Ι.Δ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Εσάς ποιος
θα σας
θυμάται;
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Οι Γερμανοί...
ξανάρχονται
και απειλούν
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Η ΜΙΚΡΗ ΛΥΔΙΑ
ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΡΟΛΑΪΝ

ΣΕΛ. 17

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής, τομεάρχης
Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.

ΜΠOΝΟΥΣ 150 ΕΥΡΩ
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18-25
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ Ή
ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΜΒΟΛΙΟ
ΣΕΛ. 4

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞH

Δραματική ομολογία Τσίπρα για τους συντρόφους του

«ΕΘΝΙΚO ΚΑΘHΚΟΝ
Η ΣΥΣΤΡAΤΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟY
ΚOΣΜΟΥ»
ΣΕΛ. 10-11

ΔΕΝ ΣΩΖΟΜΑΣΤΕ

με τίποτα με αυτούς!

ΜΙΝΑ ΑΔΑΜΑΚΗ

Απίστευτοι διάλογοι
σε σύσκεψη του Πολιτικού
Συμβουλίου, με αφορμή
την ψήφο για τη Fraport!

ΜΙΑ ΖΩΗ
ΓΕΜΑΤΗ
ΕΡΩΤΑ!
ΣΕΛ. 30

Γράφουν

ΣΕΛ. 5

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙΔΗΣ

Αύξηση επιχειρήσεων παρά
τη μείωση δραστηριοτήτων
στο μεγάλο λιμάνι

ΔΙΑΜ. ΣΕΪΤΑΝIΔΗΣ
Οι δακτυλοκουνίστρες

ΣΕΛ. 8

ΘΑΝ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
Τα 11 τιπ της πολιτικής
επικοινωνίας
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ΕΠIΔΕΙΞΗ ΙΣΧYΟΣ
ΑΠO EΛΛΗΝΕΣ
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ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ
«ΑΝΤΙΟ» ΑΠΟ
ΣΠΑΝΟΥΛΗ
ΚΑΙ ΖΗΣΗ
ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 28
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Ο εμβολιασμός, τα κίνητρα και η μετάλλαξη Δέλτα

Κ

αι εκεί που οι ευρωπαϊκές χώρες, η μία μετά την
άλλη, πετούσαν τις μάσκες και οι πολίτες ήταν
έτοιμοι να απολαύσουν ένα ξέγνοιαστο καλο-

καίρι…
Και εκεί που οι δείκτες μεταδοτικότητας υποχωρούσαν, οι εισαγωγές στις κλίνες Covid-19 διαρκώς μειώνονταν και η πίεση στις ΜΕΘ έπεφτε…
Και εκεί που ήμασταν περήφανοι για το εμβολιαστικό πρόγραμμα «Ελευθερία» και μετρούσαμε αντίστροφα για ανέμελες διακοπές στα ελληνικά νησιά…
Ενέσκηψε βίαια η μετάλλαξη Δέλτα, σκορπώντας
ανησυχία και προκαλώντας παγκόσμιο συναγερμό, καθώς μας πετυχαίνει πάνω στη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και παραμονές μεγάλης μετακίνησης
πληθυσμού, λόγω τουρισμού, χωρίς, ωστόσο, να έχει
επιτευχθεί το χτίσιμο του τείχους ανοσίας στις περισσότερες χώρες.
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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)

Γι’ αυτό, άλλωστε, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας με νέα ανακοίνωση συνιστά και για τους πλήρως
εμβολιασμένους τη χρήση μάσκας.
Το πρώτο ηχηρό σήμα κινδύνου ήρθε από τις ΗΠΑ
(μία στις τρεις μολύνσεις οφείλεται στην ινδική μετάλλαξη) και τον Τζο Μπάιντεν. «Το στέλεχος Δέλτα είναι
πιο μεταδοτικό, πιο θανατηφόρο και εξαπλώνεται γρήγορα σε όλο τον κόσμο, καθιστώντας τους νεότερους
και ανεμβολίαστους πιο ευάλωτους από ποτέ», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.
Ακολούθησε ο Ηλίας Μόσιαλος. Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου αναφέρει ότι ποσοστά
της τάξης του 70%-75% δεν είναι αρκετά για να δημιουργήσουν ανοσία στην κοινότητα σε σχέση με την παραλλαγή Δέλτα του κορονοϊού και απαιτείται περισσότερο από το 82% των ενηλίκων να έχει είτε φυσική ανο-

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)

σία (επειδή κόλλησαν) είτε επίκτητη λόγω των εμβολιασμών.
Και κάπως έτσι, το ενδεχόμενο για τοπικά lockdowns δεν φαντάζει τόσο μακρινό, αν και το υπουργείο
Υγείας απέκλεισε ένα τέτοιο σενάριο.
Σε κάθε περίπτωση, αυτήν τη στιγμή τα μοντέλα δείχνουν ότι μέσα στον Αύγουστο η μετάλλαξη Δέλτα θα
είναι το κυρίαρχο στέλεχος σε ολόκληρη την Ευρώπη και προφανέστατα και στη χώρα μας. Η καθηγήτρια
Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ Αθηνά Λινού δήλωσε ότι με
τη μετάλλαξη Δέλτα βιώνουμε κάτι που μοιάζει με νέα
πανδημία. Το ισχυρότερο, λοιπόν, όπλο απέναντι σε αυτήν την απειλή είναι το εμβόλιο. Γι’ αυτό είναι ανάγκη να
εμβολιαστούν όλοι το γρηγορότερο. Γι’ αυτό είναι ανάγκη δοθούν κίνητρα, παροχές, προνόμια στους εμβολιασμένους. Γιατί δεν θέλει πολύ από εκεί που λέγαμε
«δόξα τω Θεώ» να πούμε «βόηθα, Παναγία»…

