ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΜΑΞΙΜΟΥ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η ταχεία απονομή συντάξεων
είναι πρωτίστως μια
μεταρρύθμιση δημοκρατίας
ΣΕΛ. 10 -11

ΓΙΑΤΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΚΑΨΕ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 3

ΓΡΑΦΟΥΝ: Γ. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ, Α. Μ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ, Β. ΤΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
Ι.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Η πανδημία
ήταν απλώς
παρένθεση;

ΣΕΛ. 34
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Τα Γλυκά Νερά
δεν είναι
διά πάσαν νόσον
ΣΕΛ. 34
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ΜΑΡΑΘΩΝΙΑΑΠΟΛΟΓΙΑ
Με κατάρες και αποδοκιμασίες
στον ανακριτή και τον εισαγγελέα

ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ

όπου... ανήκει!
Έσπασαν τη σιωπή τους οι γονείς της Καρολάιν,
την ώρα που ο γυναικοκτόνος κατέθετε αιτήματα
ΣΕΛ. 16-17

ΥΓΕΙΑ

ΔΡ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΣΕΛ. 32

ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΑΣΚΕΣ
ΣΕΛ. 4

ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΙΑΣΤΗ

ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΛ. 4
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Πλησιάζει η ώρα που θα πετάξουμε τις μάσκες

Ο

ι χώρες της Ευρώπης, η μία μετά την άλλη,
προχωρούν σε σταδιακή άρση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους. Τον δρόμο άνοιξε πρώτη η Γαλλία στις 20 Ιουνίου. Ακολούθησαν Γερμανία, Δανία, Ολλανδία και
Ισπανία, ενώ η Ιταλία, μία από τις ευρωπαϊκές χώρες
που υπέστησαν τα πιο βαριά πλήγματα από τον κορονοϊό, λέει «αντίο» στις μάσκες τη Δευτέρα 28 Ιουνίου.
Όλα δείχνουν πως ήρθε η σειρά μας να ζήσουμε το
ελληνικό καλοκαίρι, να απολαύσουμε τον ήλιο και τη
θάλασσα χωρίς μάσκα. Σύμφωνα με την κυβερνητικό εκπρόσωπο Αριστοτελία Πελώνη, εντός της
εβδομάδας οι ειδικοί θα συζητήσουν το συγκεκριμένο θέμα στην αρμόδια επιτροπή, αξιολογώντας
όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα, προκειμένου να
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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)

ανάψουν το πολυπόθητο πράσινο φως. Ωστόσο, δεν
πρέπει να ξεχάσουμε ότι ο κορονοϊός είναι ακόμα
εδώ. Υπάρχει και μεταλλάσσεται. Και θα βρίσκει χώρο να υπάρχει όσο υπάρχουν ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας. Το δήλωσε, άλλωστε, και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του
με την Ευρωπαία επίτροπο για θέματα Υγείας και
Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου: «Φτάνουμε πια στο τέλος της υγειονομικής κρίσης, όμως
η πρόοδος στο μέτωπο της πανδημίας θα εξαρτηθεί
από την πρόοδο του ρυθμού των εμβολιασμών».
Έως την περασμένη Δευτέρα είχαν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 7,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Πάνω από 4.520.000 είχαν λάβει τουλάχιστον
μία δόση, ποσοστό 43,11% του πληθυσμού, ενώ πε-

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)

ρισσότεροι από 3.175.000 πολίτες είχαν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους - δηλαδή ποσοστό 30,24%.
Είναι γεγονός ότι πλέον το πρόβλημα δεν είναι η
διαθεσιμότητα των εμβολίων όσο η απροθυμία των
συμπολιτών μας, κυρίως των μεγαλύτερων ηλικιών,
να εμβολιαστούν. Και απέναντι σε αυτήν την απροθυμία θα πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα, παροχές
και διευκολύνσεις στους πλήρως εμβολιασμένους.
Η αρχή έγινε με τα γυμναστήρια και θα ακολουθήσουν τα πανηγύρια και άλλες διευκολύνσεις.
Ο δρόμος προς την «Ελευθερία» ανοίγει κάθε μέρα και περισσότερο. Η κανονικότητα επιστρέφει
στην καθημερινότητά μας. Ωστόσο, οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η χαλάρωση κρύβει
παγίδες…

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
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Ευτυχία Κόλβερη,
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ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:

Γεωργία Κουμπούνη,
Κώστας Κουτσογιάννης
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Έκαψαν τα σενάρια ανασχηματισμού

Ν

α πατήσει μεταρρυθμιστικό
γκάζι και μέσα στο καλοκαίρι
θέλει η κυβέρνηση, καθώς
στοίχημα του πρωθυπουργού
είναι όσο προχωράει η επιστροφή στην
κανονικότητα να βγαίνουν και τα υπουργεία από το mode διαχείρισης κρίσεων
που ήταν επί ενάμιση χρόνο, προχωρώντας τομές που αφορούν στους πολίτες.
Την ίδια ώρα, δε, οριστικά στο συρτάρι
μπαίνουν τα σενάρια για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τα οποία, σημειωτέον, η
«Political» ποτέ δεν…σπουδαιολόγησε,
καθώς δεν επιβεβαιώνονταν ουσιαστικά
από ανθρώπους που είχαν γνώση των
προθέσεων του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος
περισσότερο ενδιαφέρεται να «τρέξουν»
οι μεταρρυθμιστικές εκκρεμότητες παρά
να αλλάξει ξανά μέσα σε κάτι περισσότερο
από ένα εξάμηνο το κυβερνητικό σχήμα.
Έτσι στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, το προτελευταίο πριν από το σύντομο
θερινό διάλειμμα, θα τεθούν επί τάπητος
δύο σημαντικές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, η οποία δεν
πρόκειται να ρίξει ρυθμούς παρά το… κύμα καύσωνα. Μετά το εργασιακό νομοσχέδιο που η αντιπολίτευση αναγόρευσε
σε «μητέρα των μαχών», αλλά πέρασε με
τον ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφίζει 55 άρθρα, η
κυβέρνηση φέρνει ένα ακόμη νομοσχέδιο
του υπουργείου Εργασίας, το οποίο είναι

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

επενδύσεων που αντιστοιχούν στις εισφορές του.

Έρχεται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
g_evgenidis@yahoo.gr

στα σκαριά εδώ και καιρό και επίσης θα
προκαλέσει αντιδράσεις. Πρόκειται για το
νομοσχέδιο του υφυπουργού Εργασίας
Πάνου Τσακλόγλου αναφορικά με την επικουρική ασφάλιση και τον «ατομικό
κουμπαρά» που θα έχουν οι νέοι ασφαλισμένοι.
Η ρύθμιση την οποία έχει δουλέψει ο κ.
Τσακλόγλου είναι σχετικά απλή: οι νέοι
ασφαλισμένοι από 1/1/2022 υποχρεωτικά
αλλά και όσοι νέοι έως 35 ετών το επιθυμούν θα μπορούν να αξιοποιούν το επικουρικό τους, επιλέγοντας «επενδυτικά
προφίλ» και από ιδιωτικές εταιρείες, αν το
επιθυμούν, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Το ύψος των εισφορών
δεν θα αλλάξει, ενώ θα υπάρξει και εγγύηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Για κάθε νέο ασφαλισμένο θα δημιουργηθεί
ατομικός λογαριασμός, τον οποίο θα μπορεί να βλέπει ακόμη και από το κινητό του,
στον οποίο θα καταγράφονται οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί
από τον εργοδότη για τον μισθωτό ή από
τον ίδιο, εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο, καθώς και οι αποδόσεις των

Την ίδια ώρα, στο Υπουργικό Συμβούλιο
θα συζητηθεί και το νέο πολυνομοσχέδιο
που φέρνει το υπουργείο Παιδείας και περιλαμβάνει μια σειρά ρυθμίσεων, από την
παροχή πολύ μεγαλύτερης ελευθερίας
στις εκπαιδευτικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς έως την αξιολόγηση τόσο
των εκπαιδευτικών, σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης, όσο και των στελεχών
της εκπαίδευσης.
Πρόκειται, όπως λένε από το υπουργείο, για ένα νομοσχέδιο που ως κεντρική
κατεύθυνση έχει την απελευθέρωση της
σχολικής μονάδας από τους περιορισμούς του κεντρικού κράτους, που ήταν
ασφυκτικοί όλα τα προηγούμενα χρόνια,
αλλά και την αξιολόγηση του παρεχόμενου έργου, χωρίς πάντως να προβλέπονται απολύσεις για εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Political»,
το νομοσχέδιο πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός των επόμενων
δέκα ημερών, με την κυρία Κεραμέως να
επιλέγει να το φέρει σε μια «νεκρή» περίοδο, που τα σχολεία δεν είναι ανοιχτά,
προκειμένου να «περάσει» πιο ομαλά και
χωρίς τη δαμόκλειο σπάθη απεργιών πάνω από το κεφάλι του υπουργείου.

Στο υπουργικό Συμβούλιο, παράλληλα,
θα συζητηθούν το Μεσοπρόθεσμο του
υπουργείου Οικονομικών, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος του υπουργείου Ανάπτυξης, το σχέδιο αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. και η οργάνωση της
Αστυνομικής Ακαδημίας από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ θα
«κλειδώσουν» και οι επιλογές για την
προεδρία του Αρείου Πάγου. Εκεί παίζει
δυνατά το όνομα της Μαρίας Γεωργίου,
ενώ οι συνυποψήφιοί της είναι ο Θεόδωρος Κανελλόπουλος και η Κωστούλα
Φλουρή. Ακόμη, θα πληρωθούν οι θέσεις
του προέδρου και των αντιπροέδρων του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ενώ
στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας φαίνεται
πως θα ανανεωθεί η θητεία του νυν διοικητή Άγγελου Μπίνη.

Στο σημερινό Υπουργικό
Συμβούλιο, το προτελευταίο πριν
από το σύντομο θερινό διάλειμμα,
θα τεθούν επί τάπητος δύο
σημαντικές μεταρρυθμιστικές
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης
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ΟΛΙΤΙΚΗ

Καμία σχέση Παρασκευόπουλου με την αποφυλάκιση του φερόμενου ως βιαστή
Άγρια κόντρα ξέσπασε μεταξύ Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή
τις διαρροές της πρώτης και τις δηλώσεις του διευθυντή του
Γραφείου Τύπου της Ν.Δ. κ. Νίκου Ρωμανού ότι ο φερόμενος
ως βιαστής των Πετραλώνων είχε αποφυλακιστεί με βάση
τον νόμο Παρασκευόπουλου. Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Νίκος Παρασκευόπουλος απάντησε με εξώδικα σε
όσους ισχυρίστηκαν ότι ο βιαστής των Πετραλώνων αποφυλακίστηκε με τον δικό του νόμο.
Ως μία περίπτωση κραυγαλέων fake news, που διακινούνται από την κυβερνητική πλευρά, βλέπουν στον ΣΥΡΙΖΑ τα
δημοσιεύματα, τα οποία υιοθέτησε μέσα από τα κοινωνικά
δίκτυα και ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός, που υποστήριζαν ότι ο δράστης του βιασμού
της 50χρονης καθαρίστριας στα Πετράλωνα, ο οποίος είχε

καταδικαστεί στο παρελθόν για αντίστοιχη υπόθεση, αποφυλακίστηκε με βάση τον νόμο του Νίκου Παρασκευόπουλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δικαστικός επιμελητής απέστειλε εξώδικο του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλου και στον διευθυντή του Γραφείου Τύπου της
Ν.Δ. Νίκο Ρωμανό. Νωρίτερα είχε κάνει δήλωση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος τόνιζε: «Η Ν.Δ. για να διαχειριστεί το νέο
φιάσκο της ΕΛ.ΑΣ. με τον βιαστή στα Πετράλωνα που έχασε
μέσα από τα χέρια της διακινούσε πως είχε αποφυλακιστεί με
τον νόμο Παρασκευόπουλου. Τελικά, ούτε με τον νόμο Παρασκευόπουλου είχε αποφυλακιστεί ούτε με τον νέο Ποινικό
Κώδικα, αλλά με τις ευνοϊκότερες διατάξεις του παλιού Ποινικού Κώδικα για την έκτιση ποινών και την υφ’ όρων απόλυ-

ση. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι απλό: Ο κ. Μητσοτάκης υιοθετεί
τις συκοφαντίες του διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Ν.Δ.
ή θα τον αποπέμψει;».
Τέλος ο πρώην υπουργός δήλωσε ότι «τα φερέφωνα της
Νέας Δημοκρατίας επιμένουν να συκοφαντούν και να λερώνουν τη δημοκρατία, εκμεταλλευόμενα τον πόνο και την ανησυχία για τα θύματα των αποτρόπαιων εγκλημάτων στα Γλυκά
Νερά και στα Πετράλωνα. Η αλήθεια, όμως, ως συνήθως,
τους εκθέτει. Ο νόμος Παρασκευόπουλου έχει λήξει αμετάκλητα από τις 28/8/2017. Οι απολύσεις κρατουμένων πάντοτε
γίνονται με τη νομοθεσία που εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση των Πετραλώνων η σχετική απόλυση έγινε το 2020, επί
Νέας Δημοκρατίας. Η ευθύνη της τελευταίας για τη συστηματική διασπορά ψευδών είναι ιστορικά πρωτοφανής».

Τελειώνουν άμεσα οι μάσκες

Σ

χεδόν ειλημμένη θεωρείται η
απόφαση για το άμεσο τέλος της
χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς
χώρους, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της «Political».
Ήδη χθες η κυβερνητική εκπρόσωπος
Αριστοτελία Πελώνη έδωσε το στίγμα, λέγοντας ότι το ζήτημα θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων,
η οποία, κατά πληροφορίες, θα λάβει χώρα νωρίτερα από την Πέμπτη, ενώ είναι
άκρως πιθανό να λάβει χώρα και σήμερα.
Όπως πληροφορείται η «Political», ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να αξιολογηθεί το θέμα της χρήσης μάσκας κατά
την πρωινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ οι ειδικοί φαίνεται πως είναι
σύμφωνοι με την προοπτική κατάργησής
της σε εξωτερικούς χώρους και, μάλιστα,

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

με άμεση εφαρμογή. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν θα αναμένουμε έως την 1η
Ιουλίου κατά πάσα πιθανότητα, αλλά λόγω
και του καύσωνα, που έχει προβλεφθεί
για τις επόμενες μέρες, θα δοθεί «ανάσα»
στους πολίτες αυτές τις μέρες. Βεβαίως,
το μέτρο δεν θα αφορά μόνο στους εμβολιασμένους πολίτες, ενώ πλέον και στην
κυβέρνηση εκτιμούν ότι η χρήση της μάσκας, με δεδομένες και τις υψηλές θερμοκρασίες αλλά και το γεγονός ότι πάνω
από 4 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει

έστω την πρώτη δόση του εμβολίου, έχει
ατονήσει σημαντικά. Θα υπάρχει, πάντως,
σύσταση προκειμένου η μάσκα να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους όπου
υπάρχει συνωστισμός, ενώ η υποχρέωση
της μάσκας θα παραμείνει σε χώρους θεαμάτων (συναυλίες, θέατρα κ.ο.κ.), ενώ
αυτονόητα θα παραμείνει στα ΜΜΜ, στα
νοσοκομεία και γενικά σε κλειστούς χώρους και εμπορικά καταστήματα.

Τρίτη δόση τον χειμώνα
«Από δω και στο εξής, ειδικά καθώς θα
μπαίνουμε στον Ιούλιο, το πρόβλημα δεν
θα είναι τόσο η διαθεσιμότητα των εμβολίων όσο η προθυμία των υπόλοιπων συμπολιτών μας πια να εμβολιαστούν», είπε
σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Μητσοτάκης χθες
το πρωί, υποδεχόμενος την επίτροπο

Υγείας της Ε.Ε. Στέλλα Κυριακίδου στο
Μαξίμου. Τόνισε, δε, ότι υπάρχουν επαρκή εμβόλια και για τον χειμώνα, σε περίπτωση που, όπως φαίνεται, χρειαστεί μια
επιπλέον ενισχυτική δόση για όλον τον
πληθυσμό.

Οι ειδικοί φαίνεται πως είναι
σύμφωνοι με την προοπτική
κατάργησής της
σε εξωτερικούς χώρους
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TO ΘΕΜΑ

Όταν η προπαγάνδα γίνεται… είδηση
Γράφει ο
Νίκος Ελευθερόγλου

neleftheroglou@gmail.com

Ε

ίναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα
που απασχολούν τη δημοσιογραφία
και την πολιτική. Ο λόγος για τα «fake
news», όρο που χρησιμοποίησε
πρώτος ο τέως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ και από τότε
απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα. Ο Γιώργος Πλειός είναι καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και πρόεδρος του Τμήματος, καθώς
και μέλος του ΕΣΡ. Είναι από τους ανθρώπους
που έχει ασχοληθεί χρόνια με το φαινόμενο
των «ψευδών ειδήσεων». Αυτήν του την εμπειρία την κατέθεσε σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες από τις εκδόσεις
Gutenberg, με τίτλο: «Παραποιημένες Ειδήσεις – Ο μετασχηματισμός της προπαγάνδας
στην κοινωνία της ενημέρωσης».
Η συγκεκριμένη μελέτη εξετάζει ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί σήμερα τον
δημοσιογραφικό, τον πολιτικό και τον ακαδημαϊκό κόσμο διεθνώς: τις παραποιημένες ειδήσεις («fake news»), τις οποίες όμως διαχωρίζει από τις ψευδείς. Αν και τέτοιες ειδήσεις
συναντάμε από τις απαρχές του Τύπου, στις μέρες μας αποτελούν πλέον ένα σύνθετο επικοινωνιακό, πολιτικό και οικονομικό φαινόμενο.
Παρατηρείται στις «κοινωνίες της ενημέρωσης», στις οποίες κυριαρχούν τα (νέα) Μέσα
και οι ειδήσεις, όταν πλέον δεν παρουσιάζονται
τα γεγονότα υπό το πρίσμα κάποιων απόψεων,
όπως ταιριάζει στη δημοσιογραφία, αλλά προβάλλονται απόψεις με τη μορφή γεγονότων,
όπως ταιριάζει στην προπαγάνδα. Στις κοινωνίες αυτές, η πολιτική προπαγάνδα, η διαφήμιση, ο προσηλυτισμός και άλλες μορφές προπαγανδιστικού λόγου ενδύονται το ένδυμα
ίσως της πλέον δημοφιλούς μορφής πληροφορίας, προκειμένου να επικρατήσουν.
Ο εν λόγω μετασχηματισμός της δομής των
ειδήσεων συντελείται όταν λαμβάνουν χώρα
σημαντικές αλλαγές στο κοινωνικό περιβάλλον, όπως η ανάδυση ενός νέου τρόπου επικοινωνίας, η μετάβαση από τις ταξικο-κεντρικές
στις πολιτισμικές ιδεολογίες, η επικράτηση
υβριδικών αφηγηματικών σχημάτων στις ειδήσεις, η επίταση της πολιτικής πόλωσης διεθνώς και στο εσωτερικό και η νεοφιλελεύθερης κοπής δικτατορία των κλικ (εμπορευματοποίηση και ανταγωνισμός) στον τομέα της ενημέρωσης.
O κ. Πλειός, μιλώντας για το βιβλίο αλλά και

για το θέμα των «fake news», έχει κατά καιρούς επισημάνει σε συνεντεύξεις του και σε
συνέδρια:
Μέχρι τον 20ό αιώνα, ο τρόπος που μεταφερόταν μια είδηση είχε να κάνει με την ιδεολογία (σοσιαλισμό, κομμουνισμό, φιλελευθερισμό, εθνικισμό κ.λπ.), σήμερα μιλάμε περισσότερο για στερεότυπα και προκαταλήψεις (όπως
η ισλαμοφοβία ή η δαιμονοποίηση του υπαρκτού σοσιαλισμού, που οι «γιαλαντζί», όπως
τους θεωρώ εγώ, φιλελεύθεροι τον ταυτίζουν
με τον φασισμό) και όχι τόσο για ιδεολογία –
πάντα μιλάω για τον τρόπο που παρουσιάζεται
μια είδηση και τι ωθεί σε αυτόν τον τρόπο.
Πλέον, λοιπόν, μπορεί να μην έχουμε τη μετάδοση μιας είδησης μέσα από μια ιδεολογική
θεώρηση, αλλά έχουμε τα «fake news». Τα
«fake news» χρησιμοποιούν τα γεγονότα ως
όχημα για να μεταδώσουν στο κοινό μια πολιτικά προκατειλημμένη άποψη γι’ αυτά.
Τα «fake news» εγώ τα ονομάζω ψευδεπίγραφες και όχι ψευδείς ειδήσεις, ακριβώς γιατί συνδυάζουν πραγματικά γεγονότα με επινοημένα περιστατικά. Και γι’ αυτό δεν διώκονται και από τον νόμο.
Πολλοί μιλάνε για «infodemics», δηλαδή για

«επιδημία παραπληροφόρησης»! Αυτό που
ήδη γνωρίζουμε είναι πως τα «fake news»
αποτελούν ένα βήμα προς αυτή την ιδεολογική
διάσταση των μέσων, η οποία έχει γίνει και πιο
πολεμική, πιο επιθετική και πιο προπαγανδιστική.
Μαζί με την πανδημία του κορονοϊού, άλλο
ένα φαινόμενο που εκτυλίχθηκε παράλληλα
ήταν αυτή η έκρηξη της παραπληροφόρησης.
Βέβαια, σε όλες τις κρίσεις (οικονομικές, πολιτικές κ.ά.) έχουμε τέτοιου είδους ψευδεπίγραφες ειδήσεις, που πάντοτε χρησιμοποιούνται
προς όφελος του προπαγανδιστή. Ειδικά,
όμως, στις υγειονομικές κρίσεις όπως αυτή
του κορονοϊού, τα «fake news» πολλαπλασιάζονται, γιατί μπαίνει και ο παράγοντας της ψευδοεπιστήμης: Επειδή ακριβώς σε τέτοιους είδους κρίσεις το κοινό δεν είναι προετοιμασμένο, γιατί δεν μπορεί να έχει δική του άποψη,
αυτό δημιουργεί ένα παρθένο έδαφος για
εκτεταμένη παραπληροφόρηση.
Αναφερόμενος στον ρόλο που παίζουν τα
πολιτικά συστήματα, ο καθηγητής τονίζει ότι:
Τα πολιτικά συστήματα έπαιξαν έναν ρόλο
ώστε να υπάρχει περιορισμός στην ελευθερία
του Τύπου. Διεθνείς οργανισμοί, όπως οι «Δη-

μοσιογράφοι χωρίς Σύνορα» και εννέα ακόμη
οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου, αλλά
και το ECPMF (European Centre for Press and
Media Freedom) επισημαίνουν σοβαρά προβλήματα στην ελευθερία του Τύπου σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο κ. Πλειός υποστηρίζει ότι: Πρέπει να αναγνωρίσουμε το δικαίωμά μας στην αμφισβήτηση, το δικαίωμα στην πληροφόρηση. Να καταλάβουμε ότι η πληροφόρηση που δεχόμαστε
δεν είναι πλήρης, ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε πλήρης ελευθερία του Τύπου, ούτε σωστή
λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Από
εκεί και πέρα θεωρώ ότι κάποιος μόνος του
δεν μπορεί να το κάνει. Όσο δηλαδή και προσεκτικός παρατηρητής, όσο και καλός αναλυτής να είναι, δεν μπορεί μόνος του να αντισταθεί σε αυτό. Χρειάζεται ενίσχυση της δημόσιας
σφαίρας. Όπως επισημαίνει άλλωστε ο κ. Γ.
Πλειός, ένας καινούργιος κόσμος αναδύεται
πλέον στην πληροφοριο-σφαίρα. Είναι ένας
κόσμος διαφορετικός από αυτόν που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος και ο οποίος σφυρηλατήθηκε στη μακριά διαδρομή της νεωτερικότητας,
των μέσων ενημέρωσης και των ειδήσεων. Είναι ένας κόσμος που στο παρελθόν αποτελούσε το περιθώριο της πληροφόρησης για τα επίκαιρα γεγονότα και μπορούσε κάποιος να τον
συναντήσει μόνο σε ειδικές επικοινωνιακές
δραστηριότητες. Το να χρησιμοποιούνται ψεύδη ή μισές αλήθειες στις διάφορες αυτές μορφές προπαγάνδας ήταν κατά κανόνα το μέσο
για την επίτευξη ενός στρατιωτικού ή πολιτικού
σκοπού…

Τι αποκαλύπτει το νέο
βιβλίο του καθηγητή Γιώργου
Πλειού για τα «fake news»

P
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Πέφτει ζεστό χρήμα
και ξεκινά το καζίνο
Η Lamda θα καταβάλει εντός των ημερών την πρώτη δόση των 300 εκατομμυρίων από τα συνολικά 915 εκατομμύρια
του τμήματος αλλά και την εγγυητική
επιστολή των 345 εκατομμυρίων που
αφορά στην παρούσα αξία του project με
το καζίνο. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν βάση τα σενάρια ότι έρχονται στην Αθήνα ο
κ. Σπύρος Λάτσης αλλά και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της MGE Μάριος
Κοντομέρκος.

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Κίτρινη κάρτα
από την Πελώνη
στον Ζάεφ για
τη νέα πρόκληση

Οι Ποινικοί Κώδικες δεν αλλάζουν από τη μία
μέρα στην άλλη και όχι με το βάρος της ψυχολογίας της στιγμής. Αυτό λέει ο ίδιος ο
υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας και
προσθέτει ότι ο χρόνος που έχει προσδιοριστεί για αυτές τις αλλαγές δεν έχει σχέση με
τα νέα γεγονότα. «Οι όποιες αλλαγές δεν
έχουν καμία σχέση με τα γεγονότα. Όταν μιλάμε για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να νομοθετούμε βλέποντας μακροπρόθεσμα ποιες θα είναι οι επιδράσεις του», είπε ο
υπουργός σε συνέντευξή του.

