως έχει επισημάνει και ο πρόεδρος
του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης, «οι άνθρωποι της
αγοράς είναι ανήσυχοι, δεδομένου ότι οι αντοχές
όλων είναι αναιμικές και τα βασικά είδη με τα τρόφιμα απαιτούν πάνω από το 20% της μηνιαίας καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών. Η συγκράτηση
όμως των τιμών δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς εξαρτάται από το μέγεθος και τη διάρκεια
της επιβάρυνσης που υφίστανται όλες οι επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ως εκ τούτου, ο
επιχειρηματικός κόσμος προτείνει πως μια αποκλιμάκωση της φορολογίας θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα. Η περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ σε
περισσότερα βασικά αγαθά θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκράτηση των τιμών, οδηγώντας παράλληλα σε τόνωση της ζήτησης και κατ’ επέκταση σε ενδυνάμωση των δημόσιων εσόδων». Η πρόταση για
μείωση του ΦΠΑ, όπως γνωρίζουμε, αποτελεί και
κεντρική επιλογή της κυβέρνησης. Μήπως ήρθε η
ώρα να την αποφασίσει για συγκεκριμένα προϊόντα,
πριν η κατάσταση να ξεφύγει και αρχίσει η δικαιολογημένη γκρίνια;
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