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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ΣΥΡΙΖΑ: Οι νέοι δεν «τσιμπάνε» το «τυράκι» των 150 ευρώ
Την οργίλη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. προκάλεσε η κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη «να πετάξει ως “τυράκι”
μια προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ στους νέους κάτω των
25 ετών μόλις κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου. Είναι,
άλλωστε, εμφανές ότι η στρατηγική της χώρας στους εμβολιασμούς έχει κυριολεκτικά “βαλτώσει”, με την κυβέρνηση να μην έχει κανένα άλλο “αποκούμπι” εκτός από την
εξαγορά των νέων με το “τυράκι” των 150 ευρώ. Πρόκειται
για μια κάρτα που θα καλύπτει εισιτήρια για ταξίδια, ξενοδοχεία, είσοδο σε θεάματα έπειτα από έναν ολόκληρο

χρόνο με λουκέτα στην αγορά που εκτίναξε την ανεργία
στα ύψη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αφού άφησε στην τύχη
τους τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες που εμβολιάστηκαν με AstraZeneca τη στιγμή που σε άλλες χώρες της Ευρώπης το εμβόλιο είχε πάψει να χορηγείται στους κάτω
των 50, τώρα παροτρύνει τους νέους να εμβολιαστούν
προκειμένου να κερδίσουν 150 ευρώ σε μουσεία και διακοπές».
«Αφού ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει το βίο των νέων
αβίωτο, τώρα προσπαθεί να τους εξαγοράσει με 150 ευρώ,

η κοροϊδία δεν θα περάσει», σημειώνει ανακοίνωση του
ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Οι νέοι δεν θα «τσιμπήσουν», καθώς δεν ξεχνούν «τον αυταρχισμό και το ξύλο στις πλατείες, τον πρωτοφανή αποκλεισμό δεκάδων χιλιάδων μαθητών από τα
ΑΕΙ για χάρη των κολεγίων, την υποβάθμιση των πανεπιστημίων τους, την καταδίκη όσων βρουν δουλειά να εργάζονται 10ωρα με μισθούς πείνας και απλήρωτες υπερωρίες, τη διαρκή στοχοποίησή τους πως ευθύνονται για την
εξάπλωση της πανδημίας».
Γ.Σπ.Π.

«Έκπληξη» Κυριάκου με... μπόνους

Μ

ε μια ευχάριστη έκπληξη, η οποία
κρατήθηκε όλο το Σαββατοκύριακο σαν επτασφράγιστο μυστικό, επιχειρεί η κυβέρνηση να
αποτρέψει την «κοιλιά» στο εμβολιαστικό
πρόγραμμα και να δημιουργήσει θέλγητρα ειδικά για τους νεότερους πολίτες, οι οποίοι αισθάνονται ίσως ότι ο κίνδυνος από τον κορονοϊό δεν τους αφορά άμεσα, προκειμένου να
προσέλθουν μαζικότερα στην «Επιχείρηση
Ελευθερία».

Μια προπληρωμένη
κάρτα ύψους
150 ευρώ για ταξίδια
και πολιτιστικά
δρώμενα, και θα
δοθεί σε νέους
18-25 που έχουν
κάνει ή θα κάνουν
το εμβόλιο

Γράφει ο
Γιώργος Ευγενίδης

g_evgenidis@yahoo.gr

Η «Κάρτα Ελευθερίας» ή, αλλιώς, «Freedom Pass» είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να παρακινήσει τους νέους να εμβολιαστούν. Ο πρωθυπουργός έδωσε και τη διάσταση της επιβράβευσης για τους περιορισμούς
και την αναστάτωση που προκάλεσε στους νέους η πανδημία. «Έχει έλθει η ώρα η Πολιτεία
να επιβραβεύσει μια ηλικιακή ομάδα που
επλήγη από τον κορονοϊό. Αναφέρομαι στους
νέους 18-25 ετών, που είναι 940.000», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.
«Από σήμερα ανοίγεται ένα παράθυρο
ελευθερίας για τον ελεύθερο χρόνο τους. Με
την πρώτη δόση εμβολιασμού θα αποκτούν
μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ για
ταξίδια και πολιτιστικά δρώμενα», ανέφερε ο
πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Αξιοποιώντας
αυτό το νέο ψηφιακό πορτοφόλι, οι νέοι μας θα
κάνουν πιο εύκολα διακοπές. Πρόκειται για
μια οφειλή προς τη νεολαία, ένα “ευχαριστώ”
για την επιμονή και την υπομονή της. Αποτελεί
και ένα κίνητρο να εμβολιαστούν για τους νέους που συμβάλλουν περισσότερο στην κινητικότητα. Το εν λόγω κίνητρο αφορά και στην
καταπολέμηση της μετάλλαξης τύπου Δέλτα.

Είναι οι νέοι, λοιπόν, που έχουν τη δυνατότητα
να βάλουν φρένο στον ιό, πατώντας γκάζι προκειμένου να φτάσουμε στο 70%, γιατί όχι και
στο 80% του τείχους ανοσίας. Είναι μια ενέργεια που έχει πολλούς ευνοημένους».
Το μέτρο απευθύνεται σε όσους γεννήθηκαν από το 1996 έως το 2003 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τουριστικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, για αγορές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, e-shops αλλά και σε
όλες τις συναλλαγές με POS. Συγκεκριμένα,
το «Freedom Pass» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αεροπορικές, ακτοπλοϊκές, σιδηροδρομικές, οδικές μεταφορές και ενοικίαση
οχημάτων. Επίσης, για την πληρωμή καταλυμάτων σε ξενοδοχεία, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις και λογαριασμούς ταξιδιωτικών γραφείων. Σε κινηματογράφους, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, παραστάσεις χορού, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Θα είναι
διαθέσιμο το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου
μέσω της ειδικής πλατφόρμας του gov.gr και
αφού ο ενδιαφερόμενος κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου.