OLITICANTIS

Τους χάλασε… τη σούπα
ο «Τζίτζι»

T

ο… καμπανάκι -και μάλιστα ηχηράέκρουσε η κυβέρνηση μετά τη νέα πρόκληση Ζάεφ. Παρά τη δέσμευσή του, ο
πρωθυπουργός της -σύμφωνα με τη Συμφωνία
των Πρεσπών- Βόρειας Μακεδονίας σε ανάρτησή του αναφέρθηκε στην εθνική ομάδα της χώρας του, αποκαλώντας τη «Μακεδονία». Η ελληνική κυβέρνηση, διά της εκπροσώπου της Αριστοτελίας Πελώνη, απαίτησε την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και πρόσθεσε: «Καλούμε τον κ. Ζάεφ να απέχει από τη
διχαστική ρητορική σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως η συμμετοχή της χώρας του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Θυμίζω ότι
από τις βασικότερες επιφυλάξεις της Ν.Δ. όσον
αφορά στην εφαρμογή της συμφωνίας ήταν αυτή. Όλα αξιολογούνται και ο χρόνος που θα κυρωθούν στη Βουλή τα πρωτόκολλα συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία. Η πλήρης και καλή τη πίστει εφαρμογή της συμφωνίας αποτελεί
και ένα κριτήριο για την ενταξιακή πορεία της
χώρας».
Άλλο ρεπορτάζ στη σελ. 28

Αναστροφή κλίματος… Μετά την εξιχνίαση του εγκλήματος στα Γλυκά Νερά από την Ελληνική Αστυνομία, φαίνεται πως επανήλθε η εμπιστοσύνη στο
πρόσωπο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και οι συνεργάτες του δείχνουν να είναι ικανοποιημένοι από τον υπουργό Προστασίας
του Πολίτη… Κέρδισε κάποιους πόντους που είχε
χάσει από προηγούμενους χειρισμούς.

Ο Τσιάρας αλλάζει
τον Ποινικό Κώδικα

P

Ο Κατρούγκαλος
«Ο κ. Ζάεφ οφείλει, όπως δεσμεύθηκε πριν από λίγες μέρες, να τηρήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών
και ό,τι αυτή προβλέπει για την ποδοσφαιρική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας, όπως άλλωστε και για
όλες τις δημόσιες οντότητες της γείτονος», τόνισε
σε ανάρτησή του ο τέως υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος. Βέβαια, ο κ. Κατρούγκαλος, αντί να
παραδεχτεί τα λάθη της Συμφωνίας των Πρεσπών,
έριξε ευθύνες στη Ν.Δ., λέγοντας: «Kαι η κυβέρνηση οφείλει, επιτέλους, να φροντίσει για την κατά
γράμμα υλοποίηση της Συμφωνίας που μετεκλογικά “τηρεί και τιμά”. Η διετής καθυστέρηση και η
ενοχική αντιμετώπισή της, λόγω της προεκλογικής
εξαπάτησης των πολιτών, μόνο αρνητικά αποτελέσματα έχουν για τη χώρα μας».

Κάποιοι ίσως να έχουν χάσει τον ύπνο τους στη
Θεσσαλονίκη, αφού, όπως έγινε γνωστό, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος
Τζιτζικώστας θα διεκδικήσει και νέα θητεία στην
περιφέρεια το 2023. Βλέπεις, κάποιοι πίστεψαν
ότι ο «Τζίτζι» θα πάει για τη Βουλή ή για την Ευρωβουλή και θα άνοιγε ο δρόμος. Όχι μόνο δεν εγκαταλείπει, αλλά ετοιμάζεται για ανασχηματισμό
στο εσωτερικό της ομάδας του…

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κόψει
κορδέλες στη Λάρισα…
Μέσα στον Ιούλιο ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει να ανοίξει γραφεία και να πραγματοποιήσει δύο εκδηλώσεις εγκαινίων σε τοπικά γραφεία στον
Νομό Λάρισας. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει
στην Ελασσόνα και η δεύτερη στα Φάρσαλα,
ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι συνεννοήσεις,
ώστε και στις δύο περιπτώσεις να έρθουν
στην περιοχή κεντρικά στελέχη του κόμματος. Φαντάζομαι ότι ο Βασίλης Κόκκαλης θα
έχει εξέχοντα ρόλο, αφού θα είναι ο εκλεκτός του Τσίπρα για την περιφέρεια. Θα τον
κατεβάσουν να «χτυπήσει» τον Αγοραστό. Μη
γελάτε, αλήθεια είναι…

7

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 IOYNIOY 2021

Το... Πρόσωπο

ΡOLITICAL

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Η ΠτΔ για τη σημαία
και το έθνος
Πολλές φορές η Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει βρεθεί στο στόχαστρο της
κριτικής, καθώς στο παρελθόν έδειχνε
διστακτική να πάρει ξεκάθαρες θέσεις
έναντι ζητημάτων που αφορούσαν στο
έθνος, στα σύμβολά του και στην Ορθοδοξία. Παρ’ όλα αυτά, όσο περνούν οι
μήνες η κυρία Σακελλαροπούλου δείχνει να συνειδητοποιεί το θεσμικό βάρος της θέσεώς της και να ξεδιαλύνει το
θολό τοπίο που γεννούσε τις κριτικές
εναντίον της - αρχής γενομένης από τη
φωτογράφισή της στον φράχτη του
Έβρου, κίνηση η οποία δυσανασχέτησε
τους διάφορους «δικαιωματιστές». Η
κυρία Σακελλαροπούλου μίλησε αυτήν
τη φορά για την ελληνική σημαία, τον
σταυρό και τον βαρύ συμβολισμό που
έχουν για το έθνος. Μιλώντας η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην εκδήλωση
για την «Πρώτη Σημαία» στη Σκιάθο,
υπογράμμισε τα ακόλουθα: «Συμπύκνωσε στις πτυχές της τις ελπίδες του
λαού μας για ελευθερία και ανεξαρτησία». Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου απηύθυνε
χαιρετισμό στην εκδήλωση για την
«Πρώτη Σημαία», που πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Σκιάθο, υπογραμμίζοντας τη συγκίνησή της για την
πρωτοβουλία αυτήν, που αφορά το γενέθλιον της σημαίας μας, του ιερότερου
συμβόλου του έθνους…

POLITICANTIS

Η μυστηριώδης υπουργική απόφαση…
Πέρασε στα ψιλά της ειδησεογραφίας, αλλά έχει σημασία: Προ ημερών ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας εξέδωσε υπουργική απόφαση που περιγράφει αναλυτικά τις υποχρεώσεις των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων για τον εντοπισμό και την αποτροπή του ξεπλύματος χρήματος. Μεταξύ άλλων, η απόφαση Τσιάρα αναφέρει πως «οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, ως υπόχρεα πρόσωπα, απαγορεύεται να γνωστοποιούν στον εμπλεκόμενο εντολέα ή σε τρίτους ότι διαβιβάστηκαν ή θα
διαβιβαστούν αρμοδίως πληροφορίες ή πως διεξάγεται ή ενδέχεται να διεξαχθεί έρευνα ή ανάλυση
για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».
Στο σημείο αυτό, η ίδια απόφαση ξεκαθαρίζει, πάντως, πως «η απόπειρά τους να αποτρέψουν πελάτη
να εμπλακεί σε εγκληματική δραστηριότητα δεν συνιστά γνωστοποίηση». Κάποιοι έχουν μπει στο στόχαστρο, όπως υποθέτω…

Ο σεΐχης και ο δήμαρχος
Στις Σποράδες βρίσκεται από την
Παρασκευή το βράδυ ο σεΐχης του
Κατάρ και πρώην πρωθυπουργός
του Εμιράτου Χαμάντ μπιν Τζασίμ
μπιν Τζαμπέρ αλ Θάνι. Βρίσκεται
στα ανοιχτά της ακτής Μάραθα της
Σκιάθου. Εκεί αγκυροβόλησε το
πρωί του Σαββάτου η πολυτελέστατη και εντυπωσιακή θαλαμηγός του
«Al Mirqab», που χαρακτηρίζεται
ως ένα από 10 μεγαλύτερα και
ακριβότερα mega-yachts του κόσμου, με αξία πάνω από 300 εκατ. ευρώ. Ο σεΐχης έχει
δώσει εντολή να μην τον ενοχλούν στην παραλία δημοσιογράφοι και φωτογράφοι. Όπως
μαθαίνω, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον δήμαρχο Σκιάθου Θοδωρή Τζούμα, αφού εδώ
και πολλά χρόνια κάνει διακοπές στο νησί.

Μια χαρά πάει…
ο Χριστιανός
Δεν ξέρω τι γράφουν και τι λένε για τον κ.
Κρίστιαν Χατζημηνά και τις σχέσεις του με
τον Πάνο Καμμένο ή με τη σημερινή πολιτική
ηγεσία, οι δουλειές του πάντως πάνε μια χαρά. Το 2020 οι δουλειές της Theon Sensors
(ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ) του γνωστού
επιχειρηματία στον κλάδο των αμυντικών
εξοπλισμών και τα κέρδη του εκτοξεύθηκαν
άνω του 200%. Μάλιστα, την τελευταία πενταετία η Theon Sensors έχει αναλάβει σημαντικά έργα, ως αντισυμβαλλόμενη με το ελληνικό Δημόσιο, η πλειονότητα των οποίων
αφορά σε αμερικανικής τεχνολογίας συστήματα. Πρόσφατα, μάλιστα, η Theon Sensors
δώρισε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας 25
μονοκιάλια νυχτερινής όρασης τύπου ARGUS και πέντε θερμικές κάμερες τύπου
THERMIS LR WS, συνολικής αξίας 123.500
ευρώ, με σκοπό την κάλυψη αναγκών της XVI
Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού.

LOCK

Ποιοι μπούκαραν
στο σπίτι του Καραχάλιου;

E

ρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κακοποιών που διέρρηξαν
το σπίτι του πρώην συμβούλου του Κώστα Καραμανλή, Νίκου Καραχάλιου,
στη Νέα Μάκρη, διεξάγουν οι αστυνομικές Αρχές. Όπως έγινε γνωστό, η
διάρρηξη έγινε στις 10 Ιουνίου, ωστόσο ο Νίκος Καραχάλιος επέλεξε να το δημοσιοποιήσει 10 μέρες αργότερα, καθώς ανέμενε τα αποτελέσματα των ερευνών που
διεξήγαγε κλιμάκιο της Ασφάλειας Αττικής. Οι δράστες, αφού έκαναν άνω κάτω το
σπίτι, κατάφεραν να αρπάξουν μόνο ένα ρολόι και ένα ακριβό στιλό. Στο σπίτι διαμένει η μητέρα του κ. Καραχάλιου, η οποία είχε βγει για περίπου μία ώρα και, επιστρέφοντας, αντίκρισε το σπίτι αναστατωμένο. Σύμφωνα με τους ειδικούς του
Τμήματος Εξιχνίασης Κλοπών της Ασφάλειας, οι διαρρήκτες πρώτα άνοιξαν το
παραθυράκι της κουζίνας και μετά πήδηξαν μέσα στο σπίτι, πατώντας σε μια καρέκλα.

Κρατήστε κι αυτό: Αργά ή γρήγορα το Μέγαρο Μαξίμου θα έρθει
σε κόντρα με τις τράπεζες και τα
ξένα funds που διαχειρίζονται τα
«κόκκινα» δάνεια. Οι πλειστηριασμοί ακινήτων, σύμφωνα με
πληροφορίες, δεν πρόκειται να
ξεπαγώσουν ούτε το καλοκαίρι,
με το φθινόπωρο να φαντάζει το
πιο πιθανό σενάριο. Το ζήτημα είναι σοβαρό, καθώς οι τράπεζες
θέλουν να διώξουν «κόκκινα»
ακίνητα από πάνω τους. Αντίθετα,
το Μέγαρο Μαξίμου θα πρέπει να
διατηρήσει την κοινωνική συνοχή ως προτεραιότητά του - και
εκεί κάπου θα χαθεί η μπάλα...

P
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Αισιόδοξα τα πρώτα μηνύματα για τη συνεργασία Ε.Ε. - ΗΠΑ
και στον τομέα του διεθνούς εμπορίου στη μετα-Τραμπ εποχή

Κ

της

Άννας Μισέλ
Ασημακοπούλου
Ευρωβουλευτής
με τη Ν.Δ.,
οικονομολόγος,
νομικός

ατά την πρόσφατη επίσκεψη του πρόεδρου των ΗΠΑ κ. Μπάιντεν στην Ευρώπη, μαζί του ήταν και η εκπρόσωπος των
ΗΠΑ για θέματα εμπορίου, κυρία Κάθριν Τάι, την
οποία είχα την ευκαιρία να συναντήσω διά ζώσης.
Η παρουσία της κυρίας Τάι και οι δημόσιες τοποθετήσεις της δημιούργησαν θετικές προσδοκίες για
την επιστροφή των ΗΠΑ στην πολυμέρεια, τη συλλογική δράση και την υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών στον τομέα του διεθνούς εμπορίου.
Αναπόφευκτη ήταν η σύγκριση της παρουσίας
και των θέσεων της κυρίας Τάι και των συνεργατών της με τις αντίστοιχες των προκατόχων τους
επί κυβερνήσεως Τραμπ, τους οποίους είχα επίσης συναντήσει τον Φεβρουάριο του 2020 στην
Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης
αντιπροσωπείας ευρωβουλευτών-μελών της
Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Η αλλαγή της στάσης των ΗΠΑ
σήμερα είναι ξεκάθαρη και ενδεικτική της τάσης
για την αλλαγή του κλίματος.
Είναι φανερό ότι οι ΗΠΑ προτίθενται να ανοίξουν μια νέα σελίδα στις ευρωατλαντικές σχέσεις, επουλώνοντας τις πληγές που άφησε η
προεδρία Τραμπ και επιθυμώντας τη σύσφιγξη
των σχέσεών τους με την Ευρώπη. Το θετικό αυτό κλίμα, βεβαίως, δεν αποτελεί παρά μόνο μια

ένδειξη καλών προθέσεων. Αυτό που χρειάζεται
για να αναθερμανθούν, εν τοις πράγμασι, οι ευρωατλαντικές σχέσεις είναι να γίνουν ουσιαστικά βήματα με απτά αποτελέσματα.
Ένα πρώτο θετικό βήμα έγινε στις αρχές του
περασμένου Μαρτίου με την τετράμηνη αναστολή των πρόσθετων δασμών που είχαν αδίκως
επιβληθεί επί κυβερνήσεως Τράμπ και αφορούσαν σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως
κονσέρβες ροδάκινων, μείγματα φρούτων και
γαλακτοκομικά προϊόντα, στο πλαίσιο της διένεξης της Airbus με την Boeing. Είναι πολύ θετική
κίνηση ότι στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής Ε.Ε.
- ΗΠΑ η αναστολή αυτή παρατάθηκε για πέντε
έτη.
Πρόκειται για αναστολή και όχι για οριστική
επίλυση του θέματος, πλην όμως ήδη αποτυπώνεται το θετικό κλίμα, όπως και η εκατέρωθεν
διάθεση για ανεύρεση λύσης. Τα προσωρινά μέτρα, λοιπόν, μπορεί να μην αποτελούν την οριστική λύση του προβλήματος, είναι όμως μια καλή
αρχή, με τον χρόνο να κυλά πλέον υπέρ της ενδυνάμωσης των ευρωατλαντικών σχέσεων.
Σημαντική εξέλιξη είναι και η συμφωνία Ε.Ε. ΗΠΑ στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής για τη σύσταση ενός Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας Ε.Ε. - ΗΠΑ (TTC), με σκοπό την ενίσχυση

των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών των
δύο πλευρών, την αποτροπή μη αναγκαίων
φραγμών στο εμπόριο, καθώς και την ευθυγράμμιση των πολιτικών τους στα πεδία της τεχνολογίας, των εφοδιαστικών αλυσίδων και της παγκόσμιας συνεργασίας.
Το γεγονός ότι με τον πρόεδρο Μπάιντεν εγκαινιάζεται μια νέα διατλαντική εταιρική σχέση
δεν πρέπει, βεβαίως, να μας εφησυχάζει και να
ξεχνάμε τα ανοιχτά θέματα μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ,
τα οποία είναι αρκετά και χρήζουν διευθέτησης.
Οι δασμοί στον χάλυβα και στο αλουμίνιο, η μεταφορά δεδομένων μετά την ακύρωση της
«Ασπίδας Απορρήτου» από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ε.Ε. αλλά και η «πράσινη φορολογία» είναι ζητήματα μείζονος σημασίας και πρέπει να
επιλυθούν.
Τα πρώτα βήματα για τη διαμόρφωση μιας κοινής ατζέντας για τη συνεργασία Ε.Ε. - ΗΠΑ στην
εποχή μετά την πανδημία έχουν γίνει. Σαφώς
υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα καθοριστικής σημασίας. Υπάρχει, όμως, πλέον μια ξεκάθαρη διάθεση για στενή και δεσμευτική συνεργασία, για την ενίσχυση του ανοικτού και δίκαιου
εμπορίου, την από κοινού αντιμετώπιση του
προστατευτισμού, της μονομέρειας και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών παγκοσμίως.

Ποια προσωπικά δεδομένα;

Η

εξιχνίαση του στυγερού εγκλήματος
στα Γλυκά Νερά άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων. Οι πολίτες έμαθαν πράγματα που ίσως έπρεπε να τα γνωρίζουν, σίγουρα όμως η μεγάλη τους (μας) πλειονότητα
δεν τα υποψιαζόταν.
Πώς να το κάνουμε; Είναι άλλο πράγμα να
κάνεις θεωρητικές συζητήσεις μεταξύ τυρού
και αχλαδίου για το πώς η τεχνολογία έχει εισβάλει στην ιδιωτική ζωή των ανθρώπων και
άλλο να μαθαίνεις ότι το έγκλημα στα Γλυκά
Νερά εξιχνιάστηκε διότι το βιομετρικό ρολόι
της άτυχης κοπέλας «έδειξε» την ώρα του
θανάτου της. Είναι άλλο πράγμα να λες σε φιλική συγκέντρωση «αυτά τα διαόλια τα
smartphones» και άλλο να βλέπεις καθαρά,
στον τηλεοπτικό σου δέκτη ότι ο δολοφόνος
της συζύγου του συνελήφθη (και) επειδή το
κινητό του έδειξε ότι κινείτο, όταν δήλωνε
δεμένος.
Αυτή είναι η ζωή μας: Τα μηχανήματα ξέρουν και καταγράφουν πότε κινούμαστε, πό-

τε είμαστε ακίνητοι, πότε τρώμε, πότε χωνεύουμε, πότε γελάμε, πότε συγκινούμαστε.
Γνωρίζουν ίσως -όχι, δεν είναι υπερβολήπερισσότερα απ’ όσα εμείς οι ίδιοι ξέρουμε
για τον εαυτό μας. Και αυτή η κατάσταση είναι σήμερα πια δεδομένη, δεν αμφισβητείται
και -πολύ περισσότερο- δεν αναστρέφεται.
Δεν υπάρχει πια προσωπική ζωή, με τη έννοια του απορρήτου. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Όλα όσα λέγονται είναι για να
ρίξουν στάχτη στα μάτια των εύπιστων. Όταν
το έξυπνο κινητό αποθηκεύει όλες σου τις
κινήσεις, όταν το έξυπνο ρολόι καταγράφει
τις διαβαθμίσεις των συναισθημάτων σου,
όταν ο έξυπνος υπολογιστής αποθηκεύει κάθε «κλικ» που κάνεις, τότε μπροστά σε όλο
αυτό ίσως εσύ είσαι που μένεις «χαζός».
Αυτήν την κατάσταση ο άνθρωπος μπορεί
να τη χειριστεί προς όφελός του ή να την
αφήσει να τον καταστρέψει. Και, από αυτήν
την οπτική, και πάλι στα δικά του χέρια είναι
η μοίρα του. Είμαι βέβαιος ότι η αποκρυπτογράφηση των βημάτων του δολοφόνου της

Καρολάιν από την Ελληνική Αστυνομία,
έστειλε το μήνυμα σε επίδοξους κλέφτες,
βιαστές, δολοφόνους: «Μην το τολμήσεις!
Αυτά τα μηχανήματα θα μας χρησιμεύσουν
να σε βρούμε».
Από την άλλη, έστειλε το μήνυμα και στους
νομοταγείς πολίτες: «Δεν έχεις μυστικά. Δεν
μπορείς να έχεις. Η τεχνολογία βρίσκει όλο
και πιο εύκολα αυτό που θέλεις να κρύψεις»!
Υπάρχει διέξοδος; Δύσκολη η απάντηση.
Για τον νομοταγή, η προφύλαξη νομίζω πως
είναι οι ισχυροί κωδικοί στις συσκευές του,
ώστε όσα αυτές καταγράφουν να μπορεί να
τα ελέγχει μόνο εκείνος.
Ωστόσο, στις μέρες μας τα όρια μεταξύ νομοταγούς και παραβατικού είναι κάπως δυσδιάκριτα.
Η παράλληλη σχέση ενός παντρεμένου είναι προσωπικό δεδομένο; Μπορεί, λ.χ., σε
μια δίκη διαζυγίου να στρέψει τις «έξυπνες»
συσκευές σε βάρος του; Είναι πολλά και μεγάλα τα ερωτήματα που προκύπτουν…

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
Δημοσιογράφος
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Χαμηλές πτήσεις και απουσία της Ελλάδας

Μ

ε τη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη σε εξέλιξη και περιμένοντας τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ηχηρή η δεύτερη απουσία της Αθήνας,
την ώρα, μάλιστα, που προβάλλεται η Άγκυρα ως
κοινός παρονομαστής και ρυθμιστικός παράγοντας
του
των προαναφερόμενων κρίσιμων διεθνών επαφών.
Γιάννη
Κοινός παρονομαστής αφενός επειδή διατηρεί
Αμανατίδη
στρατό στη Λιβύη -τακτικό και μισθοφορικό- ενώ
Βουλευτής
στέλνει όπλα, παρά το εμπάργκο του ΟΗΕ, με το
ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.
πρόσχημα ότι κλήθηκε από την κυβέρνηση της χώΑ’ Θεσσαλονίκης,
πρώην υφυπουργός ρας αυτής, αφετέρου διότι ρίχνει «γέφυρες» σε
Εξωτερικών
κράτη-μέλη της Ε.Ε. και των γειτονικών με τη Λιβύη
κρατών προκειμένου να είναι από τους πρωταγωνιστές της ανοικοδόμησης της χώρας, έχοντας και
μόνιμη στρατιωτική βάση εκεί.
Μπορεί, λοιπόν, το τουρκολιβυκό σύμφωνο Ερντογάν - Σάρατζ, που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του
2019, να είναι παράνομο, να υπάρχουν καταγεγραμμένες οι ενστάσεις της Γαλλίας από το 2020
και μια ανενεργής λίστα ευρωπαϊκών κυρώσεων,
όμως πού είναι η Αθήνα;
Πού πήγε το διπλωματικό κεφάλαιο που είχε
συγκεντρώσει μετά και την ιστορική Συμφωνία των
Πρεσπών η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα;
Ο τότε πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματι-

κής αντιπολίτευσης σήμερα ήταν παρών στο Παλέρμο το 2018 για το λιβυκό ζήτημα. Ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είναι για δεύτερη φορά απών.
Όπως απουσιάζει και από τη συζήτηση για το
Προσφυγικό, που λαμβάνει χώρα σήμερα στη Διάσκεψη και θα συζητηθεί αύριο στη Σύνοδο Κορυφής και στρέφει ξανά την Ευρώπη προς την αυλή
της Άγκυρας.
«Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε με τη
χώρα (σ.σ.: Τουρκία), θα πρέπει να αναγνωρίσουμε
ότι έχει αναλάβει για εμάς ένα πολύ σημαντικό βάρος», παραδέχεται στην εφημερίδα «Die Welt» ο
υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας,
λέγοντας πως «εκεί διαμένουν σχεδόν 4 εκατομμύρια πρόσφυγες από τον εμφύλιο στη Συρία και από
άλλες χώρες της περιοχής. Νομίζω ότι η Ε.Ε. έχει
μεγάλο συμφέρον να την αναπτύξει (σ.σ.: την προσφυγική συμφωνία) και να τη μετεξελίξει».
Σε σχέση με το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, ο Μάας δεν προσδιορίζει -εκτός των ήδη 6 δισ.
ευρώ- σε τι ύψος θα κυμανθεί η επιπλέον βοήθεια,
παραπέμποντας στο τεράστιο κόστος που αναλαμβάνει η Τουρκία για την κάλυψη των προσφυγικών
αναγκών, έξοδα που δεν έχουν άλλες χώρες.
Και στην παρατήρηση του δημοσιογράφου, ότι η
υπάρχουσα συμφωνία προσφέρει στον πρόεδρο

Ερντογάν δυνατότητες εκβιασμού, ο Γερμανός
ΥΠ.ΕΞ. σημειώνει ότι προς το παρόν οι σχέσεις με
την Τουρκία είναι σχετικά εποικοδομητικές.
«Νομίζω ότι και η Τουρκία έχει αναγνωρίσει ότι
τη συμφέρει να διατηρεί καλές σχέσεις με την Ε.Ε.
Για την εμβάθυνση αυτών των σχέσεων, αποφασιστικής σημασίας είναι η πρόοδος σε θέματα όπως
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και οι αρχές Κράτους Δικαίου. Το ζητούν πολλοί στην Ε.Ε. για την προώθηση θεμάτων, όπως η επέκταση της τελωνειακής
σύνδεσης ή η κατάργηση της βίζας για Τούρκους
πολίτες».
Αυτή την ευκαιρία της αναθεώρησης πρότεινε να
αδράξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με γνώμονα το
εθνικό συμφέρον ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, συνδέοντας μια νέα ευρωπαϊκή συμφωνία με την Τουρκία με τη δέσμευση υπογραφής συνυποσχετικού, ώστε να εξεταστεί στη
Χάγη το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.
Σε αυτή την προοπτική εντάσσεται και η συνεχής
προσπάθεια σύσσωμης της αντιπολίτευσης να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών για τα
εθνικά μας θέματα, προκειμένου με πολιτική συνεννόηση να χαραχτεί μια ενεργητική στρατηγική
στην εξωτερική μας πολιτική, η οποία κινδυνεύει να
μείνει… από απουσίες.