Το πρόγραμμα φτάνει τα 150 εκατ. ευρώ και
οι δραστηριότητες στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω της «Κάρτας Ελευθερίας» τα χρήματα θα τονώσουν και κλάδους που έχουν
πληγεί οικονομικά από την πανδημία. Για τον
λόγο αυτόν και κατευθύνονται τα χρήματα στον
πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μεταφορές.
Να σημειώσουμε ότι η «κάρτα» προκάλεσε
την αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης,
που μίλησε για επιχείρηση «εξαγοράς» των
νέων ανθρώπων που επιβεβαιώνει την ανικανότητα της κυβέρνησης στο να πείσει για την
αναγκαιότητα των εμβολίων.

Έρχεται το πακέτο για εμβολιασμένους
Εκτός, όμως, από το κίνητρο για τους πολίτες στις νεότερες ηλικίες προκειμένου να εμβολιαστούν, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει και το «κανονικό» πακέτο διευκολύνσεων για τους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί και οι οποίοι θα έχουν κανονική πρόσβαση, χωρίς υγειονομικά πρωτόκολλα, σε χώρους ψυχαγωγίας, διασκέδασης και εστίασης. Έτσι, κατά πάσα πιθανότατα σήμερα ή το

αργότερο την Τετάρτη θα γίνουν οι σχετικές
ανακοινώσεις από τον υφυπουργό παρά τω
πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσο και ενδεχομένως και άλλους υπουργούς.
Η κυβέρνηση έχει λάβει την απόφαση από
τον Ιούλιο και εντεύθεν να επιτρέπεται για
τους πολίτες που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους η ελεύθερη πρόσβαση σε
κλειστούς χώρους και ανοιχτούς υψηλής συνάθροισης. Αφορά στη λειτουργία με μέγιστη
πληρότητα για εμβολιασμένους και χωρίς περιορισμούς σε θέατρα, κινηματογράφους, συναυλιακούς χώρους και γήπεδα, με τον ιδιοκτήτη του χώρου να αποφασίζει αν θα θέλει να
λειτουργήσει με επαυξημένη πληρότητα και
μόνο για εμβολιασμένους ή με τη γενικά προβλεπόμενη πληρότητα και με πρωτόκολλα
ασφαλείας. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες εστιατορίων, καφέ, μπαρ και κέντρων διασκέδασης
που θα επιλέγουν να εξυπηρετούν μόνο εμβολιασμένους πολίτες θα μπορούν λειτουργήσουν άμεσα τους εσωτερικούς χώρους χωρίς να υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς στη χωρητικότητα.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόσο θα (τους) αντέξει ο Τσίπρας;

Τ

α έχει δει όλα ο Αλέξης Τσίπρας; Θα
λέγαμε πως όχι. Και αυτό γιατί οι
σύντροφοί του, που αποτελούν την
εσωκομματική αντιπολίτευση, μάλλον του το κρατούν μανιάτικο ότι λαμβάνει
αποφάσεις χωρίς να τους υπολογίζει και αποφάσισαν να του στείλουν το… μήνυμα. Οι διάλογοι που έγιναν γνωστοί από την πρόσφατη
συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου δείχνουν ανάγλυφα την κατάσταση που επικρατεί εντός του κόμματος. Δεν είναι τυχαίο,
όπως αποκαλύπτεται, ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε μια στιγμή απόγνωσης απ’ όσα άκουγε με αφορμή την ψήφιση της ενίσχυσης της
Fraport από την κυβέρνηση είπε τη φράση:
«Αυτοί εδώ δεν σώζονται με τίποτε». Σύμφωνα με όσα κατέγραψε το iefimerida και δεν
διαψεύστηκαν, όλα ξεκίνησαν όταν ο Αλέξης
Τσίπρας και η «προεδρική» πλειοψηφία (Νίκος Παππάς, Όλγα Γεροβασίλη, Αλέκος
Φλαμπουράρης) παρουσίασαν πρόταση να
υπερψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ την αποζημίωση της
Fraport και του «Ελευθέριος Βενιζέλος», που,
σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο, είναι 178
εκατ. ευρώ και 130 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Το επιχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ήταν να
ψηφίσει «ναι» στην αποζημίωση της Fraport, διότι πρόκειται για μια σύμβαση την
οποία είχε διαχειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της άσκησης διακυβέρνησης αλλά κι
επειδή σε διαφορετική περίπτωση θα στελνόταν λάθος σήμα στην κοινωνία σχετικά με
τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης
για τις επενδύσεις.

O Βίτσας
Πρώτος πήρε τον λόγο ο πρώην υπουργός
Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, ο οποίος τάχθηκε
υπέρ του «όχι» στην αποζημίωση της Fraport
και ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα να εξηγήσει
για ποιον λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να υπερψηφίσει την αποζημίωση. Το επιχείρημά του
ήταν ότι δεν γίνεται σε αυτήν τη συγκυρία να
μην ενισχύονται οι μικρομεσαίοι, αλλά να ενισχύεται με τόσα πολλά χρήματα μία και μόνο
επιχείρηση, χωρίς, μάλιστα, να το δικαιούται,
όπως είπε, ενώ πρόσθεσε ότι η σύμβαση προβλέπει αποζημίωση μόνο για λόγους που
οφείλονται σε συνέπειες της ασκούμενης πολιτικής και όχι σε έκτακτες συνθήκες, όπως ο
κορονοϊός. Στη συζήτηση παρενέβη ο Νίκος
Φίλης, ο οποίος υποστήριξε το «όχι» στην
αποζημίωση της Fraport με το επιχείρημα ότι
η σύμβαση δεν επιβάλλει τέτοιου είδους μεταχείριση και πρόσθεσε ότι αν η γερμανική
εταιρεία επιμείνει στη διεκδίκησή της, να καταφύγει στα δικαστήρια. Κατά συγκλίνουσες
πληροφορίες, όπως αναφέρει ο ιστότοπος,

ΣΥΡΙΖΑ: Το «κοινωνικό συμβόλαιο» για τα εργασιακά
Το πρόγραμμά του για την αγορά εργασίας παρουσίασε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. σε πανηγυρική εκδήλωση στο θέατρο Λιπασμάτων στη
Δραπετσώνα, παρουσία και κοινού, λίγες μέρες πριν από την Εθνική
Συνδιάσκεψη του τριήμερου 2-4 Ιουλίου, κατά την οποία θα παρουσιάσει τη συνολική πρόταση διακυβέρνησης.
Παρά την ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη (στην Κουμουνδούρου
τον θεωρούν νόμο-έκτρωμα) υποστηρίζουν ότι γυρίζει τη χώρα μας
στον 19ο αιώνα αφού «διέγραψε μονομιάς κατακτήσεις δεκαετιών
του εργατικού κινήματος» και δεσμεύονται ότι θα αλλάξουν τον συγκεκριμένο νόμο μόλις στην κυβέρνηση βρεθεί μια «προοδευτική κυβέρνηση που θα έχει ως κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ».
Το κεντρικό πλαίσιο πάνω στο οποίο οικοδομούνται οι εργασιακές
σχέσεις, κατά την πολιτική-ιδεολογική φιλοσοφία του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.,
είναι ένας συνδυασμός «ασφάλειας στους εργαζομένους», «καταπολέμησης της ανεργίας δημιουργώντας θέσεις εργασίας» και
«αξιοπρεπών μισθών και εργασιακών συνθηκών».
από παρισταμένους, ακολούθησε έντονος
διάλογος, με τον Αλέξη Τσίπρα να τάσσεται
ηχηρά υπέρ της αποζημίωσης της Fraport.
Στο «κατά» βρέθηκαν και άλλες δυνάμεις
της εσωκομματικής αντιπολίτευσης («Ομπρέλα), όπως ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο
Πάνος Σκουρλέτης, ο Νίκος Βούτσης, ο Πέτρος Λάμπρου, η Τασία Χριστοδουλοπούλου,
ο Γιάννης Δρίτσας και η Κατερίνα Κλείτου.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντέδρασε έντονα και αντιπρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει «λευκό» στη Βουλή για την αποζημίωση της Fraport. Όμως ο Νίκος Φίλης φέρεται να επέμεινε, λέγοντας ότι «το λευκό έχει
στοιχεία αναξιοπιστίας ως πολιτική στάση»,
οξύνοντας ακόμη περισσότερο τα πνεύματα.
Φανερά εκνευρισμένος ο Αλέξης Τσίπρας, φέρεται να είπε προς τους διαφωνούντες: «Έρχεστε εδώ προσυνεννοημένοι να θίγετε προβλήματα», ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε
λόγο για «διασπαστικές κινήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ».
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ακούστηκαν τότε

Βασικοί πυλώνες της εργασίας

Πάντα τα ανωτέρω στηρίζονται και επιτυγχάνονται με τους βασικούς
άξονες που παρουσιάστηκαν εύγλωττα στην εκδήλωση με κύριο πρωτοστάτη τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα:
 Αυξήσεις στους μισθούς.
 Ισχυρό σύστημα συλλογικών συμβάσεων.
 Μετατροπή σε αορίστου χρόνου των συμβάσεων όσων εργάζονται με
μπλοκάκια και διαρκώς ανανεούμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
 Αναγνώριση των εργαζομένων σε πλατφόρμες ως μισθωτών και
όχι αυτοαπασχολούμενων.
 Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ.
 Δημιουργία ενός νέου πλαισίου που θα ενισχύει τις συλλογικές
συμβάσεις εργασίας.
 Αναβάθμιση και ενδυνάμωση της Επιθεώρησης Εργασίας με στόχο την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας.
Γιάννης Σπ. Παργινός

βαριές κουβέντες και εκδηλώθηκαν απρεπείς
συμπεριφορές, που έκαναν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου να σχολιάσει: «Αυτοί εδώ δεν
σώζονται με τίποτε». Μάλιστα, καθώς τα μικρόφωνα ήταν ανοιχτά και το σχόλιο ακούστηκε, ο
Αλέξης Τσίπρας είπε: «Πράγματι δεν σωζόμαστε με τίποτε». Τότε ο Νίκος Βούτσης σηκώθηκε
όρθιος αντιδρώντας στις παρατηρήσεις του
Αλέξη Τσίπρα και αποχώρησε από τη σύσκεψη
του Πολιτικού Συμβουλίου καταγγέλλοντας
«απαράδεκτες συμπεριφορές». Τα πνεύματα
οξύνθηκαν περισσότερο και ο Νίκος Φίλης κάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό να ανακαλέσει
και να πάρει πίσω όσα είπε για τα στελέχη της
λεγόμενης εσωκομματικής αντιπολίτευσης.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Τσίπρας
προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα ανταρσία
έβαλε στο τραπέζι συμβιβαστική πρόταση, να
δηλώσει «παρών» ο ΣΥΡΙΖΑ στην αποζημίωση
της Fraport, και τέθηκε το ζήτημα σε ψηφοφορία εντός του κομματικού οργάνου. Με το
«παρών» συντάχθηκε η πλειοψηφία των με-

λών του Πολιτικού Συμβουλίου και το «παρών» συγκέντρωσε περισσότερες από 30 ψήφους σε σύνολο 41. «Όχι» ψήφισαν τα στελέχη
της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, πλην του
κ. Βίτσα που δέχτηκε το «παρών».
Λίγες ώρες αργότερα, στις 23 Ιουνίου,
πράγματι κυρώθηκε κατά πλειοψηφία από
την Ολομέλεια της Βουλής η σύμβαση για την
«Οικονομική αποκατάσταση παραχωρησιούχων αεροδρομίων λόγω των συνεπειών της
πανδημίας του κορονοϊού Covid-19 για το έτος
2020». Υπέρ της σύμβασης τάχθηκε η Ν.Δ.,
ενώ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝ.ΑΛ. δήλωσαν «παρών», ενώ ΚΚΕ,
Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25 καταψήφισαν.