Ταμείο Ανάκαμψης: Η τελευταία ευκαιρία

Τ

ο επιχειρείν στην Ελλάδα δεν είναι βόλτα για
καφέ στο Ζάππειο ή στον Εθνικό Κήπο. Το
επιχειρείν αποτελεί στην Ελλάδα μια δύσκολη, επίπονη και βασανιστική αέναη προσπάθεια ανθεκτικότητας με στόχο την επιβίωση. Ανθεκτικότητα σε ένα περιβάλλον πιεστικό και εχθρικό τόσο από πλευράς Πολιτείας όσο και από
την πλευρά των εργαζομένων. Η «αποδιδόμενη»
ταυτότητα του «αφεντικού» ακολουθεί την ιστορία
των τσιφλικάδων και όχι μια νέα σύγχρονη αντίληψη επιχειρηματικότητας που μπορεί να είναι φωτεινή, εμπνευσμένη και -γιατί όχι;- φιλεργατική.
Μην ξεχνάμε ότι το 98% των επιχειρήσεων στην
Ελλάδα είναι μικρομεσαίες και πολύ μικρές, ποσοστό που απασχολεί το 80% του ενεργού πληθυσμού. Κατ’ επέκταση, η επιχειρηματικότητα στην
Ελλάδα αποτελείται από τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, από τον φίλο μας, τον συγγενή μας.
Γιατί η ανθεκτικότητα και το βάσανο του επιχειρείν είναι τόσο δύσκολη στην Ελλάδα; Η απάντηση είναι σχετικά απλή. Η χώρα μας έχει μια ρηχή
οικονομία και στηρίζεται στην κατανάλωση και
όχι στην παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα.
Είναι σαφές πλέον ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Ότι
η στροφή για μια νέα Ελλάδα με μια νέα παραγωγή και με μια νέα αντίληψη είναι η μόνη διέξοδος,
η μόνη λύση στον μακρύ δρόμο της ανάπτυξης

και της κοινωνικής ευμάρειας. Γιατί, όπως και να
το κάνουμε, κοινωνική ευμάρεια δεν μπορεί να
επιτευχθεί χωρίς βιώσιμη και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα. Οι κρίσιμοι παραγωγικοί, ανταγωνιστικοί και εξωστρεφείς τομείς που αποτελούν τα διεθνή εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες χωρίζονται σε δύο βασικές ενότητες: τις τεχνολογίες αιχμής και τις παγκόσμιες τάσεις.
Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, στις τεχνολογίες αιχμής
εντάσσεται η Μεταποίηση (με την υλοποίηση εφαρμογή του Indusrty 4.0) και οι Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνίας, στις οποίες η
χώρα μας αποδεδειγμένα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα τουλάχιστον από ανθρώπινο δυναμικό.
Οι παγκόσμιες τάσεις, από την άλλη πλευρά, αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα των Μεταφορών και
των Logistics, την ανταγωνιστική Αγροτική Παραγωγή (δηλαδή τον πρωτογενή τομέα) και φυσικά
τον Τουρισμό και τις Μεταλλευτικές.
Σε αυτό το νέο διαμορφούμενο περιβάλλον,
που όλα βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων,
την ίδια στιγμή που η παγκοσμιοποίηση της παραγωγής δέχεται την πίεση προς τον μετασχηματισμό της σε περιφερειακή παραγωγή, στηρίζοντας το ευρωπαϊκό όραμα της «στρατηγική επάρκειας», η χώρα μας έχει τη μοναδική ευκαιρία να
αναδειχθεί σε κεντρική περιφερειακή οικονομι-

κή αλλά και πολιτική δύναμη. Αυτό έρχεται να
υποστηρίξει και το σχέδιο -και η χρηματοδότηση- του περίφημου Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Next Generation EU ή «Ελλάδα 2.0», ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την εφαρμογή
δέσμης μέτρων για την ανάκαμψη στο πλαίσιο αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που προήλθαν από την πανδημία. Το σχέδιο
είναι δομημένο σε έξι κεντρικούς πυλώνες: την
πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την οικονομική συνοχή, την παραγωγικότητα
και ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική και εδαφική συνοχή, την υγεία, οικονομική, κοινωνική και
θεσμική ανθεκτικότητα και τις πολιτικές για την
επόμενη γενιά.
Η ελληνική επιχειρηματικότητα και η κοινωνία
βρίσκονται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Να
μπορέσει να αξιοποιηθεί το νέο διαμορφούμενο
περιβάλλον με όρους ρεαλισμού και να δημιουργήσει το νέο μέλλον προς όφελος όλων. Θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις συνθήκες ή θα
προσπεράσουμε λόγω αγκυλώσεων και φαντασιώσεων;
Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας, οι επιλογές θέμα πολιτικής εξουσίας. Ίδωμεν.

του

Νίκου
Ροδόπουλου

Ιω
Πρόεδρος
και διευθύνων
σύμβουλος OnLine Data A.E.,
μέλος Γενικού
Συμβουλίου ΣΕΒ,
επιστημονικός
σύμβουλος
ΕΒΕΠ
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π
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Γ

ια τη σημασία της διαδικασίας ψηφιοποίησης των κρατικών αρχείων, η οποία
θα οδηγήσει στην ταχύτερη απονομή
των συντάξεων, μίλησε o υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και βουλευτής Κιλκίς
της Ν.Δ. Γιώργος Γεωργαντάς, κάνοντας λόγο για
ζήτημα δημοκρατίας. Ο Γιώργος Γεωργαντάς αναφέρθηκε στην ανάγκη επιτάχυνσης του κυβερνητικού προγράμματος για την ψηφιακή μεταρρύθμιση
λόγω των αναγκών που προέκυψαν από την πανδημία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι μέσα σε λίγους
μήνες έγιναν όλα όσα δεν είχαν γίνει ποτέ
τα προηγούμενα χρόνια.

Η ταχεία απονομή των συντάξεων
είναι πρωτίστως μια
μεταρρύθμιση δημοκρατίας

11
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Αναρωτιούνται πολλοί, κύριε υπουργέ,
αν δεν είχαμε την πανδημία κατά πόσο
θα είχαν γίνει όλες αυτές οι τομές στην
ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους.
Θα είχαν γίνει. Οι περισσότερες, άλλωστε, από τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, με κορυφαία το gov.gr,
ήταν από την πρώτη στιγμή στον προγραμματισμό μας και είχε προηγηθεί συντονισμένη προεργασία αρκετών μηνών. Αυτό,
όμως, που πράγματι συνέβη είναι ότι η
πανδημία επιτάχυνε την αναγκαιότητά
τους και επίσπευσε τα χρονοδιαγράμματα
υλοποίησής τους. Όταν καλείσαι να διαχειριστείς μια από τις μεγαλύτερες υγειονομικές κρίσεις των τελευταίων 100 χρόνων, είναι λογικό ο χρόνος να πυκνώνει.
Και μαζί του και η ανάγκη αποτελεσματικής ανταπόκρισης του κράτους στις νέες,
πρωτόγνωρες συνθήκες που δημιουργούνται. Η παροχή ψηφιακών εναλλακτικών στην επικοινωνία με το κράτος κατάφερε να διασφαλίσει ότι η καθημερινότητα των συμπολιτών μας θα διευκολυνθεί,
προστατεύοντάς τους παράλληλα από την
έκθεση στον ιό. Το στοίχημα ήταν να κάνουμε το κράτος πιο λειτουργικό, θωρακίζοντας την ίδια στιγμή την ασφάλεια κάθε
πολίτη. Και νομίζω, κρίνοντας και από τα
στατιστικά χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών, ότι αυτό το στοίχημα το κερδίσαμε
και με το παραπάνω.
Γιατί δεν είχε γίνει κάτι παρόμοιο όλα τα
προηγούμενα χρόνια; Και δεν αναφέρομαι μόνο στην προηγούμενη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά σε όλες τις
κυβερνήσεις που πέρασαν.
Καταρχάς, γιατί δεν υπήρξε ποτέ τόσο
ισχυρή πολιτική βούληση. Ο ψηφιακός
μετασχηματισμός του κράτους ήταν πολιτική προτεραιότητα πρωτίστως του ίδιου
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Του ίδιου ήταν και η ιδέα της δημιουργίας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δηλαδή η συγκέντρωση όλων
των ψηφιακών κέντρων του Δημοσίου υπό
μία σκέπη. Η ισχυρή πολιτική βούληση και
η ευέλικτη διάρθρωση του υπουργείου
μάς έδωσαν όλα τα νομοθετικά εργαλεία
αλλά και τα εργαλεία σχεδιασμού και
άσκησης πολιτικής που ήταν απαραίτητα
για να προχωρήσουν οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις γρήγορα και ομαλά. Και νομίζω,
κυρία Κουτροκόη, ότι η μεγάλη ψηφιακή
αλλαγή κατέστη δυνατή λόγω και της συνολικής μεταστροφής νοοτροπίας που
εφάρμοσαν η κυβέρνηση και προσωπικά
ο Πρωθυπουργός όσον αφορά στην υλοποίηση δημόσιων πολιτικών: μια νοοτροπία, που βασίζεται σε δεδομένα και βέλτιστες πρακτικές, θέτει στόχους και τους

στην
Ντόρα Κουτροκόη

dorakoi@hotmail.com

πραγματώνει με δομή και συντονισμό. Τα
αποτελέσματα τα βιώνουμε όλοι μας καθημερινά.
Ένα σημαντικό μέρος, το 13% των επιδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης,
θα δοθεί στη στρατηγική του υπουργείου για την ψηφιακή μετάβαση, την ψηφιοποίηση λειτουργιών του κράτους.
Σε βάθος χρόνου πού θα κατευθυνθούν
αυτά τα κονδύλια;
Στην εποχή μετά την πανδημία καλούμαστε να ανασυγκροτήσουμε την ελληνική
οικονομία και τη χώρα συνολικά σε μια
βάση ανθεκτικότητας και διαρκούς ανάπτυξης. Πρόκειται λοιπόν για έναν στόχο
εθνικό. Και το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί το ισχυρότερο θεμέλιο για την επίτευξή
του. Έχουμε μπροστά μας μια τεράστια ευκαιρία να επιλύσουμε εκκρεμότητες δεκαετιών, να αλλάξουμε ριζικά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να απελευθερώσουμε τις πιο δημιουργικές δυνάμεις της
ελληνικής κοινωνίας και να τους δώσουμε
τα κατάλληλα εργαλεία για να δημιουργήσουν το μέλλον που αξίζει στην πατρίδα
μας. Ένα μέλλον ανοικτό και κυρίως συμπεριληπτικό. Πράγματι, ένα σημαντικό μέρος των κονδυλίων θα διοχετευτεί στην
επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και της οικονομίας. Δεν
θα μπορούσε, άλλωστε, να γίνει και διαφορετικά, αφού ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ακριβώς εκείνος ο κρίκος που
συνδέει το παρόν με το μέλλον. Όπως έχει

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

πει και ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτήσει μεγάλο μέρος των έργων που αποτυπώνονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, τον χάρτη, δηλαδή, των
στρατηγικών μας προτεραιοτήτων για την
ψηφιακή μετάβαση της χώρας. Τέτοια έργα είναι, για παράδειγμα, η ψηφιοποίηση
των αρχείων του Δημοσίου, η κατασκευή
διαδρόμων 5G, καθώς και έργα που αφορούν στην ψηφιοποίηση της υγείας, της
εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης κ.λπ.
Μια παθογένεια πολλών ετών, που κρατά ομήρους χιλιάδες συμπολίτες μας,
είναι η μεγάλη καθυστέρηση στην εκκαθάριση και την απονομή των συντάξεων. Χιλιάδες συνταξιούχοι περιμένουν τρία, τέσσερα, ακόμη και πέντε
χρόνια για να βγει η σύνταξή τους. Τελικά, πώς και πότε θα δοθεί τέλος σε αυτή
την αδικία και ταλαιπωρία ταυτόχρονα;
Κάνετε σωστά που το θέτετε. Η ταλαιπωρία που υφίστανται πολλοί συμπολίτες
μας είναι γνωστή και τους χρωστάμε την
επίλυση αυτής της δυσλειτουργίας. Το έργο που προανέφερα, η ψηφιοποίηση των
κρατικών αρχείων, υπαγορεύεται εν πολλοίς και από τις καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων. Όπως ξέρετε, το
υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνεργάζεται στενά με το υπουργείο Εργασίας και τον Κωστή Χατζηδάκη για την
υλοποίηση σειράς δράσεων, όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας, μια σπουδαία αλλαγή για το ελληνικό εργασιακό τοπίο. Η
απονομή των συντάξεων βρίσκεται επίσης
στο κέντρο της συνεργασίας μας. Και αυτό
γιατί είναι πεποίθησή μας ότι η χρήση των
ψηφιακών τεχνολογιών θα αυξήσει τη λειτουργικότητα του συστήματος, εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο στη διαδικασία

απονομής και διαμορφώνοντας σταδιακά
κατηγορίες συντάξεων, οι οποίες θα εκδίδονται κατά πολύ αμεσότερα απ’ ό,τι συμβαίνει τώρα. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, κυρία Κουτροκόη, είναι πρωτίστως
μια μεταρρύθμιση δημοκρατίας, ωφελεί
τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας,
όσους έχουν μειωμένους πόρους και δυνατότητες. Αυτός είναι και ο κεντρικός
στόχος όσον αφορά στην ψηφιακή απονομή των συντάξεων.
Σε λίγες μέρες συμπληρώνονται δύο
χρόνια από τις εκλογές. Επηρεάζουν
την ομαλή λειτουργία της κυβέρνησης
και την απόδοση των υπουργών τα σενάρια που ακούγονται κάθε τόσο για
ανασχηματισμό;
Η ομαλή λειτουργία κάθε κυβέρνησης
κρίνεται πρωτίστως από τα παραγόμενα
αποτελέσματα της πολιτικής της. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πέρα από
την υποδειγματική διαχείριση της πανδημίας και τη στήριξη του παραγωγικού
ιστού της χώρας, κατάφερε να προχωρήσει σε μεταρρυθμιστικές τομές σε όλα τα
επίπεδα: στην παιδεία, τα εργασιακά, την
ψηφιακή μετάβαση. Κατάφερε, επίσης, να
μετατρέψει την Ελλάδα σε αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό και δυναμικό γεωπολιτικό παίκτη. Το αποτέλεσμα ήταν η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών
προς το κράτος και η θέσπιση των θεμελίων για την ανασυγκρότηση της χώρας
στη μετα-Covid εποχή. Οποιαδήποτε, λοιπόν, σενάρια, πέρα από τα επόμενα μεταρρυθμιστικά της βήματα, αφήνουν την κυβέρνηση και τα μέλη της αδιάφορα.

«

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη,
πέρα από την υποδειγματική
διαχείριση της πανδημίας
και τη στήριξη του
παραγωγικού ιστού
της χώρας, κατάφερε
να προχωρήσει σε
μεταρρυθμιστικές τομές
σε όλα τα επίπεδα
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Μεγάλος αριθμός

Θέλει δουλειά
Μία από τις δυσκολότερες αποστολές που ανέλαβε ο υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων ήταν να βάλει μια τάξη στον ΕΦΚΑ. Ο κ. Χατζηδάκης με ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε την ανάγκη να προχωρήσει
η ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ. Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι ήδη έχουν μπει
50 ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά τα αρχεία με στοιχεία ασφαλισμένων εξακολουθούν να βρίσκονται σε ατελείωτες στοίβες από χαρτί.

Από την έναρξη εφαρμογής του
μέτρου της απαγόρευσης (7
Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 193.272 ομοειδείς παραβάσεις, 17 παραβάσεις και δύο συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων
και λοιπές παραβάσεις της
σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση
μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.ά.). Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ανάλογες κυρώσεις.

Η μάχη με τα στελέχη του ιού

Σ

ε χώρες όπου το στέλεχος A είναι κυρίαρχο, η
ανοσία θα ήταν εφικτή με τον εμβολιασμό του
75% του πληθυσμού αν χρησιμοποιούνταν μόνο
εμβόλια mRNA (δηλαδή Pfizer και Moderna), αλλά
θα απαιτούνταν ο εμβολιασμός του 100% του πληθυσμού αν χρησιμοποιούνταν μόνο εμβόλια AstraZeneca. Με το στέλεχος Δ το ελάχιστο απαιτούμενο
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όριο για τη συλλογική ανοσία ανεβαίνει στο 90% για
τα εμβόλια mRNA. Όμως, ακόμα και αν μόλις ένας
στους τέσσερις έχει εμβολιαστεί με AstraZeneca, η
ανοσία της αγέλης καθίσταται ανέφικτη.
Πάντως, η πληθώρα των πληροφοριών που καθημερινά έρχεται μάλλον επιτείνει τη σύγχυση στον
πληθυσμό παρά απαντά σε ερωτήματα.

Χρειάζεται ενημέρωση

Αγρίεψε

Τρίτος πιλότος της British Airways νεκρός σε μια εβδομάδα
έπειτα από εμβόλιο Covid-19.
Η British Airways βρίσκεται
τώρα σε συζητήσεις με την
κυβέρνηση σχετικά με το αν
θα επιτρέψει στους εμβολιασμένους πιλότους να πετάξουν. Το πρόβλημα είναι ότι το 80%-85% των πιλότων της
British Airways έχει εμβολιαστεί...

Στη συνάντηση που είχαν οι φαρμακοποιοί με
τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη και τον Άκη Σκέρτσο, την ώρα που ο Κοντοζαμάνης προσπαθούσε να τους πείσει να συνεχίσουν τη διάθεση των αυτοδιαγνωστικών
τεστ, ο κ. Σκέρτσος είχε υιοθετήσει ένα πιο
σκληρό στυλ. Τους ενημέρωσε, μάλιστα, ότι έχει
ήδη συνομολογηθεί συμφωνία με τα σουπερμάρκετ και αυτοί το πήραν… σοβαρά.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Το λογικό και
το παράλογο
πολιτισμός μας έχει θέσει ως κορωνίδα των πάντων τη λογική. Ωστόσο,
επιδιώκουμε το λογικό και καταλήγουμε να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε με
βάση το παράλογο. Κι όμως, αυτό δεν αποτελεί παραδοξότητα ούτε περιθωριακή συμπεριφορά.
Η παραδοξότητα έγκειται στον λάθος τρόπο
με τον οποίο προσεγγίζουμε τη λογική και,
κατ’ επέκταση, το παράλογο. Είμαστε όντα
που το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της
ζωής μας περιβάλλεται από αυτό που ονομάζουμε «παράλογο». Τα συναισθήματα, τα
όνειρα, οι επιθυμίες, οι φόβοι είναι πηγές της
παράλογης αντιμετώπισης της ζωής, που μας
οδηγούν είτε σε θετικές είτε σε αρνητικές
συμπεριφορές για εμάς και τους άλλους
(π.χ., θεωρίες συνωμοσίας, θυσίες, σημαντικές ανακαλύψεις, φόνους κ.λπ.). Η λογική
από τη μεριά της είναι απλώς και μόνο η διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων που οι
ίδιοι θέτουμε προς εξέταση.
Με άλλα λόγια, το να εξετάζουμε αν μια σκέψη ή πράξη είναι λογική ή παράλογη είναι κάτι χωρίς νόημα. Όχι μόνο αυτό, αλλά και μας
καθιστά έρμαια όσων είναι ικανοί να κρύβουν
το παράλογο πίσω από εντυπωσιακά λογικά
επιχειρήματα τόσο στον ιδιωτικό όσο και κυρίως στον δημόσιο βίο. Και το κάνουν επειδή
αναγνωρίζουν πόσο μεγάλη επιρροή ασκεί το
παράλογο, είτε προς θετικά είτε προς αρνητικά μονοπάτια. Εξάλλου, δεν είναι μυστικό ότι
δραστηριότητες όπως η διαφήμιση, το μάρκετινγκ και η «επικοινωνιακή πολιτική» των
κομμάτων χρησιμοποιούν αποκλειστικά
στοιχεία αντλημένα από τον χώρο του «παράλογου», ανεξαρτήτως αν αυτό που επιδιώκουν είναι να πείσουν για κάτι θετικό ή θέλουν να μας χειραγωγήσουν προς ίδιον όφελος.
Δεν θα πρέπει να μας τρομάζει η διαπίστωση
ότι η ζωή μας κινείται σε αυτό τον χώρο που
είτε απαξιωτικά είτε από φόβο χαρακτηρίζουμε ως «παράλογο». Άλλωστε, από μικροί
έχουμε μάθει όλοι -άλλος λίγο, άλλος πολύνα αναγνωρίζουμε και τα λογικά και τα παράλογα. Απλώς, πάντα πρέπει να είμαστε σε
εγρήγορση.
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Μετά τη... φρεγάτα, η πρόταση

Δ

υναμικό «παρών» στη «ναυμαχία» των ελληνικών φρεγατών
δίνουν και οι Βρετανοί, οι
οποίοι παρουσιάζουν σήμερα
σε ειδική εκδήλωση στον Πειραιά την επίσημη πρόταση που κατέθεσαν στο Πολεμικό Ναυτικό για τα νέα πλοία του Στόλου.
Ήδη, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας
βρίσκεται η φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού της Μεγάλης Βρετανίας «HMS Kent»,
με την παρουσία της στην Ελλάδα να έχει
έναν ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα. Και
αυτό διότι πρόκειται για ένα από τα πλοία
ενδιάμεσης λύσης, το οποίο η βρετανική
κυβέρνηση προτίθεται να παραχωρήσει
στην Ελλάδα μαζί με τις καινούργιες φρεγάτες «Arrowhead 140».
Οι Βρετανοί δείχνουν αποφασισμένοι να
παίξουν όλα τα χαρτιά τους ώστε να κερδίσουν τη «μάχη» για το εξοπλιστικό πρόγραμμα-μαμούθ ύψους 5 δισ. δολαρίων,
που περιλαμβάνει τη ναυπήγηση νέων
φρεγατών, την παραχώρηση ενδιάμεσης
λύσης αλλά και τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ.
Στην Αθήνα βρίσκονται και ο υφυπουργός Άμυνας, υπεύθυνος για τα εξοπλιστικά
προγράμματα του Ηνωμένου Βασιλείου,
Τζέρεμι Κουίν αλλά και ο αρχηγός του Βα-

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

σιλικού Ναυτικού, ναύαρχος Τόνι Ράντακαν. Τους Βρετανούς αξιωματούχους υποδέχτηκε στη Λεωφόρο Μεσογείων ο
υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ενώ ο υφυπουργός Αλκιβιάδης Στεφανής θα παραστεί σήμερα στην
τελετή για την παρουσίαση της πρότασης
του Λονδίνου, που θα πραγματοποιηθεί στο
κατάστρωμα της «HMS Kent» στον Πειραιά.
Η «Kent» είναι μία από τις δύο υποψήφιες φρεγάτες που προσφέρονται ως ενδιάμεση λύση στην Ελλάδα. Ναυπηγήθηκε
το 1998 και εντάχθηκε σε υπηρεσία δύο
χρόνια αργότερα. Ο αρχικός της ρόλος
ήταν το κυνήγι των υποβρυχίων, αλλά στη
συνέχεια μετατράπηκε σε φρεγάτα πολλαπλών ρόλων, ενώ διαθέτει αντιπλοϊκούς
πυραύλους «Harpoon» και αντιαεροπορικούς εκτοξευτήρες «Sea Wolf». Με εκτόπισμα 4.900 τόνων, 133 μέτρα μήκος και
185 άτομα προσωπικό, αποτελεί μια από τις
πιο αξιόπιστες μονάδες του Βασιλικού
Ναυτικού της Μεγάλης Βρετανίας.

Ως κύρια μονάδα, η πρόταση του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνει τη φρεγάτα
«Arrowhead 140», ένα πολεμικό πλοίο με
εκτόπισμα 5.700 τόνους, σημαντικά μεγαλύτερο από τις φρεγάτες που χρησιμοποιεί
σήμερα ο ελληνικός Στόλος. Κύκλοι του
υπουργείου Εθνικής Άμυνας χαρακτηρίζουν την πρόταση «ιδιαίτερα ελκυστική»,
καθώς πρόκειται για μια πολύ ικανή πλατφόρμα που μπορεί να ανταποκριθεί σε
πολλαπλές επιχειρήσεις με έμφαση στην
ταυτόχρονη αποκάλυψη και εμπλοκή εχθρικών πλοίων, αεροσκαφών, πυραύλων
και drones, ενώ εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις της και στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο. Θεωρείται, μάλιστα, ιδιαίτερα ανταγωνιστική και στο οικονομικό κομμάτι, με
την τιμή κάθε μονάδας να μην ξεπερνά τα
600 εκατ. ευρώ. Το μεγάλο μέγεθος του
πλοίου, βέβαια, προκαλεί «πονοκέφαλο»
στο Πολεμικό Ναυτικό τόσο για τη στελέχωση όσο και για την εν συνεχεία υποστήριξή του.
Στην προσφορά-πακέτο περιλαμβάνεται
και ο εκσυγχρονισμός των τεσσάρων ελληνικών ΜΕΚΟ που θα αναλάβει η εταιρεία
Thales. Οι Βρετανοί δεσμεύονται για την
κατασκευή των τεσσάρων καινούργιων
πλοίων σε εγχώρια ναυπηγεία αλλά και για
την εμπλοκή ελληνικών εταιρειών υψηλής

τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.
Η κατασκευάστρια εταιρεία Babcock, μάλιστα, δεν έχει κρύψει το ενδιαφέρον της
για τα ελληνικά ναυπηγεία.
Στο θέμα των ναυπηγείων αναφέρθηκε
και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι όποια
εταιρεία πάρει το πρόγραμμα των φρεγατών
θα πρέπει να φέρει πρόταση για τα ελληνικά
ναυπηγεία. «Οι φρεγάτες πρέπει να φτιαχτούν στην Ελλάδα. Όταν αποφασίσει το
Ναυτικό, θα έχουμε τους εργαζομένους μέσα να δουλεύουν και με την πληρωμή των
δεδουλευμένων τους», ανέφερε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι για να κατασκευαστούν τα νέα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού
θα πρέπει να δουλεύουν και τα δύο ναυπηγεία, Ελευσίνας και Σκαραμαγκά.