Η εσωκομματική αντιπολίτευση,
η Fraport και η ατάκα «δεν
σωζόμαστε με τίποτε»!

P
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Η ΔΕΗ αναβαθμίζεται από
τους οίκους αξιολόγησης
Το ότι η ΔΕΗ
αποτελεί ένα
από τα μεγαλύτερα success
stories της τελευταίας διετίας είναι γνωστό. Κατάφερε να γυρίσει τούμπα όλες τις αρνητικές προβλέψεις… Πλέον, όμως, είναι και επίσημο, μετά και την πρόσφατη αναβάθμισή της
από τη Standard & Poor’s. Ο επενδυτικός οίκος
τη «βαθμολόγησε» με Β+ και μάλιστα με θετική
προοπτική, που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να
λάβει σύντομα αναβάθμιση σε ΒΒ+. Οι λόγοι; Το
EBITDA που «καλπάζει» προς το 1 δισ. ευρώ, η
βελτιωμένη σχέση χρέους προς EBITDA και ο
«πράσινος» μετασχηματισμός ο οποίος πηγαίνει
μια χαρά. Είδες ο Στάσσης; Η αποφασιστικότητα
της κυβέρνησης που γρήγορα ανακοίνωσε τολμηρό πλάνο απολιγντιτοποίησης, η στροφή στις
ΑΠΕ, τα σχέδια για μείωση λειτουργικού κόστους και αύξηση των EBITDA, η βελτίωση της εισπραξιμότητας και οι συμπράξεις με μεγάλους
της αγοράς στις ΑΠΕ έδωσαν το στίγμα μιας εντελώς νέας εταιρείας, το μέλλον της οποίας ήταν
δυσοίωνο προ των εκλογών, θυμίζω… Ο Γιώργος Στάσσης έστριψε
το τιμόνι εκεί που πρέπει.

Χρονικό του Χρόνου

OLITICAL

Γιατί εμπιστεύεται
τον Καραμανλή
ο Κυριάκος;

Ρ

ωτούν αρκετοί: «Γιατί εμπιστεύεται ο
Κυριάκος Μητσοτάκης τον Κώστα Αχ.
Καραμανλή;». Διότι αυτήν τη στιγμή
τρέχουν πράγματα που είχαν «κολλήσει» για
πάρα πολλά χρόνια. Τρέχει το μεγαλύτερο
σχέδιο δημοσίων έργων από το 2004, ύψους
13 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ήδη έργα ύψους 4
δισ. ευρώ βρίσκονται σε διαδικασία εκτέλεσης. Μεταξύ αυτών, η Γραμμή 4 του μετρό
ύψους 1,3 δισ. ευρώ, η ολοκλήρωση του Ε65
ύψους 440 εκατ. ευρώ, η σύνδεση Ακτίου Αμβρακίας ύψους 150 εκατ. ευρώ, το Αεροδρόμιο του Καστελλίου στην Κρήτη ύψους
500 εκατ. ευρώ καθώς και αντιπλημμυρικά
έργα ύψους 350 εκατ. ευρώ. Επίσης, ξεμπλόκαρε τον πολύπαθο δρόμο Πύργου - Πάτρας,
όπως και τον ΒΟΑΚ, και πλέον το μεγάλο του
στοίχημα είναι η δρομολόγηση των σημαντικών σιδηροδρομικών έργων και συγκεκριμένα η «ανάκτηση» κατ’ αρχάς του δικτύου που
βασανίζεται από συχνές ζημιές, η πλήρης
ηλεκτροκίνησή του και ο εκσυγχρονισμός της
γραμμής Θεσσαλονίκη - Καβάλα - Αλεξανδρούπολη - Εύξεινος Πόντος, ως ανταγωνιστικού δικτύου τρένων και λιμανιών απέναντι
στα στενά του Βοσπόρου. Και μαζί η προέκταση του Προαστιακού προς Λαύριο και Ραφήνα. Θέλετε κι άλλα; Δεν φτάνουν αυτά;

Βαστάτε μικρό καλάθι με την υπόθεση στα Γλυκά
Νερά. Για την ακρίβεια, μην υιοθετείτε όλα όσα
γράφονται και ακούγονται για το κίνητρο του δολοφόνου. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει από πουθενά
εμπλοκή κάποιου τρίτου προσώπου - ούτε σπίτι που
υποτίθεται είχε ενοικιαστεί στην Κρήτη… Επίσης,
δεν προκύπτει καμία σχέση μεταξύ του Μπάμπη
Αναγνωστόπουλου και του επιχειρηματία της
εστίασης που αυτοκτόνησε με δύο σφαίρες.

Το… κίνημα των «8»
σας λέει κάτι;
Είχα ακούσει για τους «53+», για την «Ομπρέλα», για τη «Ρενέ», αλλά για «Κίνημα των 8» ομολογώ πως δεν ήξερα, καθότι και οι οκτώ είναι σε
άλλο μήκος κύματος ο ένας από τον άλλον. Ποιοι
είναι οι οκτώ; Οι Ν. Φίλης, Ν. Βούτσης, Ευκλ.
Τσακαλώτος, Π. Σκουρλέτης, Δ. Βίτσας, Θ. Δρίτσας, Τ. Χριστοδουλοπούλου, Π. Λάμπρου, οι
οποίοι είναι έξαλλοι με τον Τσίπρα για την υπόθεση της Fraport - και όχι μόνον! Μάλιστα, τα προεδρικά στελέχη προσπαθούσαν να πείσουν τα
ΜΜΕ ότι δεν τρέχει και κάτι σπουδαίο με τα συγκεκριμένα στελέχη. Όχι, βέβαια, τι να τρέχει; Αν
εξαιρέσεις ότι σχεδόν κανείς τους δεν θέλει τον
Τσίπρα για αρχηγό, όλα τα άλλα είναι μια χαρά…

P
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Στο νοσοκομείο για επέμβαση
μηνίσκου η Μαρέβα
Σε επιτυχή
επέμβαση μηνίσκου υπεβλήθη
χθες το πρωί
στο νοσοκομείο
«Υγεία» η Μαρέβα Μητσοτάκη. Σύμφωνα με
πληροφορίες,
στο πλευρό της
βρέθηκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο γιος
της Κωνσταντίνος και η μητέρα της. Μέσα
στην ημέρα
αναμενόταν να πάρει εξιτήριο για να επιστρέψει
στο σπίτι της. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ταλαιπωρείτο από κάκωση στο γόνατο λόγω της έντονης δουλειάς και της υπερκινητικότητας του
προηγούμενου διαστήματος. Περαστικά…

Πολλές αναβολές για το σαλέ
των Κουτσολιούτσων
Από αναβολή σε αναβολή πάει το σαλέ των Κουτσολιούτσων στο Πήλιο, που έχει εδώ και καιρό
βγει στο σφυρί για 500.000 ευρώ. Η κατοικία βρίσκεται στη θέση «Ζαφειρέικα», με την αυλή της
και το οικόπεδό της, εκτάσεως 2.296 τ.μ., που περιλαμβάνει πέντε ανεξάρτητα μικρά κτίσματα. Η
τιμή πρώτης προσφοράς γι’ αυτό έχει οριστεί στις
504.500 ευρώ. Είναι, λένε, προικιό της μαμάς Αικατερίνης και ο πλειστηριασμός πάει τώρα για
τέλος του Ιούνη. Βρε, μπας και είναι πρώτη κατοικία και το καθυστερούν; Μη μείνουν στον δρόμο οι άνθρωποι! Κρίμα…

Η ατάκα Πιερρακάκη
στην ΟΝΝΕΔ

Η Ν.Δ. αντιμέτωπη
με τον κακό της εαυτό
Νομίζω ότι σας είχα προϊδεάσει για την κόντρα της
ΟΛΜΕ με το υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι καν
κόντρα με τη Νίκη Κεραμέως. Είναι εσωτερική κόντρα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς την πλειοψηφία
της ΟΛΜΕ την ελέγχει η «γαλάζια» συνδικαλιστική
παράταξη, δηλαδή η ΔΑΚΕ! Ο Μητσοτάκης το είπε
περίπου ξεκάθαρα. Πολλοί τον άκουσαν, λίγοι τον
κατάλαβαν. Ο κ. Μητσοτάκης το Σάββατο στο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ διεμήνυσε: «Να σταματήσουμε να
είμαστε όμηροι ξεπερασμένων συνδικαλιστικών
αντιλήψεων». Παρέπεμψε στον νόμο Χατζηδάκη,
βάσει του οποίου, «αν η απεργία κηρυχθεί παράνομη, δεν θα μπορεί να επιστρέψει από το παράθυρο
σε κάποιον δευτεροβάθμιο φορέα».

Μια ατάκα του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη στη
σαββατιάτικη ημερίδα της ΟΝΝΕΔ -project2030έσπασε ταμεία, όπως μαθαίνω. «Όταν ξεκινήσαμε το 2019, όλοι μας έλεγαν “ελάτε να σας πούμε
πώς να το κάνετε”. Τώρα μας ρωτάνε “πώς το κάνατε;”». Ο ίδιος ο Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι
ακόμη χρειάζεται να κλείνουν κενά, αλλά σε τρία
συγκεκριμένα πράγματα -Ψηφιακό Πιστοποιητικό, Διαδικασία Εμβολιασμού, Εισαγωγή 5G- έκαναν τη διαφορά! Προσθέτω επίσης ότι το project2030.gr Youth Forum powered by ΟΝΝΕΔ παρακολούθησαν πάνω από 40.000 μοναδικοί χρήστες στο YouTube και στα social media, ενώ το
hashtag #2030gr ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωντανής μετάδοσης στα trending topics του
Τwitter. Η ΟΝΝΕΔ δεν είναι μόνο μπουζούκια και
πάρτι, όπως στο παρελθόν, αλλά παράγει πολιτικό
έργο… Να τα λέμε κι αυτά.
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Το... Πρόσωπο
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Το «ευχαριστώ» Μητσοτάκη στον Νικήτα
Είναι γνωστό ότι ο αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, όταν έχει ισχυρή άποψη,
δύσκολα κάνει πίσω. Κοινώς, δεν μασάει τα λόγια του και πολλές φορές έχει έρθει σε κόντρα με
αρκετές επιλογές της Ν.Δ. Επίσης, είναι γνωστό ότι ο Νικήτας είναι κατά της Συμφωνίας των
Πρεσπών. Παρ’ όλα αυτά, δεν φαίνεται διατεθειμένος να προκαλέσει προβλήματα στο εσωτερικό
της «γαλάζιας» παράταξης και έσπευσε να το διευκρινίσει. «Παρότι αντίθετος με τη Συμφωνία
των Πρεσπών, δεν θέλω επ’ ουδενί να δημιουργήσω πρόβλημα στην κυβέρνηση. Θα κάνω την
καρδιά μου πέτρα και θα ψηφίσω τα συνοδεύοντα αυτή μνημόνια συνεργασίας», δήλωσε
δημοσίως ο Κακλαμάνης. Αμέσως μετά δέχθηκε τηλεφώνημα από το Μέγαρο. Οι επιτελείς του
Μαξίμου τον ευχαρίστησαν εκ μέρους του Μητσοτάκη για την υπεύθυνη στάση του…