Δυναμικό «παρών» στη «ναυμαχία»
δίνουν και οι Βρετανοί, οι οποίοι
παρουσιάζουν σήμερα σε ειδική
εκδήλωση στον Πειραιά το…
πακέτο που κατέθεσαν στο Πολεμικό
Ναυτικό για τα νέα πλοία του Στόλου

P

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 IOYNIOY 2021

OLITICAL

14

Δ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Με το βλέμμα στη Σύνοδο Κορυφής

E

ντονη διπλωματική κινητικότητα επικρατεί τις τελευταίες
ώρες εν όψει της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στα τέλη της εβδομάδας αλλά και
της Διάσκεψης του Βερολίνου για τη Λιβύη, που ξεκινά σήμερα, χωρίς ωστόσο
ελληνική εκπροσώπηση, μετά τη γερμανική «πόρτα» στην Αθήνα.
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Τη θέση της Ελλάδας για τη Λιβύη, πάντως, ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός από
την Αίγυπτο, δίνοντας έμφαση στην αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων
και μισθοφόρων, ώστε η χώρα να οδηγηθεί στις εκλογές σε κλίμα ομαλότητας.
Την ίδια ώρα, στην κυβέρνηση επικρατεί ικανοποίηση για την αποκλιμάκωση
της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας,
με πηγές του υπουργείου Εξωτερικών να
σημειώνουν ότι η Άγκυρα θα πρέπει να
αποδείξει και στην πράξη τον σεβασμό
της στο Διεθνές Δίκαιο και το ευρωπαϊκό
κεκτημένο, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για
την ενεργοποίηση της θετικής ατζέντας.
Το μήνυμα αυτό φαίνεται ότι έχει φτάσει
στην Τουρκία, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να εξαπολύει νέα «επίθεση» φιλίας
στους Μητσοτάκη, Μακρόν και Μπάιντεν,
έχοντας πάντα το βλέμμα του στραμμένο
στην ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, που
ξεκινάει αύριο.
«Με τον κ. Μακρόν, τον κ. Μητσοτάκη
και τον κ. Μπάιντεν αποφασίσαμε να πυκνώσουμε τις επαφές μας. Έτσι θα λύνουμε άμεσα τα πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ των χωρών
μας. Με αμοιβαίο τρόπο εκφράσαμε την
αποφασιστικότητά μας να βρίσκουμε τρόπους επίλυσης στα ζητήματα που προκύπτουν», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στους υπουργούς του, ενώ είναι
σαφές ότι στην πραγματικότητα απευθυνόταν στις Βρυξέλλες. Σχολιάζοντας, μάλιστα, τη συνάντησή του με τον Αμερικανό
πρόεδρο, ο Ερντογάν έκανε λόγο για μια
νέα εποχή στις σχέσεις Άγκυρας - Ουάσιγκτον, στη βάση της θετικής και εποικοδομητικής στάσης των δύο πλευρών.
Κινητικότητα καταγράφεται και στους
κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την
πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον

ντερ Λάιεν να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για όλη
την ατζέντα των ευρωτουρκικών σχέσεων,
στην κορυφή των οποίων βρίσκονται η
Ανατολική Μεσόγειος και το Μεταναστευτικό. Ο Τούρκος πρόεδρος πέταξε το μπαλάκι στο γήπεδο των Βρυξελλών, λέγοντας ότι είναι η σειρά της Ευρώπης να κάνει
ξεκάθαρα βήματα για την απελευθέρωση
της βίζας και την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης.
Όσον αφορά στο Μεταναστευτικό, η Άγκυρα έχει βρει για μια ακόμη φορά «στήριγμα» στη Γερμανία, με την Άνγκελα
Μέρκελ να δηλώνει ότι η Ευρώπη δεν
μπορεί να συνεχίσει χωρίς τη συνεργασία
με την Τουρκία, «η οποία έχει δικαίωμα να
υποστηριχτεί, καθώς φιλοξενεί πάνω από
3 εκατομμύρια πρόσφυγες».
Είναι, πάντως, σαφές ότι κομβικό ρόλο

για το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων θα παίξει η στάση της Άγκυρας στο Κυπριακό. Αυτό διεμήνυσε ο ύπατος Ευρωπαίος εκπρόσωπος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοσέπ Μπορέλ, ενώ υπογράμμισε ότι «η Ένωση θα παρακολουθεί
στενά την κατάσταση στην Κύπρο, επιδιώκοντας να δοθεί ώθηση στις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν στη Γενεύη».
Στην Κύπρο βρέθηκε χθες η ειδική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ
Τζέιν Χολ Λουτ, όπου είχε συναντήσεις με
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη αλλά και τον
Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ. Ο κ.
Αναστασιάδης τόνισε την ετοιμότητά του
να συμμετάσχει τόσο σε μια νέα άτυπη
διάσκεψη για το Κυπριακό όσο και σε ουσιαστικές συνομιλίες με σκοπό την εξεύρεση μιας δίκαιης, λειτουργικής και βιώσιμης λύσης, στο πλαίσιο των ψηφισμά-

των του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Δεν απέκλεισε, μάλιστα,
και το ενδεχόμενο για κοινή συνάντηση με
τον Ερσίν Τατάρ. Ο Νίκος Αναστασιάδης, ο
οποίος βρίσκεται ήδη στις Βρυξέλλες για
τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, θα συναντηθεί την Παρασκευή με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ
Αντόνιο Γκουτέρες, στον οποίο θα εξηγήσει εκ νέου τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Η πρόεδρος της Κομισιόν είχε
τηλεφωνική επικοινωνία με
τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
για όλη την ατζέντα
των ευρωτουρκικών σχέσεων
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Μοιραίο χειρουργείο για 14χρονη, που δεχόταν bullying για τα κιλά της
Το bullying που φέρεται να δεχόταν για τα παραπανίσια κιλά
της μια 14χρονη στη Θεσσαλονίκη οδήγησε σε μια μοιραία, για
τη ζωή της, χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού
δακτυλίου, ώστε να χάσει βάρος. Αν και η έφηβη πήρε εξιτήριο
από το νοσοκομείο, ακολούθησαν αφόρητοι πόνοι, που κινητοποίησαν την οικογένεια, η οποία ζήτησε τις συμβουλές του
γιατρού, που, όμως, ήταν καθησυχαστικός όσον αφορά στην
ανάρρωσή της. Ωστόσο, η 14χρονη νόσησε από περιτονίτιδα
που της προκάλεσε πολυοργανική ανεπάρκεια και τελικά κατέληξε. Συγγενείς και φίλοι είπαν χθες το τελευταίο «αντίο».
Συγκλονίζει ο πατέρας της 14χρονης, ιερέας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κάνει λόγο για ιατρικό λάθος μετά τη χειρουργική επέμβαση σε ιδιωτική κλινική. Σύμφωνα με όσα κατήγ-

γειλε ο πατέρας, ο γιατρός που ανέλαβε την κόρη του τοποθέτησε τον δακτύλιο λανθασμένα και το κοριτσάκι, αφού πέρασε
δύο ημέρες με ισχυρούς πόνους και χωρίς να λαμβάνει καμία
φαρμακευτική αγωγή, κατέληξε. Μέσα στον αβάσταχτο πόνο

του, ο χαροκαμένος πατέρας ζητάει την παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται και ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά. «Την
Παρασκευή το παιδί μου άρχισε να καταρρέει - είχε 160 παλμούς», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πατέρας της άτυχης έφηβης. Ο
ίδιος στις δηλώσεις του άφησε να εννοηθεί ότι το παιδί του είχε
υποστεί bullying για το βάρος του. «Ρώταγα το παιδί “πώς πέρασες στη βόλτα σου;” και μου απαντούσε: “Καλά, μπαμπά, αλλά μόλις έφυγα με έλεγαν χοντρή”». «Δεν ζητάω οίκτο, γιατί
δεν είμαι άξιος. Απευθύνομαι σε γονείς. Πείτε στα παιδιά σας
να έχουν ευγένεια στα άτομα με παχυσαρκία, γιατί από εκεί ξεκινούν άλλα πράγματα», αναφέρει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. «Πονάμε, κλαίμε.
Θέλουμε το παιδί μας πίσω, αλλά δεν έρχεται»…

Τραγικό τέλος
για τον «Κρητικό»
Σταύρο Δογιάκη

Τ

ραγικό τέλος είχαν οι αναζητήσεις για τον Σταύρο Δογιάκη, τον
53χρονο ιδιοκτήτη της ταβέρνας
«Κρητικός», ο οποίος νωρίς το
απόγευμα της Τρίτης βρέθηκε νεκρός σε
μικρή απόσταση από τον Ιερό Ναό του
Αγίου Ιωάννη του Κυνηγού, στα σύνορα
Αγίας Παρασκευής με Γλυκά Νερά.
Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το βράδυ
της Κυριακής, ενώ τη Δευτέρα ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης και
το πρωί της Τρίτης -λίγες ώρες πριν από
τη μοιραία ανακάλυψη- το Χαμόγελο του
Παιδιού εξέδωσε άμεσα Missing Alert. Ο
Σταύρος Δογιάκης βρέθηκε πεσμένος
μπρούμυτα. Έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, ενώ δίπλα του βρέθηκε και ένα πιστόλι, από το οποίο προήλθε η σφαίρα που έκοψε το νήμα της
ζωής του. Σε κοντινή απόσταση, σταθμευμένο σε μία αλάνα δίπλα από το μοναστήρι, είχε σταθμεύσει το Ι.Χ. αυτοκίνητό του,
μάρκας Smart. Στο σημείο έφτασε ο
αδερφός του, προκειμένου να γίνει η διαδικασία της ταυτοποίησης. Σύμφωνα με
πηγές της ΕΛ.ΑΣ., όλα συγκλίνουν στο ότι
πρόκειται για αυτοχειρία, ωστόσο περιμένουν και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
Ο 53χρονος ιδιοκτήτης της ταβέρνας
«Κρητικός» εξαφανίστηκε μετά τα μεσά-

Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

νυχτα της Κυριακής, αφού προηγουμένως είχε δώσει το «παρών» ως καλεσμένος σε έναν γάμο. Η τελευταία του επικοινωνία ήταν με μία γυναίκα, η οποία προσέχει την ηλικιωμένη μητέρα του, προκειμένου να μάθει εάν πήρε τα φάρμακά
της. Έκτοτε το κινητό του τηλέφωνο
έκλεισε.
Ο Σταύρος Δογιάκης άφησε ένα ιδιόχειρο σημείωμα στον αδερφό του, Νίκο,
με τον οποίο τον καθιστά μοναδικό κληρονόμο του. Σύμφωνα με πληροφορίες
που δεν επιβεβαιώνονται από επίσημες
πηγές, ανέφερε και τους λόγους της εξαφάνισής του. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν
ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν
έδειχνε να είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση και είχε κλειστεί στον εαυτό του,
χωρίς, όμως, να έχει πει σε κάποιον τι
ήταν αυτό που τον απασχολούσε.
Η διαφαινόμενη αυτοχειρία προκάλεσε
τεράστια έκπληξη στους οικείους του,
καθώς φίλοι του ανέφεραν ότι μέχρι πρότινος σχεδίαζε τις καλοκαιρινές διακοπές
του στη Μύκονο και ένα νέο επιχειρημα-

τικό άνοιγμα. Η ταβέρνα «Κρητικός» ήταν
στέκι για προσωπικότητες από τον χώρο
της πολιτικής και της τέχνης αλλά και για
τους λάτρεις της καλής κουζίνας. Πριν
από τρία χρόνια είχε πέσει νεκρός στο
πάρκινγκ ο πρώην ΕΚΑΜίτης Σπύρος Παπαχρήστος, μία δολοφονία η οποία συνδέθηκε με το μεγάλο ξεκαθάρισμα στην
αθηναϊκή νύχτα.

Τα ίχνη του είχαν χαθεί από το
βράδυ της Κυριακής - Άφησε
ένα ιδιόχειρο σημείωμα
στον αδερφό του, με το οποίο
τον καθιστά μοναδικό
κληρονόμο του…
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Στη φυλακή ο συζυγοκτόνος

Ι

σχυρή αστυνομική δύναμη, φεμινιστικές οργανώσεις και, ανάμεσά
τους, απλοί πολίτες που φώναζαν στο
συζυγοκτόνο «να σαπίσεις στη φυλακή» ήταν το χθεσινό σκηνικό έξω από την
Ευελπίδων, όταν η αυτοκινητοπομπή με τα
μαύρα τζιπ της Αστυνομίας που μετέφεραν
τον κατηγορούμενο εισήλθε στον προαύλιο χώρο των δικαστηρίων για να τον οδηγήσει ενώπιον του ανακριτή.
Από τη Μαρία Δήμα

Πολύωρη σε διάρκεια ήταν η διαδικασία
της απολογίας του στο γραφείο του 12ου τακτικού ανακριτή της Αθήνας, αφού ο κατηγορούμενος μαζί με τον συνήγορό του ζήτησε προηγουμένως να μελετηθούν επιπλέον στοιχεία της δικογραφίας στα οποία
«σκοντάφτει» ο ισχυρισμός του Μπάμπη
Αναγνωστόπουλου ότι δεν διέπραξε τη δολοφονία της Καρολάιν εκ προμελέτης. Αν
και η προφυλάκισή του ήταν για τον ανακριτή μονόδρομος, η υπερασπιστική γραμμή
του κατηγορουμένου επιμένει στον χρόνο
που αφαιρέθηκε από την κάμερα η οποία
ήταν τοποθετημένη στο εσωτερικό της μεζονέτας στα Γλυκά Νερά η κάρτα μνήμης,
προκειμένου να βάλει τον θεμέλιο λίθο για
τη μετέπειτα ποινική του μεταχείριση, στη
δίκη που έπεται.

Αντέκρουσε τα στοιχεία
Για τον λόγο αυτόν, χθες στον ανακριτή,
μαζί με τη συγγνώμη που, σύμφωνα με
πληροφορίες, ζήτησε για το φρικτό έγκλημά του, λέγοντας πως κατέστρεψε δύο οικογένειες αλλά και το μέλλον της κορούλας
του, επιχείρησε να αντικρούσει τα στοιχεία
της δικογραφίας τα οποία καταδεικνύουν
ότι προσχεδίασε το έγκλημά του.
Πιο συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος
κατέθεσε στον δικαστικό λειτουργό αίτημα,
προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη στην κάμερα που υπήρχε στο
εσωτερικό του σπιτιού του, ώστε να διαπιστωθεί, κατά τους ισχυρισμούς του, πότε
ακριβώς αφαιρέθηκε η κάρτα μνήμης. Ο
33χρονος -κόντρα στα στοιχεία της δικογραφίας από τα οποία οι ψηφιακές αναλύσεις της Αστυνομίας δείχνουν ότι η κάρτα
από την κάμερα αφαιρέθηκε περίπου τρεις
ώρες πριν από το έγκλημα- υποστήριξε,
κατά τις πληροφορίες, στην απολογία του
στον ανακριτή όσα είχε πει και προανακριτικά, όταν ομολόγησε πως δολοφόνησε τη
νεαρή σύζυγό του: δηλαδή ότι αφαίρεσε
την κάρτα μνήμης από την κάμερα μετά το
έγκλημα που διέπραξε και όχι πριν από αυ-

Παραιτήθηκε ο ένας δικηγόρος του πιλότου
Νωρίς χθες το πρωί, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, παρουσιάστηκε ο ένας εκ των δύο δικηγόρων του
συζυγοκτόνου, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του. Πρόκειται για τον δικηγόρο Βασίλη Σπύρου, ο οποίος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί να ασχοληθεί περαιτέρω με την υπόθεση και την υπεράσπιση του
κατηγορουμένου. Παράλληλα, διευκρίνισε πως οι λόγοι της απόφασής του είναι προσωπικοί.
Για την παραίτηση του Βασίλη Σπύρου αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο έτερος συνήγορος του κατηγορουμένου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, ο οποίος σημείωσε, ανάμεσα στα άλλα, πως «είναι επιλογή του εντολέως μου και σε αυτό
δεν μπορώ να σχολιάσω». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, πρόσθεσε πως ήταν γνωστό ότι, όσον αφορά στο ποινικό
κομμάτι και στο πλαίσιο της ανακρίσεως, υπεύθυνος ήμουν εγώ», είπε. Σχετικά με το εάν η παραίτηση του έτερου
συνηγόρου συνεπάγεται και απόφαση της υπεράσπισης να ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ο κ. Παπαϊωαννίδης είπε πως μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει τέτοιες κινήσεις.

τό. Στη συνέχεια, όπως έχει υποστηρίξει,
έκοψε την κάρτα σε κομμάτια και την πέταξε στη λεκάνη της τουαλέτας.
Το δεύτερο αίτημα που υπέβαλε ενώπιον
του ανακριτή ο κατηγορούμενος αφορά
στην κλήση μαρτύρων από το οικογενειακό
και το φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού,
προκειμένου τα πρόσωπα αυτά να δώσουν
την πλήρη εικόνα για τη σχέση που είχε ο
ίδιος με την άτυχη 20χρονη. Το αίτημα αυτό
υποβλήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες,
προς ενίσχυση του ισχυρισμού του ότι είχε
καλή σχέση με το θύμα.
Πάντως, ο δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι όλα έγιναν σε μία στιγμή, λόγω της
έντασης που είχε προηγηθεί. Σύμφωνα με
πληροφορίες, επανέλαβε ότι ανέβηκε από
το ισόγειο του σπιτιού στη σοφίτα, προκει-

μένου να πείσει την Καρολάιν να κοιμηθεί
με το παιδί τους. Τότε ξεκίνησαν μια κουβέντα φορτισμένη και, όπως την είχε αγκαλιάσει, έγειρε δίπλα της, με αποτέλεσμα να
της προκαλέσει ασφυξία και να την οδηγήσει στον θάνατο.
Λίγο πριν από την έναρξη της απολογίας
του, χθες, η οικογένεια της άτυχης Καρολάιν Κράουτς από την Αλόννησο έδωσε το
«παρών» στον ανακριτή διά μέσου του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Θανάση Χαρμάνη, δηλώνοντας παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας σε
βάρος του δολοφόνου της κόρης τους. Αργά το απόγευμα, ο κατηγορούμενος, μετά
την ολοκλήρωση της απολογίας του και
έχοντας το ίδιο ψυχρό και ανέκφραστο

ύφος, πήρε τον δρόμο για τη φυλακή, καθώς κρίθηκε από ανακριτή και εισαγγελέα
προφυλακιστέος. Ο 32χρονος πιλότος παρέμενε μέχρι αργά χθες το βράδυ στην
Ευελπίδων, για την απόφαση ανακριτή και
εισαγγελέα.

Επιμένει ο 32χρονος
ότι αφαίρεσε την κάρτα
μνήμης από την
κάμερα της μεζονέτας
στα Γλυκά Νερά
μετά το έγκλημα…
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Σε συνεννόηση οι δύο οικογένειες για την επιμέλεια του μωρού
Με γνώμονα το συμφέρον της χρονιάρικης κορούλας
του ζευγαριού, την ώρα που ο μοναδικός εν ζωή γονέας
της οδηγήθηκε στη φυλακή, η Εισαγγελία Ανηλίκων Αθήνας καλείται να αποφασίσει για την ανάθεση της προσωρινής επιμέλειάς της.
Ήδη, οι δύο εισαγγελείς Ανηλίκων, υπό την εποπτεία της
προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου, έχουν προχωρήσει τη διαδικασία και
έχουν διαβιβάσει τις απαραίτητες παραγγελίες στους αρμόδιους κοινωνικούς λειτουργούς, προκειμένου να έρθουν σε επαφή και με τις δύο οικογένειες. Στο πλαίσιο αυ-

τό, οι κοινωνικές υπηρεσίες καλούνται να διακριβώσουν
τις συνθήκες διαβίωσης -προκειμένου να καταλήξουν σε
αιτιολογημένο πόρισμα- σχετικά με το ποιο από τα δύο περιβάλλοντα είναι καταλληλότερο για το μωρό, το οποίο, μετά τη σύλληψη του πατέρα του, διαμένει στην πατρική κατοικία του πιλότου.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο οι γονείς της αδικοχαμένης Καρολάιν όσο και οι γονείς του δράστη βρίσκονται σε συνεννόηση για το θέμα της επιμέλειας του
παιδιού, ενώ η Εισαγγελία Ανηλίκων αναμένεται να κινηθεί γρήγορα, προκειμένου το κοριτσάκι να εγκατασταθεί

κάπου μόνιμα. Το θετικό κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στις
δύο οικογένειες προκύπτει και από τις χθεσινές δηλώσεις
του δικηγόρου της οικογένειας του θύματος, Θανάση Χαρμάνη, ο οποίος ανέφερε ότι «το θέμα του παιδιού πρέπει να
αντιμετωπιστεί άμεσα. Θα επισκεφτούμε τον εισαγγελέα
ανηλίκων». Και πρόσθεσε: «Πιστεύω κατ’ αρχάς ότι πρέπει
να υπάρξει μια συνεννόηση με την οικογένεια του δράστη
και, απ’ ό,τι μου εκμυστηρεύτηκε η μητέρα της, με τους γονείς του δράστη έχουν άριστη σχέση. Πιστεύω με αμοιβαία
κατανόηση και αγάπη απ’ όλους θα μπορέσουμε να βρούμε την ιδανικότερη λύση».

Εισαγγελέας
για τις διαρροές
στη δικογραφία

Σπάνε τη σιωπή τους
οι γονείς της Καρολάιν

Τ

ον δικό τους Γολγοθά ανεβαίνουν οι γονείς της Καρολάιν, η
οποία δολοφονήθηκε από τον
ίδιο της τον σύζυγο και πατέρα
του παιδιού της, τον 32χρονο πιλότο
Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, μέσα στο σπίτι τους, στα Γλυκά Νερά. Ο πατέρας της
20χρονης έχει αναλάβει μαζί με τη γυναίκα του μια αποστολή: Την ανατροφή και το
μέλλον της μικρής Λυδίας.
Πάνω από 40 μέρες έχουν περάσει από
τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς και
περίπου μία εβδομάδα αφότου ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ομολόγησε το
φρικτό του έγκλημα, το οποίο είχε αρχικά
προσπαθήσει να «φορτώσει» σε αλλοδαπούς ληστές. Ο πατέρας της Καρολάιν,
Ντέιβιντ, μίλησε στην «Daily Mail»: «Τόσο
εγώ όσο και η Σούζαν θα περάσουμε το
υπόλοιπο της ζωής μας διασφαλίζοντας

ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη, πως η μικρή
της κόρη, η Λυδία, θα μεγαλώσει με όσα
μπορούμε να της προσφέρουμε και ότι η
μνήμη της μητέρας της θα ζήσει για πάντα».
Στις δηλώσεις τους στη βρετανική εφημερίδα, ο Ντέιβιντ και η Σούζαν μίλησαν
για το πόσο περήφανους τους έκανε η
όμορφη κόρη τους, η οποία «χάθηκε με
τόσο σκληρό τρόπο στην αρχή μιας θαυμάσιας ζωής». Το ζευγάρι θα είναι πάντα
υπερήφανο για τα πολλά επιτεύγματα της
υπέροχης κόρης τους.
O τραγικός πατέρας μίλησε για τα σχολικά χρόνια της κοπέλας, τότε που νικούσε στο τρέξιμο όλα τα συνομήλικά της
αγόρια και ξεχώριζε με τους καλούς της
βαθμούς. Ο Ντέιβιντ Κράουτς αναφέρει
ότι η κόρη του είχε πολύ καλές επιδόσεις
στο σχολείο και πως επανειλημμένα επι-

λεγόταν ως «σημαιοφόρος σε παρελάσεις εθνικών εορτών» - μια τιμή που απονέμεται στους καλύτερους μαθητές,
όπως εξηγεί. «Τόσο εγώ όσο και η σύζυγός μου νιώσαμε πολύ περήφανοι όταν
εξασφάλισε μια θέση στο Πανεπιστήμιο
του Πειραιά, για να σπουδάσει Στατιστική,
αν και λυπηθήκαμε που την αποχαιρετήσαμε από το σπίτι», συμπληρώνει ο
78χρονος.

«Θα περάσουμε το υπόλοιπο
της ζωής μας διασφαλίζοντας
ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και
πως η μικρή της κόρη, η Λυδία,
θα μεγαλώσει με όσα μπορούμε
να της προσφέρουμε»

Να αξιολογηθεί ποινικά η δημοσιοποίηση στοιχείων της δικογραφίας που έχει σχηματισθεί για την
υπόθεση της δολοφονίας της
20χρονης Καρολάιν ζητεί με παρέμβασή του ο εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου Βασίλης Πλιώτας, κάνοντας
ειδική αναφορά στο ημερολόγιο του
θύματος.
Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός της χώρας, με έγγραφη παραγγελία του προς την προϊσταμένη της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, ζητεί τη διερεύνηση τυχόν διάπραξης σειράς αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων (π.χ., παραβίαση
υπηρεσιακού απορρήτου, δικαστικού απορρήτου).
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ.
Πλιώτας κάνει αναφορά σε «εντόνως
επικριτικά δημοσιεύματα για διαρροή - δημοσιοποίηση στοιχείων της
ποινικής δικογραφίας (ημερολόγιο
θύματος Καρολάιν Κράουτς κ.λπ.)
για το φρικτό έγκλημα που διαπράχθηκε στα Γλυκά Νερά σε βάρος της
ανωτέρω παθούσης», τα οποία έχουν
κατακλύσει τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά Μέσα. Παραθέτει, μάλιστα,
συγκεκριμένα δημοσιεύματα, σημειώνοντας πως «η δημοσιοποίηση
αυτών εκλαμβάνεται ήδη και ευλόγως ως ενέχουσα προσβολή της
προσωπικότητας της ίδιας της παθούσης και μπορεί να θεωρηθεί ακόμη πως μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τον
κατηγορούμενο, κατά την εξέλιξη
της ποινικής διαδικασίας».

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Ιόνια Νησιά

Η περιφέρεια «θωρακίζει» επιχειρήσεις
και εργαζομένους απέναντι στην πανδημία
Προγραμματική σύμβαση για πρόγραμμα επιμόρφωσης στα υγειονομικά πρωτόκολλα
της φετινής τουριστικής περιόδου υπέγραψαν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για ψηφιακό πρόγραμμα που απευθύνεται σε επαγγελματίες και εργαζομένους του τουριστικού κλάδου με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων. Η ενεργοποίηση του προγράμματος, καθώς και η έναρξη αναμένονται προς το τέλος του τρέχοντος μηνός, ενώ θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις με σαφείς οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τον τρόπο πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ. Η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου
επεσήμανε την ιδιαίτερη σημασία του προγράμματος, «καθώς εφαρμόζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός της περιφέρειας σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο
προσφέρει την τεχνολογία και τεχνογνωσία του για την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου με όλα τα δυνατά μέσα».

Κρήτη

Χρηματοδοτείται η συντήρηση
-αποκατάσταση πέντε εκκλησιών

Τη συντήρηση και γενική αποκατάσταση από τις φθορές του
χρόνου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Ανδρέα Αρχοντικού, Μιχαήλ Αρχάγγελου Άνω Βιάννου, Μιχαήλ Αρχάγγελου Γασίου,
Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αρχάγγελου και Αγίου Ιωάννη Φιλίππων αποφάσισε η Περιφέρεια Κρήτης. Η απόφαση ελήφθη
έπειτα από σύσκεψη που έγινε με τον μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάννου κ. Ανδρέα, τον πρόεδρο του
Π.Σ. Κρήτης Παύλο Μπαριτάκη, τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, τον δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Μανόλη Φραγκάκη και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Τρίπολη

«Χρυσή» χορηγία για
την άλωση της Τριπολιτσάς
Τη δαπάνη για τη δημιουργία του προγράμματος «Ψηφιακό Έκθεμα - Άλωση της Τριπολιτσάς» στο Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου Τρίπολης χρηματοδοτεί η εταιρεία Melis Block A.E. σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα
Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. «Πρόκειται για μια σημαντική χορηγία στο πλαίσιο των προγραμματισμένων δράσεων για τη συμπλήρωση των 200
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση», δήλωσε ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης.