Σκέψεις να ανοίξουν
το Μαξίμου και
το Προεδρικό…

Γράφει η

Ντένη Καρέλη

Όσο ήταν ο Στελάρας,
καλά τη βγάζαμε,
σύντροφοι…
Όσο ήταν πάνω ο μπαμπάς του Νίκου, ο
Στελάρας, καλά τη βγάζανε τα παιδιά.
Τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν… Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν καταγγελίες του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΑΣΘ Γιώργου
Σκόδρα για χρήση πλαστών τίτλων
σπουδών από εργαζομένους του Οργανισμού. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική
έρευνα για να ελεγχθούν ποινικά τα καταγγελλόμενα. Τα αδικήματα που τίθενται προς διερεύνηση είναι, σύμφωνα με
όσα έγιναν γνωστά, αυτά της πλαστογραφίας και της παράβασης καθήκοντος ή της υπόθαλψης εγκληματία, σε
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η κατάσταση αυτή τελούσε σε γνώση των αρμόδιων οργάνων του ΟΑΣΘ και έκαναν
τα στραβά μάτια, όλα τα προηγούμενα
χρόνια. «Κάποιοι έχουν αρχίσει να ξεβολεύονται και θα συνεχίσουν να ξεβολεύονται. Κάποιοι επέστρεψαν στο τιμόνι και θα επιστρέψουν κι άλλοι. Κάποιοι που είχαν να εργαστούν 20 χρόνια
τώρα εργάζονται. Άνθρωποι που δεν
δούλευαν ούτε μία ώρα πληρώνονταν
υπερωρίες και νυχτερινά», ανέφερε μεταξύ άλλων- ο κ. Σκόδρας, σε προ
ημερών δηλώσεις του, αποκαλύπτοντας ότι, κατόπιν διαδικασίας ελέγχου
γνησιότητας των τίτλων σπουδών που
διενεργήθηκε επί διοικήσεώς του, εντοπίστηκαν 15 περιπτώσεις πλαστών
πτυχίων.

Αναζητώντας
τον αντικαταστάτη
της Σουρανή

Τ

ο Μέγαρο Μαξίμου αναζητά τον άνθρωπο-κλειδί που θα μπορέσει να σταθεί
απέναντι στον Ιμπραήμ Καλίν και να ανοίξει τον δίαυλο επικοινωνίας. Άλλωστε, η αποχώρηση της κυρίας Σουρανή έχει «κλειδώσει» για το τέλος του
2021. Η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, Ελένη Σουρανή, μπήκε, θα έλεγε κανείς, απότομα στα βαθιά, όταν ο Ερντογάν, με έναν ομολογουμένως ανορθόδοξο τρόπο, στην κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζήτησε να φύγουν όλοι από το δωμάτιο και να μείνει ο Ιμπραήμ Καλίν. Μη
έχοντας άλλη επιλογή, από ελληνικής πλευράς έμεινε μέσα η κυρία Σουρανή, που
γνωρίζει όσο κανείς υπηρεσιακός παράγοντας τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών
διενέξεων. Όμως, είναι αλήθεια ότι η κίνηση του Ερντογάν να αλλάξει τους όρους
του παιχνιδιού και να ζητήσει την ύπαρξη ανοικτής γραμμής μεταξύ συμβούλων
και όχι μεταξύ υπουργών Εξωτερικών αλλάζει εντελώς τη στρατηγική των δύο
πλευρών. Η επιρροή του Καλίν δεν περιορίζεται μόνο στη διπλωματία, αλλά επεκτείνεται και στις θεμελιώδεις κατευθύνσεις του τουρκικού κράτους, το οποίο
απομακρύνεται σταθερά από τον κοσμικό του χαρακτήρα, δίνοντας τη θέση του
στη θρησκεία, κάτι που σημαίνει το τέλος του Κεμαλισμού. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Καλίν δεν είναι μια απλή περίπτωση συμβούλου - είναι πολιτικό και πνευματικό τέκνο του Φετουλάχ Γκιουλέν και του Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος στην
πορεία προς το προεδρικό παλάτι της Άγκυρας δεν δίστασε να γίνει «πατροκτόνος», υπηρετώντας πιστά τον Ταγίπ Ερντογάν. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό
ότι απέναντι στον Καλίν η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να επιλέξει έναν ισχυρό
ανώτερο διπλωμάτη, ο οποίος να έχει μεγάλη εμπειρία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Έναν διπλωμάτη που να μπορεί να σταθεί ως «καθρέφτης» απέναντι στον Καλίν και στην επιθετικότητα του τελευταίου.
Δεν το λες κι εύκολο πράγμα…

Έρχεται νέα… μόδα στο πολιτικό γίγνεσθαι. Τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και
στο Προεδρικό σκέπτονται πολύ σοβαρά υπό ειδικές περιστάσεις και συνθήκες- να
ανοίγουν τους χώρους για το κοινό. Να
μπορούν οι πολίτες να πηγαίνουν είτε στο
Μέγαρο Μαξίμου είτε στην Προεδρία της
Δημοκρατίας, όπου θα μπορούν να βλέπουν διάφορα εκθέματα τα οποία υπάρχουν στα δύο κτίρια. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κατερίνα Σακελλαροπούλου το επεξεργάζονται… Κάποια στιγμή
θα γίνει. Δεν είναι κακό να μπορεί ο απλός
πολίτης να επισκέπτεται τα κέντρα λήψης
αποφάσεων της πολιτικής εξουσίας.