!

Νότιο Αιγαίο

Προϊόν γεωγραφικής
ένδειξης το κρητικό
ελαιόλαδο

Ενέκρινε η αρμόδια επιτροπή του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων την αναγνώριση του ελαιόλαδου της Κρήτης ως προϊόντος γεωγραφικής ένδειξης. «Είναι μια πρώτη
νίκη που έρχεται για όλη την Κρήτη και
ένα διαχρονικό αίτημα που προχώρησε για την Περιφέρεια της Κρήτης με
την αναγνώριση αυτή», δήλωσε ο περιφερειάρχης Κρήτης. Υπενθυμίζεται
ότι η Περιφέρεια Κρήτης είχε καταθέσει τον Ιούνιο του 2018 σχετικό φάκελο στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρά τις αντιδράσεις εντός του νησιού. Στη συνέχεια ο φάκελος θα σταλεί άμεσα στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.
από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και θα δοθεί η σχετική περίοδος
έκφρασης απόψεων για την οριστική
έγκριση του φακέλου από την Ε.Ε.,
διαδικασία που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περίπου ένα με δύο έτη.

Δίκτυο «RoadSafetyPatrol»
εγκαθίσταται στην Κω
Μετά τη Ρόδο και η Κως αποκτά σύγχρονη και καινοτόμα
υπηρεσία εποπτείας και επέμβασης στο οδικό της δίκτυο,
«RoadSafetyPatrol». Η οικεία περιφέρεια κατακύρωσε
σχετικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό στην ένωση εταιρειών Sconservices Τεχνική ΙΚΕ και Χριστόφορος Καϊρίδης Τεχνική και Εμπορική Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο «Τελχινίς» για
την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσία Στοιχειώδους Συντήρησης Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου στη Νήσο Κω». Το έργο έχει προϋπολογισμό
3.498.604 ευρώ, χρονικό ορίζοντα τετραετίας και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η εποπτεία της κυκλοφορίας θα
γίνεται σε 24ωρη βάση και καθημερινά. «Η νέα υπηρεσία
“RoadSafetyPatrol” έχει στόχο την καθημερινή διαχείριση
του επαρχιακού οδικού δικτύου των νησιών μας», δηλώνει
ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Ηλεία

Ολοκληρώθηκε
η κατασκευή της ΜΕΑ
Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Περιφερειακής Ενότητας
Ηλείας. Το έργο είχε προϋπολογισμό 31,2 εκατ. ευρώ
και πραγματοποιήθηκε από τη Διαχειριστική Απορριμμάτων Ηλείας Α.Ε. Η ΜΕΑ Π.Ε. Ηλείας αποτελεί την
πρώτη στην Ελλάδα ΜΕΑ με ΣΔΙΤ στην οποία εφαρμόζονται η μέθοδος της ξηρής αναερόβιας χώνευσης και
το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, το
οποίο σε ετήσια βάση θα παράγει έως και 5.100 MWh
πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, ικανής να καλύψει
τις ανάγκες 1.300 και πλέον νοικοκυριών.
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POLITICAL

ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

Ποιος δήμαρχος της Αττικής
έχασε στα μέσα της θητείας
του πολύτιμο συνεργάτη και
αντιδήμαρχο, αλλά όχι από τον
συνήθη λόγο της παραίτησης ή
ανεξαρτητοποίησης; Η αιτία
είναι η ένσταση εκλογιμότητας που είχε κάνει άλλος σύμβουλος πλέον της παράταξης
του δημάρχου και τελικά δικαιώθηκε από το Πρωτοδικείο
με αποτέλεσμα να παίρνει τη
θέση του αντιδημάρχου στο
Δημοτικό Συμβούλιο και να
υποχρεώνει τον δήμαρχο σε…
ανασχηματισμό!

«Μιλάς Ψηφιακά»
στα Βριλήσσια

Η νέα δράση του Δήμου Βριλησσίων με
τίτλο «Μιλάς Ψηφιακά» αποτελεί μια
άμεση απάντηση του δημάρχου Ξένου
Μανιατογιάννη στις προκλήσεις του
μεγάλου ψηφιακού άλματος που επιχειρεί η χώρα. Το «Μιλάς Ψηφιακά» γίνεται πραγματικότητα χάρη στη συνεργασία και την υιοθέτηση καλών πρακτικών στην Αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο
της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
του Δήμου Βριλησσίων, του Δήμου
Τρικκαίων και της Αναπτυξιακής Α.Ε.
του Δήμου Τρικκαίων, eTrikala Α.Ε.
Όπως τονίζεται, «οι χαρακτήρες και ο
σχεδιασμός του φυλλαδίου έχουν διπλό σκοπό. Πρώτα να δώσουν ένα
όμορφο ερέθισμα στα παιδιά που είναι
εξοικειωμένα με τις ψηφιακές συσκευές και μπορούν να κινητοποιηθούν και να βοηθήσουν τους μεγαλύτερους να μάθουν βασικές λειτουργίες
της ψηφιακής εποχής. Δεύτερον, να είναι εύχρηστο και για τους μεγαλύτερους που θέλουν να εξερευνήσουν μόνοι τους την ψηφιακή γνώση».

Ξεκίνησε το πολιτιστικό καλοκαίρι
στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Σ

ε συνεργασία με τους Δήμους Ιλίου και
Αγίων Αναργύρων - Καματερού η Περιφέρεια Αττικής παρουσιάζει ένα
πλουραλιστικό πολιτιστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Ανοικτό Θέατρο του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο
ανακαινίστηκε πρόσφατα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από την περασμένη Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος, και θα ολοκληρωθεί στο τέλος
Σεπτεμβρίου.
Όπως είναι γνωστό η αποκατάσταση του θεάτρου έγινε από τον Φορέα Διαχείρισης του
Πάρκου, κατόπιν οδηγιών του περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργου Πατούλη, με γνώμονα τον
σεβασμό στο περιβάλλον και την εναρμονισμένη ενσωμάτωση των χρωμάτων με τον περιβάλλοντα χώρο του πάρκου. Το πρόγραμμα
των εκδηλώσεων, που περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις αλλά και συναυλίες γνω-

στών και δημοφιλών καλλιτεχνών, θα διαρκέσει μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου και θα είναι
δωρεάν για τους πολίτες. Με αφορμή την
έναρξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης τόνισε: «Σε συνεργασία με τους Δήμους Ιλίου
και Αγίων Αναργύρων - Καματερού προσφέρουμε στους πολίτες δωρεάν ένα πλουραλιστικό πολιτιστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων σε
έναν χώρο που αναγεννάται και αποτελεί “κόσμημα” για τη Δυτική Αττική. Οι εκδηλώσεις
που θα φιλοξενήσει ο ανακαινισμένος χώρος
του Μητροπολιτικού Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης” θα δώσουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να απολαύσουν ποιοτικά πολιτιστικά
δρώμενα σε έναν χώρο όμορφο, καθαρό και
λειτουργικό. Εύχομαι να το απολαύσουν όλοι
οι πολίτες της Αττικής».

Αντιπλημμυρικό πρόγραμμα στη Φυλή
Στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής εντάχθηκε ακόμη ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο για τον Δήμο Φυλής,
προϋπολογισμού 14.915.000 ευρώ. Το έργο αφορά στην κατασκευή αγωγών διαφόρων διαστάσεων συνολικού μήκους 2.866 μ., κυκλικών
αγωγών συνολικού μήκους 1.950 μ., κατασκευή
φρεατίων υδροσυλλογής και ανακατασκευή του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων. Σκοπός είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση της ανατολικής λεκάνης της Δημοτικής Ενότητας
Άνω Λιοσίων.
Για την ένταξη του έργου εξέφρασε την ικανοποίησή του ο δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, τονίζοντας ότι «ο δήμος με διαρκή προσπάθεια και συντονισμένες ενέργειες πετυχαίνει έργα που αλλάζουν το μέλλον του και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών». Επεσήμανε επίσης ότι με την ολοκλήρωση του έργου θα σταματήσουν τα πλημμυρικά
φαινόμενα στα Άνω Λιόσια και ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη Αττικής για την ανταπόκρισή του στις προτάσεις του δήμου.

Βάσεις
για ασφάλεια
Σε συνέχεια της συνάντησης που είχε πρόσφατα ο δήμαρχος Αγίων Αναργύρων - Καματερού Σταύρος Τσίρμπας
με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ακολούθησε
και η συνάντηση με την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και με
ανώτατα στελέχη του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη.
Στόχος της συζήτησης ήταν η χάραξη της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί στον Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού για την ενίσχυση της ασφάλειας των δημοτών και τις διαδικασίες
που ακολουθούνται για την επανίδρυση του Αστυνομικού Τμήματος Καματερού. Όπως επισήμανε ο δήμαρχος,
«θέτουμε τις βάσεις για τα επόμενα
βήματα που θα βοηθήσουν καίρια στην
επίσπευση της αντιμετώπισης των θεμάτων ασφαλείας. Με συντονισμένες
ενέργειες εντείνουμε τις προσπάθειές
μας ώστε να εξασφαλίσουμε στους
συμπολίτες μας ένα καλύτερο και
ασφαλέστερο επίπεδο διαβίωσης».

Έργο πολιτισμού
Στην τελευταία αναμόρφωση του
προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Αττικής εντάχθηκε έπειτα από προσπάθειες του δημάρχου Χαλανδρίου
Σίμου Ρούσσου το έργο δημιουργίας
πολιτιστικού πολυχώρου στην Τούφα. Η διοίκηση της πόλης εξασφάλισε χρηματοδότηση 5,5 εκατ. ευρώ
για το κτίριο και, σύμφωνα με τον κ.
Ρούσσο, στόχος είναι ο χώρος να φιλοξενήσει αίθουσες εκθέσεων, συναυλιών, παραστάσεων, συνεδρίων
και βιβλιοθήκης. Την ίδια ώρα, πάντως, ο δήμαρχος καυτηρίασε τη στάση της αντιπολίτευσης, η οποία,
όπως σημείωσε, καταψήφισε την
αναμόρφωση προϋπολογισμού του
δήμου που προέβλεπε κωδικό εσόδου για είσπραξη της χρηματοδότησης που ενέκρινε η περιφέρεια.
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POLITICAL
Σε τέσσερις
κλίμακες
η αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών
Σε τετράβαθμη κλίμακα (μη ικανοποιητικός, ικανοποιητικός, πολύ καλός και εξαιρετικός) θα πραγματοποιείται η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχετικό νομοσχέδιο
του υπουργείου Παιδείας, το οποίο
σήμερα θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως στα συνδικαλιστικά όργανα δασκάλων και καθηγητών, εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται «μη
ικανοποιητικοί» και «ικανοποιητικοί»
θα λαμβάνουν επιμόρφωση και θα
αποκλείονται από την επιλογή στελεχών Εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση θα
γίνεται κάθε δύο χρόνια από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης και από τον διευθυντή του σχολείου και θα αφορά
στην υπηρεσιακή συνέπεια και την
επάρκεια του εκπαιδευτικού και κάθε
τέσσερα χρόνια θα επικεντρώνεται σε
άλλα στοιχεία, όπως η εκπαιδευτική
διαδικασία.
Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο θεσμός του Μέντορα, η
επαναφορά των Σχολικών Συμβούλων με τη δημιουργία περίπου 800
θέσεων και η κατάργηση του θεσμού
του Συντονιστή Εκπαίδευσης. Επιπλέον, ιδρύεται ο θεσμός του Ενδοσχολικού Συντονιστή ανά μία ή δύο
τάξεις. Ο Ενδοσχολικός Συντονιστής
θα επιλέγεται από τον διευθυντή του
σχολείου με συγκεκριμένα κριτήρια
και η θέση θα προσφέρει στον κάτοχό
της παραπάνω μόρια για τις θέσεις
των στελεχών Εκπαίδευσης. Στο
πλαίσιο της αυτονομίας της σχολικής
μονάδας, εισάγεται ο θεσμός του
Πολλαπλού Βιβλίου (δυνατότητα
ελεύθερης επιλογής βιβλίου από τον
εκάστοτε Σύλλογο Διδασκόντων).

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021

Βαθμολογίες με SMS
στο κινητό - Όλες οι
ημερομηνίες «κλειδιά»

Α

ντίστροφα μετρούν πλέον οι υποψήφιοι των γενικών λυκείων -οι
οποίοι χθες ολοκλήρωσαν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις- για την
ανακοίνωση των βαθμολογίων. Κατά γενική
ομολογία, η διαδικασία κύλησε ομαλά, χωρίς
προβλήματα και παγίδες, με θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας, λόγω των ιδιαίτερων
Γράφει η

Εύη Πανταζοπούλου
συνθηκών της πανδημίας και της παρατεταμένης περιόδου τηλεκπαίδευσης. Σύμφωνα
με τα έως τώρα δεδομένα, οι μαθητές θα ενημερωθούν για τις βαθμολογικές τους επιδόσεις το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, για
πρώτη φορά με sms στο κινητό τους. Με τον
ίδιο τρόπο, θα τους ανακοινωθεί η εισαγωγή
τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Αμέσως μετά την έκδοση των βαθμολογιών, το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να
ανακοινώσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής
(ΕΒΕ) ανά πανεπιστημιακό τμήμα - θεσμός
που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος. Για
τον υπολογισμό της ΕΒΕ θα εκδοθεί αρχικά ο
Γενικός Μέσος Όρος βαθμολογίας ανά Επιστημονικό Πεδίο, ο οποίος θα προκύψει από
το σύνολο των βαθμολογικών επιδόσεων των
υποψηφίων του κάθε πεδίου. Έπειτα, θα πολλαπλασιαστεί ο Γενικός Μέσος Όρος κάθε
Επιστημονικού Πεδίου με τον συντελεστή
(0,8-1,2) που όρισε το κάθε Τμήμα για να προκύψει η ΕΒΕ. Στη συνέχεια, περί τα τέλη του
επόμενου μήνα, οι υποψήφιοι θα κληθούν να
συμπληρώσουν και να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο φέτος, λόγω της

εφαρμογής της ΕΒΕ, αποτελεί γρίφο για δυνατούς λύτες. Οι επιτυχόντες θα αποκλείονται
από τη δήλωση τμημάτων των οποίων την ΕΒΕ
δεν έχουν «πιάσει», ενώ μόνο για την τρέχουσα χρονιά θα μπορούν να επιλέξουν απεριόριστο αριθμό τμημάτων. Από το επόμενο έτος,
οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό α’ φάσης με περιορισμό στον αριθμό
των προτιμήσεών τους και το μηχανογραφικό
β’ φάσης. Φέτος, εισάγεται και το Παράλληλο
Μηχανογραφικό, που αφορά στην εισαγωγή
στα ΙΕΚ με τον βαθμό του απολυτηρίου. Η
συμπλήρωση και υποβολή του θα πραγματοποιηθεί το ίδιο διάστημα με τη διαδικασία
υποβολής του κανονικού μηχανογραφικού.
Σε περίπτωση εισαγωγής σε Πανεπιστημιακό
Τμήμα και σε ΙΕΚ, ο υποψήφιος θα επιλέγει σε
ποιο θα φοιτήσει. Η τελευταία και σημαντικότερη φάση είναι αυτή της ανακοίνωσης των
βάσεων, ως είθισται, το τελευταίο δεκαήμερο
του Αυγούστου. Φέτος, όπως όλα δείχνουν,
μετά την έντονα καθοδική πορεία που έχουν
ακολουθήσει, θα κινηθούν ανοδικά, λόγω και
των βαθμολογικών επιδόσεων των μαθητών.

Οι υποψήφιοι των γενικών
λυκείων ολοκλήρωσαν τις
Πανελλαδικές Εξετάσεις
και πλέον περιμένουν
να ενημερωθούν
για τις επιδόσεις τους

EΛΛΑΔΑ
Αυλαία χωρίς
εκπλήξεις για
τους υποψηφίους

Αυλαία έπεσε, χθες, χωρίς εκπλήξεις και
με διαβαθμισμένης δυσκολίας θέματα,
στην κανονική διαδικασία των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και της Οικονομίας (Ομάδας Προσανατολισμού). Στη Φυσική (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) τα θέματα που
επελέγησαν από την Κεντρική Εξεταστική
Επιτροπή είχαν σαφή διατύπωση και κάλυπταν πολύ μεγάλο μέρος της εξεταστέας
ύλης, ωστόσο για την επίλυσή τους ήταν
οριακά αρκετό το χρονικό διάστημα των
τριών ωρών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την
Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Λειτουργών
Ελλάδος, το τέταρτο θέμα απαιτούσε αυξημένη ικανότητα αλγεβρικών πράξεων και
συνολικά οι μαθητές έπρεπε να έχουν εμπεδώσει τις αντίστοιχες ενότητες της διδακτέας ύλης της Φυσικής Α’ και Β’ Λυκείου.
Στην Ιστορία (Ανθρωπιστικών Σπουδών)
τα θέματα κάλυπταν όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης, ενώ για την προσέγγιση των ζητουμένων απαιτούνταν κριτική και αφαιρετική ικανότητα από τους υποψηφίους. Οι
άρτια προετοιμασμένοι μαθητές μπορούσαν να επιτύχουν υψηλή βαθμολογία. Στην
Οικονομία (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) τα θέματα ήταν απόλυτα συμβατά με τη διδαχθείσα ύλη. Αναλυτικά, το
πρώτο θέμα είχε σαφείς προτάσεις και δύο
ασκήσεις με σαφήνεια και ορθότητα. Το
δεύτερο θέμα αποτελούσε θεωρία, στην
οποία οι υποψήφιοι μπορούσαν να ανταποκριθούν εύκολα, με δομημένα και σαφή
ερωτήματα.
Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις στα Ειδικά
Μαθήματα για τους υποψήφιους ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ θα διεξαχθούν από τις 29 Ιουνίου έως
τις 9 Ιουλίου. Οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων σήμερα θα διαγωνιστούν σε
Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο,
Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη
Ναυτιλία - Εφαρμογές και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης. Για τους διαγωνιζόμενους των
ΕΠΑΛ η κανονική διαδικασία των Πανελλαδικών θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιουνίου.
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Μηνύσεις για σεξουαλική παρενόχληση
από καθηγητή στο Κρατικό Ωδείο
Συγκλονίζει η νέα υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης που καταγγέλθηκε στη Θεσσαλονίκη. Μαθήτριες του
Κρατικού Ωδείου κατέθεσαν μήνυση
σε βάρος καθηγητή τους, υποστηρίζοντας ότι για διάστημα πλέον της μίας
δεκαετίας προχωρούσε σε διάφορες
πράξεις στην καθεμία, σε ξεχωριστά
διαστήματα.
Η μήνυση ξεκίνησε από μια πρώην
μαθήτρια που σήμερα είναι 25 χρόνων και, όπως περιέγραψε, βρήκε το κουράγιο να αποκαλύψει όσα υποστηρίζει ότι της συνέβησαν ύστερα από πέντε χρόνια ψυχοθεραπείας. Ανέφερε ότι πήρε θάρρος από τη στάση των
αθλητριών και των καλλιτεχνών που υπέστησαν σεξουαλική παρενόχληση. Είπε πως έφτασε σε σημείο μέχρι να
συνάψει σχέση με τον καθηγητή, όταν ήταν 15 χρόνων,

όμως αντέδρασε όταν εκείνος ήθελε
να προχωρήσουν περισσότερο. Ακολούθησε η μήνυση μιας 13χρονης που
είναι ακόμη σήμερα μαθήτρια στο
Ωδείο και περιγράφει περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος
της από τον ίδιο καθηγητή.
Στα όσα έχουν καταγγελθεί, σύμφωνα με τον δικηγόρο των μηνυτριών
Κωνσταντίνο Μορτόπουλο, προστίθεται η κατάθεση μίας ακόμη μαθήτριας, που προσθέτει και
τη δική της αντίστοιχη εμπειρία με το ίδιο πρόσωπο, όπως
και μίας τέταρτης, η οποία πρόκειται να περιληφθεί στην
ίδια δικογραφία. Από την πλευρά του Ωδείου, μέχρι το
απόγευμα της Τρίτης δεν είχε δοθεί καμία απάντηση στα
καταγγελλόμενα, παρά τα πυρά των μηνυτριών ότι δεν
ενεργοποιήθηκαν οι πειθαρχικοί μηχανισμοί του.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Περισσότεροι νέοι
στο ψηφοδέλτιο
του Κ. Ζέρβα
Σχέδια από τώρα για το ψηφοδέλτιο που θα κατεβάσει στις
επόμενες αυτοδιοικητικές
εκλογές πληροφορούμαστε ότι
κάνει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Στόχος του είναι να συμπεριλάβει στην ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερους νέους,
ορεξάτους, άφθαρτους, με
διάθεση και μεράκι ανθρώπους, που θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά και να προσφέρουν στην πόλη.

Ο Πάνας κοντά σε
ελαιοπαραγωγούς

Στο πλευρό των
κερασοπαραγωγών
Κοντά στους κερασοπαραγωγούς
της Έδεσσας βρέθηκε ο Θεόδωρος
Καράογλου, προκειμένου να δει τις
καταστροφές που προκλήθηκαν
στις καλλιέργειες από τη χαλαζόπτωση. «Το χαλάζι και οι κακές
καιρικές συνθήκες είναι εχθροί
όσων δραστηριοποιούνται στον
πρωτογενή τομέα. Ενώνω τη φωνή
μου με όσους επλήγησαν από τα
καιρικά φαινόμενα. Είμαι σίγουρος πως η κυβέρνηση θα σταθεί
και αυτήν τη φορά στο πλευρό των
αγροτών», σημείωσε σε σχετική
ανάρτηση στη σελίδα του.

Επισκέψεις σε ελαιοτριβεία - τυποποιητήρια ελιάς της Χαλκιδικής
πραγματοποίησε ο Απόστολος Πάνας. Ο τοπικός βουλευτής του
ΚΙΝ.ΑΛ. είχε την ευκαιρία να συζητήσει με ελαιοπαραγωγούς και να
ενημερωθεί για τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν κατά τη φετινή παραγωγή πράσινης ελιάς -που αναμένεται σημαντικά μειωμένη- όπως
επίσης και τα προβλήματα με τις
επιδοτήσεις, τις ελληνοποιήσεις
και την προώθηση του προϊόντος.

Απέτρεψαν κορονοπάρτι στον Χορτιάτη
Η πληροφορία που έφτασε στην Αστυνομία αξιοποιήθηκε έγκαιρα και απετράπη η διεξαγωγή κορονοπάρτι
στον Χορτιάτη. Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο
περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας βρήκαν 41
άτομα να οργανώνουν πάρτι και τους βεβαίωσαν τα προ-

βλεπόμενα πρόστιμα, στο πλαίσιο μέτρων για την αποφυγή της μετάδοσης του κορονοϊού, προλαβαίνοντας τη
συγκέντρωση εκατοντάδων ατόμων. Μάλιστα, στη θέα
των αστυνομικών, κάποιοι αποχώρησαν, γλιτώνοντας τα
πρόστιμα.

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Δώρο εικόνα της Παναγίας
στον Καλαφάτη
Στο Διδυμότειχο βρέθηκε ο
υφυπουργός
Εσωτερικών
(Μακεδονίας Θράκης) Σταύρος Καλαφάτης, κατά τη
διάρκεια της
επίσκεψής του
στον Έβρο. Ο
υφυπουργός
είχε συνάντηση με τον μητροπολίτη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος
και Σουφλίου Δαμασκηνό, ο οποίος του δώρισε
εικόνα της Παναγίας, αντίγραφο αυτής που βρίσκεται στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, της αγαπημένης του Σταύρου Καλαφάτη στο Άγιον Όρος.

Ζητούν συνεδρίαση
για το μετρό
Ειδική συνεδρίαση για το μετρό ζήτησαν η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Σωτήρης Ζαριανόπουλος. Οι δύο επικεφαλής των παρατάξεων κάλεσαν τη διοίκηση Ζέρβα να συγκαλέσει έκτακτη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις της
υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, πως η
ολοκλήρωση του έργου έχει μεταφερθεί για το
2025.

Γήπεδο beach volley
στο Ωραιόκαστρο
Στο ορεινό Ωραιόκαστρο και στο Κονταξοπούλειο Δημοτικό Γυμναστήριο στήνεται γήπεδο
beach volley από τις 25 έως και τις 27 Ιουνίου
2021. Στους αγώνες, που γίνονται σε συνεργασία με το «North Area Beach Volley Circuit», θα
συμμετέχουν ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα. «Οι
δημότες μας για πρώτη φορά θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν αγώνες beach volley
στον τόπο τους, αφού φέρνουμε άρωμα θάλασσας στο βουνό!», αναφέρει ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

Τους συνδέει… ο ΠΑΟΚ
Τι συνδέει τους δύο δημάρχους Θεσσαλονίκης και
Σκιάθου, πέρα από τα αυτοδιοικητικά και τη νέα
ακτοπλοϊκή γραμμή; Η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ. Τόσο ο Κωνσταντίνος Ζέρβας όσο και ο Θοδωρής Τζούμας είναι φανατικοί οπαδοί του «Δικεφάλου». Και
πέρα απ’ όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας
μπορούν άνετα να συζητούν και για τα αθλητικά και
την πορεία της αγαπημένης τους ομάδας. Βέβαια, το
ασπρόμαυρο στοιχείο υπάρχει έντονο και σε έναν
ακόμη άνθρωπο του νησιού. Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού της Σκιάθου Διαμαντής Μαθηνός είχε παίξει
μπάσκετ στο παρελθόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
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Ακόμη και εκτέλεση
για τους θαυμαστές
της Νότιας Κορέας!

Ε

χει απασχολήσει τη διεθνή κοινή
γνώμη πολλές φορές τόσο για θέματα υψηλής πολιτικής, όπως η επιλογή
του να εξελιχθεί η χώρα του σε πυρηνική δύναμη, όσο και για ζητήματα που στη Δύση προκαλούν γέλιο, όπως η απόφασή του για
15ετή φυλάκιση όσων πολιτών φορούν τζιν και
ακολουθούν αυτό που εκείνος περιγράφει ως
«καπιταλιστικό τρόπο ζωής». Όπως και να έχει,
ο επί δέκα χρόνια απόλυτος ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν είναι μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα.
Γεννήθηκε το 1984 (ή το 1982) και είναι γιος
και εγγονός ηγετών της Βόρειας Κορέας. Πατέρας του ήταν ο Κιμ Γιονγκ Ιλ και παππούς του ο
ιστορικός ηγέτης της χώρας Κιμ Ιλ Σουνγκ.
Όταν ανέλαβε (2011) την ηγεσία της χώρας του,
ήταν ο νεότερος αρχηγός κράτους παγκοσμίως
και ο πρώτος Βορειοκορεάτης αρχηγός που
γεννήθηκε μετά την ίδρυση της Βόρειας Κορέας. Η ζωή του, ειδικά προτού ανέβει στην κορυφή της πολιτικής ιεραρχίας, δεν είναι γνωστή.
Αγνοούμε ακόμη και σημαντικά στοιχεία, όπως
το ποια χρονιά γεννήθηκε και αν φοίτησε πράγματι σε κάποιο πανεπιστήμιο της Δύσης χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο.
Πάντως, το 2011, λίγο μετά τον θάνατο του
πατέρα του, ανέλαβε την ηγεσία της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας και την επόμενη
χρονιά ανέλαβε και επικεφαλής των ενόπλων

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

δυνάμεων της χώρας. Έκτοτε αποκαλείται «Ο
στρατηγός». Λίγο προτού πεθάνει ο Κιν Γιονγκ
Ιλ το 2009, πληροφορίες ανέφεραν ότι ο Κιμ
Γιονγκ Ουν είναι διαβητικός και έχει υπέρταση.
Άλλωστε, είναι μανιώδης καπνιστής. Η επόμενη «γκρίζα» περίοδος για την υγεία του ήταν το
2014, όταν δεν πραγματοποίησε καμία δημόσια
εμφάνιση επί ενάμιση μήνα (Σεπτέμβριος Οκτώβριος). Επανεμφανίστηκε κρατώντας
μπαστούνι, αλλά σταδιακά η υγεία του αποκαταστάθηκε.
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι παντρεμένος με την
πρώην τραγουδίστρια Ρι Σολ Τζου και έχει αποκτήσει πολλά παιδιά - δεν ξέρουμε πόσα. Πάντως, ο θρύλος του ΝΒΑ Ντένις Ρότντμαν, ο
οποίος επισκέφτηκε τη Βόρεια Κορέα το 2013,
είχε πει ότι ο Κιμ τότε είχε ένα παιδί.

Ο καπιταλιστικός, δυτικός τρόπος ζωής
Λίγο μετά την απαγόρευση των κολλητών
τζιν, της χαίτης στα μαλλιά και των body piercing ως συμβόλων του «καπιταλιστικού, δυτικού τρόπου ζωής», ο Κιμ Γιονγκ Ουν στράφηκε
εναντίον της δημοφιλούς σε όλο τον κόσμο νοτιοκορεατικής ποπ -γνωστότερη ως K-pop-, η
οποία, σύμφωνα με τον κομμουνιστή ανώτατο
ηγέτη της Βόρειας Κορέας, προωθεί το «καπιταλιστικό lifestyle». Ο Κιμ αποκάλεσε αυτό το
είδος μουσικής «σατανικό καρκίνο» που διαφθείρει τους νέους της χώρας του, ενώ γενικά
εκτιμά ότι το πολιτιστικό «αντισοσιαλιστικό»
υλικό από τη Νότια Κορέα φέρεται να επιδρά
αρνητικά στην «ενδυμασία, τα χτενίσματα, την
ομιλία και τη συμπεριφορά» των Βορειοκορεατών. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν αύξησε την τιμωρία για
«κατοχή ή/και παρακολούθηση ψυχαγωγικού
περιεχομένου από τη Νότια Κορέα» από πέντε
σε 15 χρόνια καταναγκαστικής εργασίας - ή
ακόμη και εκτέλεση.

P

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 IOYNIOY 2021

Κ

23

OLITICAL

ΟΣΜΟΣ

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑIOΣ:

Το Φανάρι και
με λίγο λάδι
θα εκπέμπει φως

Σ

την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο
της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι
εργασίες της οποίας ξεκίνησαν
τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πριν από πέντε χρόνια, το 2016, αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος, ο οποίος χοροστάτησε,
προχθές, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό
της Αγίας Τριάδος της Μεγαλωνύμου
Κοινότητας Σταυροδρομίου.
Με αφορμή το κεντρικό σύνθημα της
Μεγάλης Συνόδου, «εις ενότητα πάντας
εκάλεσε», ο Οικουμενικός Πατριάρχης
επισήμανε ότι αυτήν την ενότητα διατράνωσε η Σύνοδος του 2016, παρά την
απουσία τεσσάρων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.
Ο Παναγιώτατος επισήμανε ότι από την
πλευρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου
υπάρχουν πάντοτε η διάθεση και η πρόσκληση προς όλους για ενότητα και ομοψυχία και, υπενθυμίζοντας τους λόγους
του μακαριστού Πατριάρχου Αντιοχείας
Ηλία, ο οποίος, το 1976, σε ομιλία του είχε
αναφερθεί εμφατικά στη σημασία και τον
ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
τόνισε, μεταξύ άλλων, πως το Φανάρι
«όσον ολίγον έλαιον και αν του απομείνη,
δεν θα παύση να εκπέμπη φως και να διακηρύττη την αλήθειαν προς πάσαν κατεύθυνσιν».

Η ομιλία
«Από ημετέρας πλευράς υπάρχει όλη
η διάθεσις και η προσπάθεια και καλούμεν πάντας, από του ιερού τούτου
χώρου και κατά την μεγάλην αυτήν
ημέραν της πίστεώς μας, εις ανταπόκρισιν εις την εις ενότητα και ομοψυχίαν κλήσιν της Μητρός Εκκλησίας, η
οποία, όπως πάντοτε, έτσι και σήμερα,
ευρίσκεται εις την διάθεσιν όλων των
απανταχού της Οικουμένης τέκνων της.
Διότι η διακονία και ο αγιασμός και η
σωτηρία αυτών είναι ο λόγος της υπάρξεώς της. Προς την Μεγάλην Εκκλησίαν, το Πατριαρχείον μας, στρέφονται
ευλαβώς και νοσταλγικώς τα όμματα
της ψυχής εκατομμυρίων πιστών από
ολόκληρον την Οικουμένην. Και τούτο
όχι απλώς εκ λόγων συναισθηματικών,
αλλά διότι ο Οικουμενικός Θρόνος απέδειξε διά μέσου των αιώνων ότι είναι
φάρος τηλαυγής, δυνάμενος να προσφέρη φως, ελπίδα και ανακούφισιν
προς πάσας τας κατευθύνσεις, προς
πάντας τους ποικιλοτρόπως “κοπιώντας και πεφορτισμένους”».
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Παναγιώτατος απευθύνθηκε σε όλα τα παιδιά της Ομογένειας και ιδιαίτερα στους
μαθητές του Ζωγραφείου, αντιπροσωπεία των οποίων εκκλησιάστηκε προχ-

«Να πάνε στην Ελλάδα όσοι ενοχλούνται
με τις προσευχές μας στην Αγία Σοφία»
«Όσοι στην Τουρκία ενοχλούνται από τις προσευχές στην Αγία Σοφία, ας πάνε
στην Ελλάδα ή στην Αρμενία, που επίσης έχουν δηλώσει την ενόχλησή τους»,
σχολίασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο πρώην ιμάμης της Αγίας
Σοφίας Μεχμέτ Μποϊνουνκαλίν. Ο Μποϊνουνκαλίν, καθηγητής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Μαρμαρά, ήταν ο πρώτος ιμάμης που είχε διοριστεί μετά την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τεμένους από την τουρκική κυβέρνηση και οι
σχέσεις του με τους συντηρητικούς ισλαμιστές στην Τουρκία είναι γνωστές.

θές, μαζί με τον διευθυντή και καθηγητές
του ιστορικού σχολείου. «Το Πανάγιον
Πνεύμα να σας σκέπη, να σας φωτίζη και
να σας καθοδηγή».
Εκκλησιάστηκαν ο επίσκοπος Τράλλεων Βενιαμίν, ο πρόξενος της Ελλάδος
στην Κωνσταντινούπολη Σταύρος Χριστοδουλίδης και πλήθος πιστών από την
Κωνσταντινούπολη και προσκυνητές από
το εξωτερικό.

Επεσήμανε ότι από την
πλευρά του Οικουμενικού
Πατριαρχείου υπάρχουν
πάντοτε η διάθεση και
η πρόσκληση προς όλους
για ενότητα και ομοψυχία...

Ιταλία: Προς συγχώνευση τα κόμματα Μπερλουσκόνι και Σαλβίνι
Τα κόμματα της ιταλικής Κεντροδεξιάς και της Άκρας Δεξιάς σκοπεύουν να συνεργαστούν στενά στις επόμενες
εθνικές εκλογές το 2023, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρώην
πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι, επικεφαλής του
κεντροδεξιού κόμματος «Φόρτσα Ιτάλια».
Ο Ματέο Σαλβίνι, ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος
«Λέγκα», έκρινε ότι η ένωση των κομμάτων της ιταλικής Δεξιάς θα σημάνει πως θα εργάζονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Τόσο το «Φόρτσα Ιτάλια» όσο και η «Λέγκα»
συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό του Μάριο

Ντράγκι. Η ιδέα να συγχωνευθούν τα κόμματα της ιταλικής
Δεξιάς και της Άκρας Δεξιάς άρχισε να συζητείται πιο έντονα στις αρχές του μήνα. Η Τζόρτζα Μελόνι, επικεφαλής του
ακροδεξιού κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας», απέκλεισε
πάντως το ενδεχόμενο η παράταξή της να συμμετάσχει σε
οποιοδήποτε τέτοιο νέο σχήμα. Τα «Αδέλφια της Ιταλίας»
δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση του κ. Ντράγκι.
Κατά πρόσφατη δημοσκόπηση από το Istituto Ixè, τα τρία
κόμματα θα συγκέντρωναν αθροιστικά το 47% των ψήφων,
εάν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα.
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Το σχέδιο για αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ - Δεν θα επηρεαστεί η μεσαία τάξη
Αν και από το 2022 ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται με βάση
τις νέες αντικειμενικές αξίες, το υπουργείο Οικονομικών
θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογή των κλιμάκων και
των συντελεστών, ώστε να μην προκύψουν πρόσθετες
επιβαρύνσεις. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
και ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δεσμεύονται ότι η άνοδος των αντικειμενικών αξιών
δεν σημαίνει αύξηση του ΕΝΦΙΑ, καθώς ειδική επιτροπή
θα ασχοληθεί το επόμενο διάστημα με τη διαμόρφωση
νέων συντελεστών, εναρμονισμένων με την αναπροσαρ-

μογή των αντικειμενικών αξιών, με νέα δομή και διάρθρωση και με διατήρηση της συνολικής δημοσιονομικής
ουδετερότητας του φόρου.
Μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη τον δημοσιονομικό χώρο καθώς και τα δεδομένα της οικονομίας την επόμενη
περίοδο, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης
του ΕΝΦΙΑ, σε συνέχεια της μείωσης κατά 22% που σημειώθηκε το 2019, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για νέα μείωση, της τάξεως του 8%.
Ο νέος ΕΝΦΙΑ θα εφαρμοστεί από τις αρχές του 2022

και θα αποπληρωθεί σε περισσότερες από τις υφιστάμενες έξι δόσεις και πιθανότατα σε δέκα. Όπως δήλωσε
πρόσφατα ο κ. Σταϊκούρας, οι όποιες μεταβολές και οι
αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες δεν θα μεταφραστούν
αυτομάτως σε αυξήσεις του ΕΝΦΙΑ, αφού οι συντελεστές
υπολογισμού του φόρου θα προσαρμοστούν στις μεταβολές των αντικειμενικών αξιών.
Συνεπώς, δεν θα προκύψουν επιβαρύνσεις για τη μεσαία τάξη, ωστόσο θα επιβαρυνθούν κατοικίες σε περιοχές της χώρας που υποφορολογούνταν.

Μετ’ εμποδίων
η υποβολή
των δηλώσεων

Μ

ε αργούς ρυθμούς κινείται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, με τις
συνολικές υποβολές Ε1 να μην ξεπερνούν τις 700.000 και να ανέρχονται
κοντά στο 10% του συνόλου των δηλώσεων.
Ο περιορισμένος αριθμός φορολογικών δηλώσεων που έχουν υποβληθεί δεν συνδέεται μόνο με τη συνήθεια
των φορολογουμένων… να σπεύδουν
βραδέως αλλά και με προβλήματα που
εντοπίζονται. Λογιστές και φοροτεχνικοί πιέζουν ήδη για παράταση, καθώς
εντοπίζουν πολλά προβλήματα στο Ε1
της φορολογικής δήλωσης, στο έντυπο Ε2 για όσους έχουν εισοδήματα
από ενοίκια αλλά και στα έντυπα των
επιχειρήσεων. Τα προβλήματα εντοπίζονται τόσο στις δηλώσεις των επαγγελματιών όσο και των μισθωτών, αλλά και στις δηλώσεις των ιδιοκτητών
ακινήτων, με πολλούς κωδικούς που
πρέπει να είναι προσυμπληρωμένοι
να παραμένουν κενοί. Παράλληλα,
προσοχή σε συγκεκριμένους κωδικούς πρέπει να δείξουν οι φορολογούμενοι κατά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων, προκειμένου να αποφύγουν να πληρώσουν περισσότερους φόρους.

Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

amaliakatzou@gmail.com

Από την πλευρά της, η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει δρομολογήσει την πραγματοποίηση εκτεταμένων
ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, αποβλέποντας στη διασφάλιση της έγκαιρης και
ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
των φορολογουμένων, καθώς και στον
εντοπισμό αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης, συμπεριλαμβανομένων και των
οικονομικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο
των μέτρων περιορισμού των συνεπειών
του κορονοϊού.

Oι έλεγχοι που έρχονται
Ειδικότερα, για το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματισθεί, μεταξύ
άλλων, οι εξής έλεγχοι:
• Διασταυρώσεις για τον εντοπισμό
φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν σημαντική δραστηριότητα.
• Διασταυρώσεις για τον εντοπισμό
διαφορών μεταξύ συνολικών ετησίων
εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλω-

θέντα εισοδήματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2019.
• Δράσεις εντοπισμού υπόχρεων σε
υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων
Ε9 νομικών προσώπων.
• Διασταυρώσεις για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή
δηλώσεων φυσικών προσώπων για
πρόσθετες αποδοχές.
• Διασταυρώσεις εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης, στο πλαίσιο της
αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
• Διασταυρώσεις για αναδρομικά εισοδήματα ή πρόσθετες αποδοχές.
• Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις και
από αξιοποίηση δεδομένων καρτών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τη φορολογική διοίκηση στην εφαρμογή
έμμεσων τεχνικών ελέγχου, κατά τη

διαδικασία προσδιορισμού φορολογητέας ύλης.
Ήδη, έχουν εκδοθεί σχετικές εγκύκλιοι με οδηγίες για τον έμμεσο τρόπο
προσδιορισμού του εισοδήματος και
την εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου
προσδιορισμού της φορολογητέας
ύλης, ενώ ολοκληρώθηκε και η εκπαίδευση άνω των 900 ελεγκτών στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου.

Προβλήματα τόσο
στους επαγγελματίες όσο
και στους μισθωτούς Λογιστές και φοροτεχνικοί
πιέζουν για παράταση - Σαφάρι
από την ΑΑΔΕ...
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Κ. Χατζηδάκης: Πειθαρχικός
έλεγχος στον ΕΦΚΑ
για δέκα περιπτώσεις
ταλαιπωρίας πολιτών
Σε πειθαρχικό έλεγχο παραπέμπει ο υπουργός
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης δέκα περιπτώσεις ακραίας ταλαιπωρίας ασφαλισμένων από
υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, στέλνοντας το μήνυμα
προς πάσα κατεύθυνση ότι η περίοδος της ανοχής, της αδιαφορίας και της ατιμωρησίας τελειώνει. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου οι
υπάλληλοι του φορέα δεν ανταποκρίνονταν επί
μήνες στα αιτήματα ασφαλισμένων ή η μία υπηρεσία τούς έκανε «μπαλάκι» στην άλλη ή δεν
απαντούσαν στις τηλεφωνικές κλήσεις, στα emails και επιστολές. Παράλληλα, σε σχετική
ανακοίνωση ο υπουργός Εργασίας αναφέρει
ότι εντός του προσεχούς διαστήματος θα υπάρξει αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου του
ΕΦΚΑ, καθώς και επέκταση των ψηφιακών συναλλαγών. Ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει ότι
«δεσποτικές συμπεριφορές υπαλλήλων δεν γίνονται ανεκτές», προσθέτοντας ότι, αν χρειαστεί, θα προχωρήσει και σε άλλους πειθαρχικούς ελέγχους, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα
και τις καταγγελίες των πολιτών.

Πληρώνονται οι ιδιοκτήτες
ακινήτων για τα
«κουρεμένα» ενοίκια
Από την Παρασκευή ξεκινά ο νέος γύρος καταβολής των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες
ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια
λόγω της πανδημίας. Το μεγαλύτερο μέρος
των καταβολών θα αφορά στις αποζημιώσεις
του Μαΐου, οι οποίες θα καταβληθούν με βάση
τις δηλώσεις Covid Απριλίου. Επίσης, το
υπουργείο Οικονομικών θα καταβάλει και τις
αποζημιώσεις που βρίσκονταν σε εκκρεμότητα από τους προηγούμενους μήνες, καλύπτοντας μάλιστα και τις υπεκμισθώσεις ακινήτων,
ενώ θα συνεχιστεί η διαδικασία του συμψηφισμού αποζημιώσεων για το τρίμηνο Μαρτίου Μαΐου 2020 έναντι μελλοντικών φορολογικών
υποχρεώσεων των ιδιοκτητών. Ταυτόχρονα,
θα δοθούν οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες
για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2021,
ανάλογα με το «ψαλίδι» που δέχτηκαν στα μισθώματα, καθώς και όσοι δεν είχαν δηλώσει
αρχικά το ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι για τον
τρέχοντα μήνα θα υπάρξει απαλλαγή πληρωμής ενοικίου κατά 100% για τις επιχειρήσεις
εστίασης, τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού,
αθλητισμού, καθώς και για τα γυμναστήρια.

Τι φέρνει το νέο σύστημα
επικουρικής ασφάλισης

Τ

ην υποχρεωτική ένταξη στο
νέο κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης
των νεοεισερχόμενων εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
αλλά και των νέων ελεύθερων επαγγελματιών από την 1/1/2022 προβλέπει το
μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο που εγκρίνει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.
Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια
διαβούλευση πιθανότατα από μεθαύριο
ή, το αργότερο, την προσεχή Δευτέρα και
εντός Ιουλίου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Το νέο πλαίσιο προβλέπει την ίδρυση ενός κρατικού ταμείου, το
οποίο θα έχει την αποκλειστική ευθύνη
για τη διαχείριση των εισφορών των
ασφαλισμένων και θα ελέγχεται κάθε...
δευτερόλεπτο από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές, ενώ θα μπορεί να συνεργάζεται με διαχειριστές κεφαλαίων για τη
βέλτιστη απόδοση των επενδύσεων-εισφορών. Ειδικότερα:
1. Το σύστημα επικουρικής ασφάλισης
κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα είναι
υποχρεωτικό για όποιους προσληφθούν
από το νέο έτος στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως οι μηχανικοί
και οι δικηγόροι, ενώ προαιρετικά μπορούν να ενταχθούν όσοι εργάζονται και
είναι έως και 35 ετών.

Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

loukas1972@gmail.com

2. Δεν αλλάζει κάτι για όσους έχουν
ήδη βγει στη σύνταξη και λαμβάνουν την
επικουρική αλλά ούτε και για όσους ήδη
εργάζονται.
3. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι ίδιο με το σημερινό, δηλαδή
θα προέρχεται κατά 3% από τους εργαζομένους και επίσης 3% από τους εργοδότες. Οι εισφορές για τους αυτοαπασχολούμενους θα υπολογίζονται βάσει των
ασφαλιστικών κατηγοριών που ισχύουν
και σήμερα.
4. Οι εισφορές της επικουρικής δεν θα
πηγαίνουν για να χρηματοδοτήσουν τις
σημερινές συντάξεις, αλλά θα αποτελούν αποταμίευση για τον ασφαλισμένο,
έτσι ώστε όταν βγει στη σύνταξη να λάβει
αυτό που δικαιούται με βάση την απόδοση της επένδυσής του.
5. Το τελικό ύψος της επικουρικής δεν
θα εξαρτάται από την αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους, αλλά από
την τελική απόδοση που θα έχει η τοποθέτηση των εισφορών σε πάσης φύσεως
επενδύσεις. Σύμφωνα με το υπουργείο

Εργασίας, με βάση τη διεθνή εμπειρία, οι
αποδόσεις αυτές είναι υψηλές και αναμένεται να οδηγήσουν σε υψηλότερες
επικουρικές συντάξεις στο μέλλον.
6. Ο ασφαλισμένος θα βλέπει στον
υπολογιστή και στο κινητό του τηλέφωνο
με ακρίβεια... δευτερολέπτου το ύψος
των εισφορών του στον ατομικό του
«κουμπαρά» αλλά και τις αποδόσεις που
αυτές έχουν.
7. Στην περίπτωση αρνητικών αποδόσεων των επενδύσεων, θα υπάρχει η εγγύηση του κράτους και ο ασφαλισμένος
θα πάρει πίσω τουλάχιστον το σύνολο
των εισφορών που κατέβαλε καθ’ όλη τη
διάρκεια του εργασιακού του βίου.
8. Αν ένας εργαζόμενος δεν συμπληρώσει την ελάχιστη προϋπόθεση συνταξιοδότησης με εργασία 15 ετών, τότε θα
του επιστρέφεται το σύνολο των εισφορών που κατέβαλε, κάτι που δεν ισχύει
σήμερα.

Υποχρεωτική η ένταξη
των νέων εργαζομένων
από την 1/1/2022
- Εγκρίνεται σήμερα από
το Υπουργικό Συμβούλιο
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Έτοιμα για την ανάκαμψη τα δεκατέσσερα
αναβαθμισμένα περιφερειακά αεροδρόμια

Α

ναβαθμισμένα, με καινούργιες υποδομές και σύγχρονες υπηρεσίες εξυπηρέτησης που καλύπτουν όλα
τα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής, τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας τα οποία διαχειρίζεται η Fraport
Greece έχουν ξεκινήσει ήδη να υποδέχονται τους πρώτους
επιβάτες της σεζόν. Καθώς η επιβατική κίνηση αυξάνεται με
την επιστροφή του κόσμου στα ταξίδια, μετά το σοκ του κορονοϊού, η πρώτη εικόνα των ταξιδιωτών για τη χώρα μας -που
δεν είναι άλλη από τα αεροδρόμια- είναι πολύ διαφορετική
από αυτήν πριν από την πανδημία. Αυτό οφείλεται στο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 440 εκατ. ευρώ που υλοποίησε η Fraport Greece και το οποίο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του
2021, τρεις μήνες νωρίτερα από τη συμβατική υποχρέωση. Το
συνολικό άμεσο έσοδο σε βάθος 40 ετών -όσο, δηλαδή, διαρκεί η παραχώρηση- για το ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα
σχετικά μοντέλα που έχουν τρέξει από την εταιρεία, θα ανέρθει σε περίπου 10 δισ. ευρώ. Έμμεσα, το όφελος είναι ακόμη
μεγαλύτερο, καθώς, όπως έχει δείξει η διεθνής πρακτική όσο
πιο εκσυγχρονισμένες, πιο άνετες, πιο ασφαλείς και πιο φιλι-

κές είναι οι υποδομές μιας τουριστικής χώρας τόσο πιο ελκυστικοί γίνονται και οι προορισμοί της. Έτσι, το όφελος διαχέεται και σε όλους τους κλάδους του τουρισμού, όπως τα ξενοδοχεία και εν γένει η διαμονή, η εστίαση, τα μουσεία και ο πολιτισμός.

Inform Lykos: Προς Αφρική και Μέση Ανατολή με επενδύσεις
Οι περαιτέρω επενδύσεις σε λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, με
νέες υπηρεσίες, η επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέες γεωγραφικές αγορές, η ενίσχυση του μεριδίου της σε αγορές δραστηριοποίησης αλλά και η δημιουργία νέων προϊόντων αποτελούν τους βασικούς στόχους της Inform Lykos για το τρέχον έτος. Η στρατηγική του
ομίλου εστιάζει στην ενδυνάμωση της θέσης της στον χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας, που κερδίζει συνεχώς έδαφος και συνοδεύεται από υψηλότερα περιθώρια κέρδους, μέσω νέων συνεργασιών αλλά και προσφερόμενων προϊόντων, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να
ενισχύει το μερίδιό της στη δραστηριότητα της έγχαρτης επικοινωνίας. Τη γεωγραφική επέκταση της εταιρείας έθεσε ως βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσής της ο γενικός διευθυντής του ομίλου Μανώλης Κόντος και σε περισσότερες χώρες, δίνοντας έμφαση στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή αλλά και στα κράτη
όπου η μητρική, Austrian Cards, διαθέτει παρουσία.

Ψηφιακές επενδύσεις: Μία στις δύο εταιρείες στην Ελλάδα τις αυξάνει
Τα στελέχη τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς απαντούν ότι, εντός της
προσεχούς τριετίας, σκοπεύουν να αυξήσουν σημαντικά τις επενδύσεις τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε να συμβαδίσουν με
αυτήν την ψηφιακή επιτάχυνση. Την άποψη αυτή συμμερίζονται περισσότεροι από τους μισούς διευθύνοντες συμβούλους στην Ελλάδα.
Για την ακρίβεια, το 54% των CEOs στην Ελλάδα απαντά ότι σχεδιάζει
να προχωρήσει σε διψήφια αύξηση του προϋπολογισμού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό εντός της τριετίας. Το αντίστοιχο ποσοστό των
CEOs στη Δυτική Ευρώπη, που θα αυξήσουν σημαντικά τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ανέρχεται σε 49%, ενώ στη Γερμανία φτάνει το 60%. Ο δε παγκόσμιος μέσος όρος βρίσκεται στο 49%,
με την Κίνα να έχει το χαμηλότερο σχετικό ποσοστό, 31%.

ΔΕΗ: Διαγωνισμός για
την επικοινωνία και την προώθηση
προϊόντων 400.000 ευρώ
Η Δημόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισμού Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη
σύμβασης, με αντικείμενο «Παροχή Υπηρεσιών
σε θέματα επικοινωνίας
και προώθησης προϊόντων». Όπως αναφέρεται
στο σχετικό έγγραφο, η ΔΕΗ βρίσκεται σε τροχιά
αναδιοργάνωσης, με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας. Για να υποστηριχθεί το όλο εγχείρημα και να επιτευχθούν άμεσα οι παραπάνω στόχοι, απαιτούνται: Ανάπτυξη στρατηγικής marketing για όλες τις νέες δραστηριότητες, ανάλυση
αγοράς, τοποθέτηση προϊόντων στα κανάλια πώλησης, marketing προϊόντων (συμπεριλαμβανομένου του digital marketing), ανάπτυξη νέων καναλιών πώλησης, νέα ψηφιακά εργαλεία διάδρασης και προώθησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 417.404 ευρώ, ενώ
προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία τις 2/7/2021.

Eurobank: Προσφορές
με μία διανυκτέρευση δώρο
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
Όφελος 15% €πιστροφή και μία διανυκτέρευση δώρο σε επιλεγμένα ξενοδοχεία θα έχουν
οι κάτοχοι καρτών της Eurobank, που θα κάνουν την κράτησή τους στο Ekdromi.gr. Η
προσφορά ισχύει έως και 29/6/2021 για τα
ξενοδοχεία του Ekdromi.gr, ανεξάρτητα από
την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί το
ταξίδι. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να
έχουν χρεωστική ή πιστωτική κάρτα Eurobank, που συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή.

Alpha: Παραιτήθηκε
ο Α.Χ. Θεοδωρίδης,
που οδεύει προς Cepal
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 17/6/2021 ο κ. Α.Χ. Θεοδωρίδης,
διά επιστολής του προς το Διοικητικό Συμβούλιο,
γνωστοποίησε την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, με άμεση ισχύ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε θερμά τον κ. Α.Χ. Θεοδωρίδη
για τις υπηρεσίες που παρείχε στην τράπεζα και
του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, στη Cepal. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναπληρώσει την κενωθείσα θέση και
εκκίνησε τη διαδικασία αναζήτησης νέου μέλους
σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νίκος Υποφάντης

Brown Hotels: Ενισχύει την
παρουσία της στην Ελλάδα

Διάκριση από τη Microsoft
για τη Space Hellas

Ελληνικό: Η επόμενη
μέρα ξεκίνησε
- Ποια έργα γίνονται

Τ

ην παρουσία του στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά ενισχύει ο ισραηλινός όμιλος Brown Hotels,
στην ομπρέλα του οποίου εντάχθηκαν τέσσερα
ακόμη ξενοδοχεία που βρίσκονται στην καρδιά της Αθήνας. Πρόκειται για τα τέσσερα ξενοδοχεία συμφερόντων
της οικογένειας του Γιώργου Τσακίρη, τέως προέδρου του
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και συγκεκριμένα για το «Museum Hotel», το «Μy Athens», το «KUBIC
smart hotel» και το «Πυθαγόρειον». Το τεσσάρων αστέρων «Museum Hotel» έχει δυναμικότητα 79 δωματίων και
7 σουιτών και βρίσκεται στα Εξάρχεια, πίσω από το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο και το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Το ξενοδοχείο «Μy Athens», τριών αστέρων, βρίσκεται στον Κεραμεικό και διαθέτει 55 δωμάτια. Το τεσσάρων αστέρων «KUBIC Smart Hotel» αποτελεί το πρώτο
«έξυπνο» ξενοδοχείο στην Ελλάδα, με δυναμικότητα 56
δωματίων. Τέλος, το ιστορικό και αναβαθμισμένο στην κατηγορία των τεσσάρων αστέρων ξενοδοχείο «Πυθαγόρειον» είναι δυναμικότητας 56 δωματίων.

Στις 28 Ιουνίου η αποκοπή
μερίσματος της ΕΥΑΘ

Η ΕΥΑΘ ανακοίνωσε πως η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 1η
Ιουνίου 2021, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος, ανερχόμενου στο ποσό των 0,223 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2020, το οποίο μετά την παρακράτηση
φόρου με συντελεστή 5% διαμορφώνεται σε 0,21185 ευρώ
ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής, ορίσθηκε η 28η
Ιουνίου 2021. Από αυτήν την ημερομηνία, οι μετοχές της
εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος. Ως ημερομηνία έναρξης
πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η 5η Ιουλίου 2021.

Στην επόμενη ημέρα, την οποία σηματοδοτεί η
έναρξη των εργασιών συγκεκριμένων έργων
ανάπτυξης στο Ελληνικό, του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, βρίσκεται
πλέον ολόκληρο το επιτελείο της Lamda Development, μετά τη γνωστοποίηση ότι στις 25 Ιουνίου θα καταβληθεί στο ελληνικό Δημόσιο η πρώτη
δόση του τιμήματος, ποσού 300 εκατ. ευρώ, και
θα παραδοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ η Εγγυητική Επιστολή,
ποσού 347 εκατ. ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο
της εταιρείας την εβδομάδα που μας πέρασε
αποφάσισε να προχωρήσει στην αγορά των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε., καθώς εκδόθηκαν οι
τελευταίες αποφάσεις του ΣτΕ και διευθετήθηκαν με το ΤΑΙΠΕΔ τα θέματα τα οποία σχετίζονται
με την αναβλητική αίρεση που αφορά στην άδεια
λειτουργίας του καζίνου. Με βάση τον προγραμματισμό ο οποίος έχει ανακοινωθεί, τα έργα που
ξεκινούν είναι: Ένα μεγάλο μέρος του μητροπολιτικού πάρκου, αθλητικές εγκαταστάσεις, το παράκτιο μέτωπο, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο
στην Αττική, το οποίο με εμπορικούς χώρους
72.000 τ.μ. θα είναι κατά 20% μεγαλύτερο από το
«Mall» στο Μαρούσι. Το εμπορικό κέντρο θα κατασκευαστεί πολύ κοντά στον σταθμό «Ελληνικό» του μετρό, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης,
με χώρους γραφείων και ξενοδοχείο σε κοντινή
απόσταση από το εμπορικό κέντρο, στη βόρεια
πλευρά του ακινήτου, κοντά στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Μια Galleria θα κατασκευαστεί κοντά
στη μαρίνα του Αγίου Κοσμά, δύο ξενοδοχεία
στην παράκτια ζώνη και περίπου 800 κατοικίες
διάφορων ειδών (διαμερίσματα, μονοκατοικίες
κ.λπ.). Ο ουρανοξύστης κατοικιών με ύψος έως
200 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας θα είναι
επίσης στο παράκτιο μέτωπο, κοντά στη μαρίνα
του Αγίου Κοσμά.

H Space Hellas, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους λύσεων Cloud, Microsoft Gold Partner στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, είναι στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει την κατάκτηση μίας ακόμη σημαντικής διάκρισης, αυτής του Microsoft Advanced
Specialization σε «Linux and Open Source Databases
Migration to Azure». Η υψηλού επιπέδου πιστοποίηση
«Linux and Open Source Databases Migration to
Azure» τοποθετεί τη Space Hellas στο οικοσύστημα
των τεχνολογικά πιο προηγμένων συνεργατών της Microsoft, σε παγκόσμια κλίμακα. H διάκριση αυτή καθιστά τη Space Hellas τον μοναδικό συνεργάτη της Microsoft στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα και την
κατατάσσει ανάμεσα στις 17 κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως, που πληρούν τα αυστηρά κριτήρια της συγκεκριμένης πιστοποίησης και διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία, εκτεταμένη εμπειρία και εξειδίκευση στην
ασφαλή μετάβαση «Linux και Open Source Databases
Υποδομών στο Azure».

ΕΛΕΤΑΕΝ: Σημαντικές οι ενισχύσεις για
τους κατοίκους περιοχών με αιολικά πάρκα
Ποσά που φθάνουν μέχρι και τα 18.450 ευρώ έλαβαν στην πενταετία 2015-2019 οι κάτοικοι που
διαμένουν σε περιοχές (τις πρώην κοινότητες)
της Ελλάδας όπου λειτουργούν αιολικά πάρκα,
μικρά υδροηλεκτρικά και σταθμοί βιομάζας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).
Πρόκειται για το τέλος 1% επί του τζίρου που παρακρατείται αυτόματα από τις πληρωμές προς τις
μονάδες, με σκοπό να μειώνουν τον λογαριασμό
ρεύματος των καταναλωτών.

Primetel PLC: Βελτιώνει σημαντικά
τις συνθήκες εργασίας μέσω SAP
Η Primetel PLC, στοχεύοντας να βελτιστοποιήσει τις
διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού, να ενισχύσει τη
ροή εργασιών καθώς και να προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία στους εργαζομένους της, επέλεξε τη
λύση SAP SuccessFactors Employee Central, μια
ευέλικτη και παγκοσμίως διαδεδομένη HR λύση. Η λύση αυτή υλοποιήθηκε με επιτυχία από τον εξουσιοδοτημένο SAP συνεργάτη AMS Advanced Management
Solutions Ltd. Η λύση SAP SuccessFactors Employee
Central θα προσφέρει στην εταιρεία έξυπνο αυτοματισμό, υποστηρίζοντας έξυπνες υπηρεσίες και ροή HR
εργασιών σε όλα τα συστήματα. Με στόχο την αύξηση
της παραγωγικότητας και την παροχή εργαλείων αυτοεξυπηρέτησης, η λύση επιτρέπει στους εργαζομένους
να καταγράφουν την παρουσία τους και να βλέπουν το
υπόλοιπο των διαθέσιμων αδειών τους με ευκολία.

P
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

EURO

Αμετανόητα προκλητικός Ζάεφ:
«Ξέχασε» τον προσδιορισμό...
έα πρόκληση, αυτήν τη φορά από τον ίδιο τον
πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Ζάεφ. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι Ολλανδία - Βόρεια Μακεδονία 3-0, το οποίο παρακολούθησε μαζί με τον Ολλανδό ομόλογό του Μαρκ Ρούτε,
έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter:
«Σήμερα (σ.σ.: προχθές) βρίσκομαι στο στάδιο του
Άμστερνταμ και δίνω την ισχυρή μου υποστήριξη
στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Μακεδονίας».
Της Μακεδονίας… σκέτο. Παρέλειψε το «Βόρεια». Η
δε εθνική ομάδα της γειτονικής χώρας αγωνίστηκε
κανονικά ως… Μακεδονία στις φανέλες της και στο
τελευταίο της ματς (καθότι αποκλείστηκε) του ομίλου
με τους Ολλανδούς, παρότι ο Σκοπιανός πρωθυπουργός διαβεβαίωνε την ελληνική κυβέρνηση ότι θα έκανε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να… διορθωθεί το λάθος.

Ν

Το είχε δηλώσει γραπτώς στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την περασμένη Παρασκευή: «Όλη η Ευρώπη γνωρίζει ότι η
εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου εκπροσωπεί τη Βόρεια Μακεδονία. Ακόμη και αν η ομοσπονδία δεν αποτελεί δημόσια οντότητα, η εθνική ομάδα είναι». Και
ακόμη: « Έχουμε ήδη θέσει αυτό το θέμα στην ομοσπονδία και θα επιλυθεί το αμέσως επόμενο διάστημα
στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών και των κανόνων και παραδόσεων της UEFA. Η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι ένα έργο σε εξέλιξη και ο
στόχος μας είναι να βρίσκουμε σταδιακά με τους γείτονές μας λύσεις που εφαρμόζουν τη συμφωνία και
μας ωθούν μπροστά στη βάση της συνεργασίας και
του αμοιβαίου σεβασμού». Και πριν αλέκτορα φωνήσαι, ο ίδιος άνθρωπος αναίρεσε στην πράξη τη δήλωσή του.
Στο μέγα θέμα που αποκάλυψε η «Political» σχετι-

κά με τις φανέλες των διεθνών παικτών της Βόρειας
Μακεδονίας προτού αρχίσει το Euro παρενέβησαν,
όπως είναι γνωστό, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας με επιστολή του στον ομόλογό του των γειτόνων Μπουγιάρ Ουσμάνι, ενώ υπήρξαν αντιδράσεις
τόσο από τον υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη όσο και τον πρόεδρο της ΕΠΟ Θοδωρή Ζαγοράκη, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν στην UEFA, δίχως
αποτέλεσμα όπως αποδείχτηκε.
Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία σε επιστολή προς την
ελληνική πλευρά ανέφερε πως δεν θα γίνει πλατφόρμα πολιτικών αντιπαραθέσεων, ωστόσο δεν έκανε
απολύτως τίποτα πριν από το τουρνουά, όταν ενέκρινε
τη φανέλα που επρόκειτο να φορέσουν οι διεθνείς
της Βόρειας Μακεδονίας και στο έμβλημα υπήρχε ο
λογότυπος της ομοσπονδίας τους «ΦΦΜ», δηλαδή
«Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Μακεδονίας».
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Έπιασαν οι… απειλές στον Μπόρις Τζόνσον

Κ

αι επειδή στην πολιτική δεν υπάρχουν…
αδιέξοδα, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον ενέδωσε
τελικά στις πιέσεις των «χρυσών» χορηγών της
UEFA και θα επιτρέψει την είσοδο στην Αγγλία
χωρίς κανέναν υγειονομικό περιορισμό των 2.500
προσκεκλημένων της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας. Και επιπλέον το Γουέμπλεϊ θα έχει πληρότητα 50% στους δύο ημιτελικούς του Euro και 75%
στον τελικό! Για τον απλό κόσμο άλλων χωρών,
που δεν είναι… προσκεκλημένος της UEFA,
ισχύει το καθεστώς δεκαήμερης καραντίνας στο
Λονδίνο πριν από τα ματς των ημιτελικών και του
τελικού. Η απόφαση του Μπόρις Τζόνσον έχει και
ένα ισχυρό εκβιαστικό υπόβαθρο, καθότι η UEFA
τον απείλησε ευθέως ότι θα μεταφέρει τους δύο
ημιτελικούς και τον τελικό από το Λονδίνο στη Βουδαπέστη, αν δεν γίνονταν δεκτοί άνευ περιοριστικών μέτρων οι
προσκεκλημένοι της. Και ακόμη, η Αγγλία δεν θα είχε καμία τύχη να διοργανώσει το Μουντιάλ του 2030, που είναι ο
στόχος της, διότι οι «εκτελεστικοί» υπακούν πάντα στα κελεύσματα των χορηγών…

SPORTS
Έχει ματσάρα στο Euro
Η επανάληψη του τελικού του 2016 Γαλλία Πορτογαλία (0-1) γίνεται απόψε (22.00) στη Βουδαπέστη, με την ομάδα του Σάντος να «καίγεται»
να μη χάσει. Στο άλλο ματς του ομίλου (22.00) η
Γερμανία υποδέχεται στο Μόναχο την Ουγγαρία.
Σημαντικά ματς είναι και τα Σλοβακία - Ισπανία
(19.00) στη Σεβίλλη και την ίδια ώρα στην Αγία
Πετρούπολη το Σουηδία - Πολωνία.

Αποθέωση για τον Πάντεφ

Αποθεώθηκε από κόσμο, συμπαίκτες και αντιπάλους ο αρχηγός της Βόρειας Μακεδονίας
Γκόραν Πάντεφ κατά την αλλαγή του στο ματς
με την Ολλανδία. Σε ηλικία 37 ετών σταματάει
το ποδόσφαιρο. Έκανε μεγάλη καριέρα σε Ίντερ, Λάτσιο, Νάπολι, Γαλατασαράι και Τζένοα.
Έχει σχολή ποδοσφαιριστών στα Σκόπια και με
αυτή θα ασχοληθεί.

«Τεσσάρα»
για τον
Έρικσεν!
Η Δανία σκόρπισε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα τη Ρωσία (4-1) στην Κοπεγχάγη και σε συνδυασμό
με τη νίκη 2-0 του Βελγίου επί της Φινλανδίας προκρίθηκε στους 16 του Euro. Η νίκη των Δανών ήταν
φυσικά εξαιρετικά αφιερωμένη στον συμπαίκτη τους Κρίστιαν Έρικσεν, ο οποίος σόκαρε
την υφήλιο όταν έπαθε έμφραγμα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Φινλανδία.

Σενάριο-βόμβα για Μέσι και Ρονάλντο
Θα πρόκειται για τη μεταγραφή και τη συνύπαρξη του αιώνα! Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα Ζοάν Λαπόρτα θέλει στην Μπαρτσελόνα τον
Κριστιάνο Ρονάλντο για συμπαίκτη του Λιονέλ Μέσι! Η εφημερίδα
«As» εκφράζει δισταγμούς κατά πόσο μπορούν να συνυπάρξουν δύο
ηγέτες σε μια ομάδα. Και ακόμη, αναρωτιέται πού θα βρεθούν τα χρήματα και για να έρθει ο Κριστιάνο και για να μείνει ο Μέσι, καθότι η Μπάρτσα είναι χρεωμένη με 1,7 δισ. ευρώ.

Ο Πιτίνο αγόρασε την Ορτέζ
Είναι επίσημο! Ο Αμερικανός προπονητής της
Εθνικής μπάσκετ Ρικ Πιτίνο αγόρασε την ιστορική γαλλική ομάδα Ορτέζ! Αυτό αναφέρει η εφημερίδα «L’Equipe». Ο Πιτίνο είναι συνιδιοκτήτης
με ομάδα Αμερικανών επιχειρηματιών και, όπως
δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Φρανσουά Μπεϊρού, η ομάδα θα έχει μπάτζετ 7 εκατ. ευρώ τον
χρόνο. Ο Πιτίνο είχε αποκαλύψει πως πριν από
την Ορτέζ είχε αποπειραθεί να αγοράσει ελληνική ομάδα χωρίς επιτυχία.

Γαλατά: Θέλει
Φορτούνη ο νέος
πρόεδρος
Η Γαλατασαράι έχει νέο πρόεδρο, τον
παραλή Μποράκ Ελμάς, ο οποίος έθεσε
ως πρώτο στόχο να πάρει από τον Ολυμπιακό τον Κώστα Φορτούνη, διαχρονικό «έρωτα»
του πλέον διάσημου Τούρκου προπονητή Φατίχ Τερίμ. Θέλει να κρατήσει και τον Ονιεκούρου, ο οποίος έπαιζε πέρυσι δανεικός στη Γαλατά και ανήκει
στη Μονακό. Και ο Ολυμπιακός, όμως, ενδιαφέρεται για αυτόν. Ένας συμβιβασμός ίσως…
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• Δεν έχουν τέλος οι λιγούρες της εγκυμονούσας Νάντιας Μπουλέ! Η
ηθοποιός σηκώθηκε από το κρεββάτι
στις 5 τα ξημερώματα και «τσάκισε»
ένα πιάτο γεμιστά, συνοδεία φέτας!

POLITICAL GOSSIP

Όλα τα φώτα στο πρώτο κόμικ
του Athena - Take Me Home
της Αθηνάς Τρανούλη

Σ

το Θησείο με θέα τον
ιερό βράχο της Ακρόπολης έγινε η παρουσίαση του πρώτου κόμικ του Athena - Take Me Home
«Παππού, θα μου πεις μια ιστορία;». Την παρουσίαση έκαναν η
Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος
των Olympians, ο αγαπητός και
πολυτάλαντος Χάρης Ρώμας, η
Αθηνά Τρανούλη, ο Μανώλης
Μουμαλίδης, συνδημιουργός του
κόμικ, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μάγδα
Τσέγκου.
Ο περιφερειάρχης Γιώργος
Πατούλης ευχήθηκε να είναι καλοτάξιδο και ο αγώνας για την
επιστροφή της πολιτιστικής μας

κληρονομιάς να είναι επιτυχής.
Το κίνημα Athena - Take Me
Home ξεκίνησε τις δράσεις του
το 2017 από τη σχεδιάστρια μόδας Αθηνά Τρανούλη. Σκοπός του
κόμικ είναι τα παιδιά να έρθουν
σε επαφή με την ελληνική ιστορία
και να μάθουν για την τραγική
κλοπή που πραγματοποιήθηκε
σε βάρος του ελληνικού πολιτισμού! Όλο αυτό προκύπτει μέσα
από τη διήγηση του ήρωά μας
στον εγγονό του. Ένα ταξίδι από
την Ακρόπολη (1801) στο Λονδίνο
σαν λαθρεπιβάτης και μεταφορά
στη σύγχρονη Ελλάδα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο περιφερειάρχης Γιώργος
Πατούλης, ο βουλευτής Α’ Αθη-

νών Κωνσταντίνος Μπογδάνος, οι
αντιπεριφερειάρχες Γιώργος Δημόπουλος, Λουκία Κεφαλογιάννη, Ανδρέας Λεοτσάκος και Μαίρη Κουρή, η Βούλα Σαραντάρη, ο
πρόεδρος της Ακαδημίας Βραβείων Δημήτρη Μουζακίτης, ο
θεατρικός επιχειρηματίας Δημήτρης Αγγελόπουλος, ο Δημήτρης
Παπανικολάου, η Ηρώ Μουκίου,
η Νένα Χρονοπούλου, η Μάρτζη
Ρομποτή, η Οδύσσεια Κωνστάντουρα, ο Γιώργος Γκαμπιεράκης,
η Χριστίνα Γαλανοπούλου, η Νανά Λάτση, ο Λάμπρος Κεραμίδας,
η Αμαλία Ρόντου, η Ειρήνη Ξακουστή και πολλές προσωπικότητες του πολιτισμού και των τεχνών.

• Αθηνά Οικονομάκου: Γέννησε
πριν από δύο εβδομάδες, έκανε
προχθές το εμβόλιο για τον κορονοϊό και χθες πήγε στη θάλασσα για βουτιές!
• Τον τίτλο της «Miss Best Body» κατέκτησε η καλλονή Αναστασία Τερζή
σε διαγωνισμό ομορφιάς στον Λίβανο.
• Οικογενειακή απόδραση στη
Σαντορίνη για τη Μαριέττα Χρουσαλά!
• H Χριστίνα Κοντοβά φωτογράφισε
τον σύντροφό της Τζώνη Καλημέρη
αγκαλιά με την μικρή Ada, το κοριτσάκι που θα υιοθετήσουν από την
Ουγκάντα.
• Θρήνος για τον Στέλιο Ρόκκο
μετά τον αιφνίδιο θάνατο του
αδελφού του και επιχειρηματία
Κώστα Ρόκκου στη Λήμνο.
• Αύριο επιστρέφει στο «Happy day»
ο Κώστας Φραγκολιάς, ο οποίος διαγνώσθηκε με κορονοϊό και παρέμεινε στο σπίτι του για αρκετές μέρες.
• Μεταξύ αστείου και σοβαρού ο
Λευτέρης Πανταζής, καλεσμένος στο «Love it», έκανε πρόταση
γάμου στην Ιωάννα Μαλέσκου!
• Ο πρώην «Survivor» Τζέιμς Καφετζής ξεσπάθωσε στο Twitter για τον
Σάκη Κατσούλη: «Πείτε πόσο παιχταράς είναι ο τραμπούκος. Ηρωοποιήστε την τοξική αρρενωπότητα».

• «Είμαστε μια ωραία παρέα»,
έγραψε στο Διαδίκτυο ο Μεγακλής Βιντιάδης ποζάροντας σε
αττικό beach bar με τον Κώστα
Πρέκα, την Τερέζα Παναγιωτοπούλου και τον Νίκο Κουρκούλη!
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Κορίτσια-όνειρο
στις Κυκλάδες

Δ

ύο κορίτσια στα παραμυθένια νησιά των Κυκλάδων με
το «Μy Greece»! Καλεσμένη στην ταξιδιωτική εκπομπή
μαγειρικής της Δέσποινας Βανδή εμφανίστηκε η Έρρικα Πρεζεράκου σε ένα απίθανο οδοιπορικό στη Μήλο
και την Κίμωλο. Ωστόσο, με την επιστροφή της στην Αθήνα η γυμνάστρια ξεκίνησε δίαιτα, αφού δεν κατάφερε να διατηρήσει την αυτοκυριαρχία της μπροστά στα υπέροχα αιγαιοπελαγίτικα πιάτα και
γλυκά. «Δίαιτα ημέρα 28η μετά το ταξίδι με τη Δέσποινα Βανδή. Το
ψυγείο μου μπαίνει στην κρεβατοκάμαρα, ανοίγει την πόρτα του, με
κοιτάει για 3 λεπτά... και φεύγει πάλι εκνευρισμένο», έγραψε με χιούμορ στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα backstage των γυρισμάτων να απολαμβάνει με την οικοδέσποινα της εκπομπής παγωμένο καρπούζι σε κατάστρωμα σκάφους. Αυτές μάλλον ήταν και οι τελευταίες της καλοκαιρινές διακοπές, αφού χθες
άνοιξε το «Summer camp Replayce Challenge» στο ΟΑΚΑ, όπου
και διδάσκει!
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Στην Ελλάδα
με την κόρη της

GOSSIP
Οικογενειακές
διακοπές στον Πόρο

Στην Ελλάδα βρίσκεται η Αλεξάνδρα Πασχαλίδου με τη
13χρονη κόρη της Μελίνα. Η δημοσιογράφος ήρθε από τη Σουηδία στην πατρίδα για καλοκαιρινές διακοπές και επέλεξε το υπέροχο χωριό της Θεσπρωτίας, τα
καταπράσινα Σύβοτα, για ξεκούραση και χαλάρωση. Καθημερινά με συντροφιά μεγάλη παρέα
κάνει εξορμήσεις στα εντυπωσιακά αξιοθέατα της περιοχής,
ενώ βούτηξε στον παγωμένο ποταμό Αχέροντα, έκανε ιππασία
και επισκέφτηκε τους Παξούς.
«Happy days» για την πρωινή οικοδέσποινα
του Alpha Σταματίνα Τσιμτσιλή στο διαμαντάκι του Σαρωνικού, παρέα με τον σύζυγό της
Θέμη Σοφό και τα τρία παιδιά τους. Η παρουσιάστρια «όργωσε» τις παραλίες, επισκέφτηκε τον αρχαιολογικό χώρο της Τροιζήνας στον
Γαλατά, έκανε ποδηλατάδα, γεύτηκε παραδοσιακά πιάτα και σχολίασε: «Η πρώτη εξόρμηση εκτός Αττικής έπειτα από πολλούς μήνες
ήταν γεμάτη στιγμές ηρεμίας, οικογενειακής
ευτυχίας και ξεκούρασης. Έχουμε την πιο
όμορφη χώρα του κόσμου».

«Survivor» στη Σκύρο!
Γυμνός στο Instagram
«Κόκκινο» χτύπησε το θερμόμετρο του Διαδικτύου με τη σέξι φωτογραφία του Γιώργου
Μαζωνάκη να ποζάρει χωρίς ρούχα με τα…
επίμαχα σημεία καλυμμένα με λευκό
μπουρνούζι. «Ανήκω σε μένα», έγραψε στη
λεζάντα, αλλά οι θαυμάστριές του μάλλον
δεν είχαν όρεξη για… τραγούδια. «Μισές
δουλειές», έγραψε με νόημα follower, αλλά
απάντηση δεν πήρε!

Πρώτο μπάνιο στην Ανάφη
Στην Ανάφη για βουτιές βρίσκεται η Ζέτα Μακρυπούλια! Η παρουσιάστρια του «Ρουκ Ζουκ» με το τέλος των γυρισμάτων -για
τη φετινή σεζόν- μάζεψε βαλίτσες και σάλπαρε με το πρώτο
πλοίο για το κυκλαδίτικο νησί παρέα με τον καλό της φίλο Νίκο
Μουτσινά. «Πρώτη βουτιά! Επιτέλους! Άργησα φέτος είναι αλήθεια, όμως αφού προέκυψε στην Ανάφη η πρώτη βουτιά του καλοκαιριού, αισθάνομαι τυχερή!», αποκάλυψε στο Instagram.

Λίγες πριν από την επίσημη έναρξη των καλοκαιρινών του εμφανίσεων, ο γνωστός τραγουδοποιός Κωστής Μαραβέγιας, συνοδευόμενος από
τη σύντροφό του Τόνια Σωτηροπούλου, ταξίδεψε
στην όμορφη Σκύρο, απολαμβάνοντας την άγρια
ομορφιά του νησιού. Γνωστός για το χιούμορ και
τις… αταξίες του, ο Κωστής Μαραβέγιας χώθηκε
σε μια πρόχειρη καλύβα και πόζαρε α λα Τομ
Χάνκς στην ταινία «Ο ναυαγός»! «Είπα να κοινωνικοποιηθώ λίγο», σχολίασε με χιούμορ ο
φετινός κριτής του «YFSF», με τους followers
να τον αποθεώνουν.

POLITICAL ΥΓΕΙΑ
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Στις φωτογραφίες διακρίνεται ο δρ Βασίλης Πουλάκης
τη στιγμή της διαδικτυακής συζήτησης με τα διοικητικά στελέχη
των εταιρειών Intuitive και SofMedica. Ακόμη, βλέπουμε παλαιότερη
αναμνηστική φωτογραφία του δρα Βασίλη Πουλάκη
με τον δρα Vipul Patel και τον συνεργάτη του δρα Bernado Rocco,
με αφορμή την επίσκεψη του δρος Vipul Patel στο νοσοκομείο
«Metropolitan», όπου παραβρέθηκαν μαζί με τον δρα Πουλάκη
σε ένα ρομποτικό χειρουργείο και «συγχειρούργησαν»…

Ο πρώτος ρομποτικός χειρουργός
της Ευρώπης και Νο2 στον κόσμο

Σ

τις 14 Ιουνίου 2021, σε διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη που είχε ο δρ Βασίλης
Πουλάκης με ανώτατα διοικητικά στελέχη της Intuitive, της κατασκευάστριας
εταιρείας του ρομποτικού συστήματος «da Vinci»
στις ΗΠΑ, παρουσία και ανώτατων διοικητικών
στελεχών της SofMedica, που αντιπροσωπεύει, εισάγει και διανέμει το ρομποτικό σύστημα στην Ελλάδα, του ανακοινώθηκε ότι, με βάση τα στατιστικά
στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρείας, είναι ο
πρώτος στην Ευρώπη ρομποτικός χειρουργός και
ο δεύτερος στον κόσμο, από την άποψη του αριθμού των επεμβάσεων που εκτέλεσε ο ίδιος, με περισσότερες από περίπου 8.000 μέχρι σήμερα.
Η σημαντική αυτή διάκριση αποκτά ιδιαίτερη
σημασία, αν αναλογιστούμε τα εξής:
1. Σε αντίθεση με τον δρα Vipul Patel, στην πολιτεία Florida των ΗΠΑ, ο οποίος είναι ο πρώτος
στον κόσμο ρομποτικός χειρουργός, που χειρουργεί μόνο ασθενείς με καρκίνο του προστάτη και διενεργεί μόνο ρομποτικές ριζικές προστατεκτομές, ο δρ Βασίλης Πουλάκης χειρουργεί και καλύπτει με απόλυτη επιτυχία και αξιοπιστία όχι μόνο όλο το φάσμα των ουρολογικών

ρομποτικών επεμβάσεων για περισσότερο από
15 χρόνια (ρομποτική νευροπροστατευτική ριζική προστατεκτομή με ή χωρίς εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή, ρομποτική μερική/ριζική νεφρεκτομή, ρομποτική νεφροουρητηρεκτομή, ρομποτική ριζική κυστεκτομή με εκτεταμένη λεμφαδενεκτομή με ρομποτική δημιουργία είτε ουρητηροειλεοστομίας κατά Bricker είτε ορθότοπης εγκρατούς νεοκύστης κατά Hautmann,
ρομποτική οπισθοπεριτοναϊκή λεμφαδενεκτομή, ρομποτική επανεμφύτευση ουρητήρα, ρομποτική πυελοπλαστική, ρομποτική ιεροκολποπηξία, ρομποτική απλή - διακυστική προστατεκτομή με ή χωρίς εκκολπωματεκτομή κ.τ.λ.),
αλλά και περίπλοκα και δύσκολα ρομποτικά χειρουργεία (ρομποτικές ουρολογικές επεμβάσεις
σε εξαιρετικά παχύσαρκους ή πολυχειρουργημένους ασθενείς, ρομποτικές επεμβάσεις διάσωσης ύστερα από ακτινοβολίες κ.τ.λ.).
2. Σε αντίθεση με τον πρώτο ρομποτικό χειρουργό παγκοσμίως, τον δρα Vipel Patel, ο οποίος
έχει στη διάθεσή του περισσότερα από πέντε ρομποτικά συστήματα «da Vinci», ο δρ Βασίλης Πουλάκης διαθέτει μόνο δύο υπερσύγχρονα ρομποτι-

κά συστήματα «da Vinci», ένα «Xi» και ένα «Si».
3. Ο δρ Βασίλης Πουλάκης πραγματοποιεί αποκλειστικά ο ίδιος όλες τις ρομποτικές επεμβάσεις
από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι μόνο ο ίδιος ο
χειρουργός που χειρίζεται το ρομποτικό σύστημα
«da Vinci», ο λεγόμενος «χειρουργός κονσόλας».
Οι συνεργάτες του, δρ Βασίλης Μώρος και δρ Κωνσταντίνος Σιγάλας, τον υποστηρίζουν ως χειρουργοί-βοηθοί δίπλα στο χειρουργικό τραπέζι («bedside assistant»).
Με αφορμή την επιτυχία αυτήν, οφείλουμε ένα
μεγάλο «ευχαριστώ» πρώτα στους χιλιάδες ασθενείς μας που μας εμπιστεύονται, κατόπιν στους
συνεργάτες ιατρούς και ουρολόγους, στους γραμματείς του Ιατρείου και φυσικά στο προσωπικό, ιατρικό και διοικητικό, του νοσοκομείου «Metropolitan» στην Ελλάδα αλλά και του «Ιπποκράτειου»
στην Κύπρο.

Διεθνής αναγνώριση και τιμητική
διάκριση για τον δρα Βασίλη Πουλάκη

P
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Χρόνια πολλά, Καρκίνοι

κύκλος των φετινών σας γενεθλίων, στην ανανέωσή του, ορίζει έναν καινούργιο ορίζοντα εξελίξεων, με έμφαση στα αισθηματικά και στα οικονομικά. Τα φετινά σας γενέθλια βρίσκουν τον Άρη να συνυπάρχει με την Αφροδίτη, διερχόμενοι
από το ζώδιο του Λέοντα και τον Δία να έχει κάνει μια δοκιμαστική είσοδο στους Ιχθύς και να επιστρέφει πίσω στον Υδροχόο, εκεί που βρίσκεται και ο Κρόνος.

Πώς θα είναι αυτή η γενέθλια χρονιά σας

ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

(21/3-20/4)
Σύνθετη η περίοδος αυτή. Φροντίστε την ασφάλεια της ιδιοκτησίας σας και προσέξτε εκείνους
που σας πλησιάζουν ιδιοτελώς.
Γενικά, τα οικονομικά σας είναι ο
τομέας που θα έχει τις σημαντικότερες επιρροές το διάστημα
που ακολουθεί.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Η ένταση θα υποχωρήσει. Οι αλλαγές που κάνατε ή που έγιναν στη
ζωή σας χρειάζονται ακόμα καιρό
για να εμπεδωθούν από εκείνους
που τις μοιράζεστε. Οι διαφωνίες
στο στενό περιβάλλον γίνονται
ρουτίνα, αν δεν προσέξετε.

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Ξεχάστε διλήμματα που δεν οδηγούν πουθενά. Αγνοήστε φωνές
που σας υποδεικνύουν κατευθύνσεις ή ενέργειες που δεν σας ταιριάζουν. Μη ζητάτε συμβουλές
από ακατάλληλους ανθρώπους
και μην είστε απόλυτοι και λεπτολόγοι σε ασήμαντα ζητήματα.

Καρκίνος

Α

υτή η αλλαγή του ουράνιου σκηνικού
σάς ωθεί να κάνετε αρκετές αναθεωρήσεις και να βρείτε νέους τρόπους
διαχείρισης των νευραλγικών τομέων της
ζωής σας. Σαφώς και είναι η αρχή μιας αποκατάστασης ύστερα από πολλά χρόνια. Η πολυαστρία που είχε παρατηρηθεί στον Αιγόκερω άλλαξε και οι δυσκολίες που είχε φέρει
υποχώρησαν. Ωστόσο, ο τομέας των σχέσεων
παραμένει συχνά καταπιεστικός και κατά
διαστήματα βαρύς. Αυτό το κάνει η παρουσία
του Πλούτωνα που θα παραμείνει μέχρι το
καλοκαίρι του 2024 στο ζώδιο του Αιγόκερω.
Η δοκιμαστική είσοδος του Δία από τις 15
Μαΐου έως τέλη Ιουλίου στους Ιχθύς είναι ένα
προμήνυμα για μια βελτίωση του παράγοντα
της τύχης και μια έμπνευση να αλλάξετε σκοπούς και να βάλετε νέους στόχους, προκειμένου να προσαρμοστείτε στις μεγάλες αλλαγές
του κόσμου που έχουν επιτελεστεί τα δύο τελευταία χρόνια. Είναι σκόπιμο να οργανώσετε
σωστά τη δραστηριότητά σας σε όλη την πορεία αυτού του έτους, να μην είστε βιαστικοί
στις κινήσεις και στις αποφάσεις σας και να
έχετε υπομονή με τους άλλους και τα προ-

βλήματά τους.
Ως ζώδιο που συμβολίζει την οικογένεια,
δεν μπορείτε να αγνοήσετε ό,τι διαδραματίζεται εκεί. Τη φορά όμως αυτή, θα μπορέσετε
να αντιμετωπίσετε καλύτερα τα προβλήματα
αυτού του τομέα και να βρείτε γρηγορότερα
λύσεις. Φροντίστε να είστε πιο ψύχραιμοι και
ορθολογιστές απ’ ό,τι στο παρελθόν. Είναι
σκόπιμο να μην αφήσετε τα οικογενειακά ζητήματα να επηρεάζουν τόσο τη διάθεση όσο
και τη δημιουργικότητά σας. Φροντίστε να
έχετε κάποιες μέρες για την προσωπική σας
ξεκούραση. Δείτε ότι υπάρχουν και κάποιοι
θετικοί άνθρωποι γύρω σας, πρόθυμοι να σας
βοηθήσουν.
Επίσης, το να αλλάζετε κατά διαστήματα
περιβάλλον θα σας ωφελήσει ψυχολογικά.
Τόσο το φθινόπωρο του 2021 όσο και η άνοιξη
του 2022 διαθέτει υψηλό ποσοστό πιθανοτήτων να κάνετε μια νέα γνωριμία όσοι έχετε
μείνει μόνοι. Και αυτή η γνωριμία έχει τις
προοπτικές μιας συνέχειας και μιας σοβαρότητας. Αποτινάξτε, λοιπόν, τις απογοητεύσεις
του παρελθόντος και αξιοποιήστε κάθε τέτοιο
ενδεχόμενο.

(22/6-22/7)
Νέοι άνθρωποι στη ζωή σας
φέρνουν ευχάριστες αλλαγές.
Σύνθετη η περίοδος αυτή, καθώς
εναλλάσσεται η ευκολία με τη
δυσκολία, αλλά δεν σας λείπει
και ο παράγοντας της τύχης. Διαφοροποιήσεις ευχάριστες, αλλά
και διάφορα μικρά επεισόδια θα
παρατηρηθούν.

Οι προβλέψεις της ημέρας

Ζυγός

(23/9-23/10)
Τα όποια εμπόδια στους στόχους σας θα είναι προσωρινά
και γι’ αυτό δεν πρέπει να χάσετε ή να χαθείτε στη διαδρομή
που ακολουθείτε. Επίσης, το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα
μπορεί να υπολογιστεί ως πιο
ανακουφιστικό και πιο τυχερό.

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Μπορείτε να κινηθείτε δυναμικά
και να ξεπεράσετε αρκετά εμπόδια. Δραστηριοποιηθείτε και τακτοποιήστε νομικά και επαγγελματικά θέματα, ταξιδέψτε, κάντε
τις προτάσεις σας και συναντήστε ανθρώπους που μπορούν να
σας βοηθήσουν.

Τοξότης

(22/11-21/12)
Γενικά, μην είστε εριστικοί κι
απόλυτοι. Μάθετε να δίνετε τις
μάχες σας σιωπηλά και αποφασιστικά και δείξτε λίγη διπλωματία
εκεί που οι άλλοι είναι αμετάπειστοι. Αυτό ισχύει και για τον αισθηματικό τομέα.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Έχουν και οι άλλοι προβλήματα που
πρέπει να καταλάβετε και να κινηθείτε ανάλογα. Και αυτά τα προβλήματα είναι που θα αποτελέσουν
αφορμή για ένταση και διαφωνία,
για αντιδικία ή και για ρήξη.

Λέων

Υδροχόος

Παρθένος

Ιχθύες

(23/7-22/8)
Αποφύγετε τις ταλαιπωρίες και
τις δύσκολες αποφάσεις. Πολλοί
θα ταλαιπωρηθείτε από τη διαφορά της επιθυμίας με την πραγματικότητα και τη διάθεσή σας να ξεφύγετε από πολλές από τις υπάρχουσες υποχρεώσεις σας. Φανείτε συνεπείς και εργατικοί στο αντικείμενό σας.
(23/8-22/9)
Η επικοινωνία, οι σχέσεις με το περιβάλλον της εργασίας αλλά και το
προσωπικό είναι οι τομείς που θα
σας απασχολήσουν περισσότερο.
Καταφέρνετε να κρατάτε τις ισορροπίες που πρέπει. Συνεχίστε τις
καλές προσπάθειες και θα δικαιωθείτε.

(20/1-18/2)
Υπάρχει ο κίνδυνος μιας ματαίωσης της πραγματοποίησης μιας
συνεργασίας και σε ορισμένες
περιπτώσεις μια επικίνδυνη μηχανορραφία είτε σε αισθηματικό
είτε σε κοινωνικό επίπεδο. Η περίοδος χρήσει προσοχής και είναι
ακατάλληλη για έναρξη υποθέσεων.
(19/2-20/3)
Είναι στο χέρι σας να τερματίσετε
κάθε αγώνα. Μια συζήτηση μπορεί να μη λύσει τα προβλήματά
σας αλλά είναι προτιμότερη από
μια διαφωνία. Μια πρόταση μπορεί να σας βγάλει από μια δύσκολη θέση.
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Η πανδημία ήταν απλώς παρένθεση;
Η
Γράφει

o Ι.Δ. Παπουτσάνης
ipapoutsanis@hotmail.com

πανδημία έκανε την Ευρώπη σοφότερη;
Ή η υγειονομική κρίση που τη σάρωσε,
όπως και ολόκληρο τον πλανήτη, ήταν μια
παρένθεση προτού επιστρέψει στα γνώριμα μονοπάτια των παλιών δημοσιοοικονομικών κανόνων; Πριν από τρεις εβδομάδες, με άρθρο του
στους «Financial Times», ο γνωστός μας από τα
παλιά Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ζητούσε μετ’ επιτάσεως επιστροφή στη νομισματική και δημοσιονομική κανονικότητα. Υποθέτω ότι η υπόμνηση από
τον πρώην υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας
τής διάσημης φράσης του Τζ.Μ. Κέυνς, «μακροπρόθεσμα είμαστε όλοι νεκροί», απέδιδε την
προτεσταντική ηθική του για την οικονομία, την
οποία έκανε απολύτως σαφή, υπογραμμίζοντας
πως το χρέος που ανέλαβαν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την καταπολέμηση της πανδημίας
πρέπει να αποπληρωθεί και να είναι βιώσιμο.
Μόλις προχθές, ο διάδοχος της Άνγκελα Μέρκελ στην ηγεσία των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών Άρμιν Λάσετ έπιασε το νήμα από εκεί που
το άφησε ο Σόιμπλε. Και πήγε λίγο παραπέρα.
Πρέπει να τελειώσει η αμοιβαιοποίηση του χρέους που έφερε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης,
έγραψε σε άρθρο του στην ίδια εφημερίδα. Και
δεν πρέπει να επαναληφθεί. Να υποθέσουμε,
λοιπόν, ότι, εάν και εφόσον επικρατήσουν και πάλι
αυτές οι αντιλήψεις στην Ένωση, η Ευρώπη θα κινηθεί με εντελώς διαφορετικές ταχύτητες από
αυτές που κινεί την Αμερική ο Τζο Μπάιντεν. Μόνο που ο γηραιός σε ηλικία πρόεδρος των ΗΠΑ

έχει, έως τώρα, αποδειχθεί περισσότερο καινοτόμος από Ευρωπαίους συναδέλφους του, των
οποίων τη δοκιμασμένη συνταγή για την οικονομία συνοψίζει η διάσημη επίσης φράση «καρότο
και μαστίγιο». Ποιο, όμως, θα είναι το ευρωπαϊκό
πολιτικό περιβάλλον από το φθινόπωρο και μετά;
Ποιοι κανόνες θα επικρατήσουν; Και κυρίως ποιο
θα είναι το πολιτικό προσωπικό το οποίο θα επιλέξει και θα εφαρμόσει -να μην πω «επιβάλει»- πολιτικές όπως αυτές τις οποίες επί εννέα χρόνια η
Ελλάδα της οικονομικής κρίσης βίωσε; Η Άνγκελα Μέρκελ θα αποτελεί (αν δεν αποτελεί ήδη) παρελθόν. Και αν οι Πράσινοι στη Γερμανία έδειξαν
να παίρνουν, προς στιγμήν, το πάνω χέρι, οι Χριστιανοδημοκράτες επέστρεψαν δριμύτεροι, προϊδεάζοντας ότι οι εκλογείς θα επιλέξουν αυτούς
ως επικεφαλής του επόμενου κυβερνητικού συνασπισμού. Η ψήφος τους θα είναι και εντολή για
συνέχιση της πολιτικής της Μέρκελ και του Σόιμ-

Οι περιφερειακές εκλογές στη
Γαλλία και η αλλαγή σκυτάλης
στη Γερμανία δίνουν την αίσθηση
ότι από το φθινόπωρο η Ευρώπη
θα περάσει στην εποχή
της αβεβαιότητας…

πλε; Οι Γερμανοί και ο Λάσετ θα βρεθούν, από το
φθινόπωρο, στη θέση του μηχανοδηγού της ευρωπαϊκής αμαξοστοιχίας; Μετά το κάζο στις γαλλικές περιφερειακές εκλογές του προέδρου Μακρόν, το σενάριο αυτό είναι και το πιθανότερο. Άλλωστε, το 2022 ο Εμανουέλ Μακρόν θα έχει να
ασχοληθεί με την επανεκλογή του περισσότερο
από το να διεκδικήσει ηγετικό ρόλο στην Ένωση.
Οι εξελίξεις σε Γερμανία και Γαλλία και η πολιτική ρευστότητα σε άλλες, όπως η Ιταλία, για να
αναφερθούμε μόνο στις οικονομικά ισχυρότερες
χώρες, συνθέτουν ευρωπαϊκό πολιτικό τοπίο
εξαιρετικά ασταθές και, ως εκ τούτου, αβέβαιο
όσον αφορά τις ηγεσίες, τα πρόσωπα τα οποία θα
κληθούν να λάβουν τις σημαντικές αποφάσεις
που απαιτεί η μετά τον κορονοϊό εποχή. Την αβεβαιότητα ενισχύουν οι φόβοι ότι επικίνδυνες μεταλλάξεις, όπως η «Δέλτα», βρίσκονται προ των
ευρωπαϊκών πυλών, απειλώντας όσους αποφεύγουν να εμβολιασθούν. Συνεπώς, οι προβλέψεις
είναι επισφαλείς. Όχι, όμως, και οι εκτιμήσεις για
την πορεία της χώρας. Η Ελλάδα, εάν κατορθώσει
να απορροφήσει τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και επιμείνει στη δύσβατη οδό των μεταρρυθμίσεων, έχει την ευκαιρία να αλλάξει επίπεδο. Να κάνει τη διαφορά. Υπό την προϋπόθεση,
βέβαια, ότι θα αποφύγει τη βολική (και πολιτικά
προσοδοφόρα) διοχέτευση των χρημάτων σε
«φούσκες» υπέρ των ολίγων και επιτήδειων. Όλα
κι όλα. Σε αυτό θα δώσουμε ένα δίκιο στους Λάσετ και Σόιμπλε.

Τα Γλυκά Νερά δεν είναι διά πάσαν νόσον

Ν

αι, η Ελληνική Αστυνομία έκανε τη δουλειά της με επιτυχία στα Γλυκά Νερά. Ναι,
τα κατάφερε να «δέσει» την υπόθεση και
να συλλάβει τον καθ’ ομολογίαν του δολοφόνο της
Καρολάιν. Ναι, με τη σύλληψη αυτήν ικανοποιήθηκε το περί κοινού δικαίου αίσθημα. Αλλά αν
κάποιοι πιστεύουν ότι ξεμπερδέψαμε με την εγκληματικότητα και πως οι πολίτες νιώθουν ασφαλείς, μάλλον δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα.
Το πρώτο που πρέπει να εξετάσει η κυβέρνηση
είναι να στελεχώσει τα Αστυνομικά Τμήματα. Για
να μην πω να ξανανοίξει αυτά που έκλεισαν. Διότι
καλές οι ομάδες ΔΙ.ΑΣ., ΔΡΑΣΗ κ.λπ., αλλά αυτές
δεν μπορούν από μόνες τους να δημιουργήσουν
το αίσθημα ασφάλειας. Τα Αστυνομικά Τμήματα
λειτουργούσαν κυρίως αποτρεπτικά, δημιουργούσαν σχέση με τις τοπικές κοινωνίες και μπορούσαν να έχουν «δίκτυο» για την καταπολέμηση
της παραβατικότητας. Οι «εποχούμενες» ομάδες
έρχονται εκ των υστέρων στα συμβάντα, περιστασιακά, και σίγουρα δεν μπορούν να αποτελέσουν
σημείο αναφοράς για τον πολίτη. Εκτιμώ ότι η
ΕΛ.ΑΣ. και το αρμόδιο υπουργείο πρέπει να αλλά-

ξουν επιχειρησιακό σχεδιασμό. Τα Α.Τ. πρέπει να
αποκτήσουν και πάλι «ζωή» και να μην είναι…
κουφάρια κτιρίων, στα οποία μέσα υπάρχουν
αστυνομικοί, οι οποίοι και δεν επαρκούν και δεν
έχουν σε πολλές περιπτώσεις ούτε τα απαραίτητα.
Εάν τα Αστυνομικά Τμήματα λειτουργήσουν, στελεχωθούν σωστά και εφοδιαστούν σωστά, και ο
πολίτης θα έχει κάπου να απευθυνθεί και η εγκληματικότητα θα περιοριστεί.
Αυτό όσον αφορά στην αστυνόμευση. Από την
άλλη, υπάρχει το κομμάτι των αποφυλακίσεων. Η
κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει σε αυτό τη διαχείρι-

Το πρώτο που πρέπει να
εξετάσει η κυβέρνηση είναι
να στελεχώσει τα Αστυνομικά
Τμήματα. Για να μην πω να
ξανανοίξει αυτά που έκλεισαν…

ση που γίνεται μέχρι τώρα. Οι επιτροπές να μην
αποφασίζουν… χαλαρά. Να υπάρχουν έλεγχος
αλλά και παρακολούθηση στη συνέχεια όσων
αποφυλακίζονται και χρήζουν αυτού του μέτρου.
Και, όταν λέμε παρακολούθηση, δεν εννοούμαι… κοριούς - για να μην παρεξηγηθούμε. Μιλάμε για εποπτεία. Διότι πλέον η φάμπρικα του να
βγαίνουν όλοι έξω μόλις συμπληρωθεί… το όριο
των ισοβίων απεδείχθη στην πράξη ότι δεν λειτουργεί. Η Πολιτεία πρέπει να έχει εποπτικό ρόλο
στους αποφυλακισθέντες και κυρίως σε ό,τι αφορά
την επανένταξή τους. Εάν αυτό δεν αλλάξει, θα συνεχίσουμε να βλέπουμε, να ακούμε και να διαβάζουμε για καταδίκους που, μόλις βγαίνουν από τη
φυλακή, συνεχίζουν τη δράση τους, επαναλαμβάνοντας τα ίδια εγκλήματα για τα οποία είχαν καταδικαστεί και είχαν μπει σε σωφρονιστικό ίδρυμα.
Κατανοούμε τις δυσκολίες και των δύο αποφάσεων, αλλά η πανδημία, η κρίση και άλλα γεγονότα,
που η ΕΛ.ΑΣ. τα γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν, έχουν διαφοροποιήσει τον χάρτη της εγκληματικότητας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι Πολιτεία, Αστυνομία και πολίτες πρέπει να σηκώνουν τα
χέρια ψηλά. Το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει…
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