LOCK
Μαθαίνω ότι αρκετοί επιχειρούν
να «ψήσουν» τον Πάνο να κάμει
από την αρχή κάτι καινούργιο…
Ένα κίνημα που θα ξεκινήσει πάλι
από τα social media και θα ανοίξει πλατιά της αγκάλες του στον
χώρο της Δεξιάς. Τον πιέζουν,
δηλαδή, να το ξαναστήσει από την
αρχή. Δεν ξέρω αν έχει την ίδια
ζέση και την ίδια διάθεση για κάτι
τέτοιο. Άσε που έχουν αλλάξει οι
συγκυρίες…

P
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ΕΣΕΙΣ

Αύξηση επιχειρήσεων, παρά
τη μείωση δραστηριοτήτων στο μεγάλο λιμάνι
του

Βασίλη
Κορκίδη
Πρόεδρος
ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ

Τ

α στοιχεία του πρώτου πενταμήνου του 2021 των
εγγραφών-διαγραφών στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς είναι αισιόδοξα θετικά. Σύμφωνα με την ΥΜΣ και το ΓΕΜΗ, οι εγγραφές επιχειρήσεων ανήλθαν από την αρχή του έτους μέχρι τα τέλη Μαΐου σε 537 έναντι 417 το ίδιο διάστημα
πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 28%. Οι διαγραφές περιορίστηκαν φέτος σε 50 έναντι 82 πέρυσι, σημειώνοντας μείωση 40%. Το φετινό θετικό πρόσημο ίδρυσης
503 νέων επιχειρήσεων δημιουργεί αισιοδοξία και δείχνει την ανθεκτικότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, παρά τη
μεγάλη μείωση των λιμενικών δραστηριότητων όλο το
2020, καθώς και την επιπλέον μικρή μείωση το πρώτο
πεντάμηνο του 2021.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Cosco, το πρώτο πεντάμηνο του 2021 έκλεισε με μικρή
πτώση όσον αφορά στη διακίνηση εμπορευμάτων στο
λιμάνι του Πειραιά. Πιο συγκεκριμένα, ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά τους πρώτους πέντες μήνες του τρέχοντος έτους σημείωσε πτώση 3%, καθώς
εξυπηρέτησε συνολικά 1,97 εκατ. containers από περίπου 2,03 εκατ. containers που είχε εξυπηρετήσει το
αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο διακινήθηκαν 364.000 container με -14% σε ετήσια
βάση, τον Φεβρουάριο 365.000 με -12%, τον Μάρτιο
416.000 (+10,1%), τον Απρίλιο 413.000 (+5,2%) και τον
Μάιο διακινήθηκαν 417.000 εμπορευματοκιβώτια με
μείωση -2,4%.
Η δραστηριότητα της κρουαζιέρας επηρεάστηκε
δραματικά από την πανδημία, με αποτέλεσμα το λιμάνι
του Πειραιά να υποστεί σημαντική πτώση του όγκου

επιβατών και αφίξεων σε σύγκριση με το 2019. Η συνολική κίνηση επιβατών το 2020 ήταν 16.640 σε σύγκριση
με 1,1 εκατ. το 2019, σημειώνοντας μείωση 98,5%. Οι
αφίξεις κρουαζιερόπλοιων μειώθηκαν το 2020 κατά
87,8% από τις 622 αφίξεις το 2019, αλλά φέτος το καλοκαίρι αναμένονται 40 κρουαζιερόπλοια να «ξανασαλπάρουν» με λιμάνι εκκίνησης τον Πειραιά. Η κίνηση
της ακτοπλοΐας επίσης μειώθηκε από τα περιοριστικά
μέτρα για τον τουρισμό και τα εσωτερικά ταξίδια και
επηρέασε πολύ αρνητικά τις διαδρομές πλοίων, τις ροές επιβατών και οχημάτων. Η συνολική κυκλοφορία
επιβατών στις εσωτερικές γραμμές το 2020 σημείωσε
μείωση 37,3% σε 10,37 εκατ. σε σύγκριση με 16,55 εκατ.
επιβάτες το 2019. Η κυκλοφορία των οχημάτων επηρεάστηκε λιγότερο κατά την περίοδο πανδημίας, σημειώνοντας μείωση 17,2% στα 2,27 εκατ. το 2020 σε σύγκριση με 2,74 εκατ. οχήματα το 2019.
Η ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, που
προσδίδει προστιθέμενη αξία σε πολλές επιχειρήσεις,
επίσης επηρεάστηκε παρά το γεγονός ότι στον τομέα
των μόνιμων δεξαμενών εξυπηρετήθηκαν 121 πλοία το
2020 έναντι 112 το 2019 με αύξηση 8% και με 937 ημέρες πληρότητας. Η μείωση 13% που καταγράφηκε στη
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη με 254 πλοία το 2020,
έναντι 292 το 2019, κόστισε ακριβά σε πολλές επιχειρήσεις του κλάδου. Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις μεταξύ της Cosco και του ελληνικού Δημοσίου προκειμένου να επιτευχθεί ο συμβιβασμός μεταξύ των δύο μερών. Αφού ολοκληρωθεί η
συμφωνία, η Cosco θα πάρει τον έλεγχο του επιπλέον
16% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. και ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει στο Δημόσιο πως θα προχωρή-

σει η υλοποίηση δεσμευτικών επενδύσεων ύψους
293,7 εκατ. ευρώ. Αυτήν τη στιγμή η Cosco ελέγχει το
51% και, σύμφωνα με το master plan, oι συνολικές
επενδύσεις της Cosco στον ΟΛΠ ανέρχονται σε 612
εκατ. ευρώ, με τα 294 εκατ. να αφορούν στις λεγόμενες
δεσμευτικές επενδύσεις, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2021 προκειμένου να
μεταβιβαστεί στην Cosco και το υπόλοιπο 16% της ΟΛΠ
Α.Ε. Μέχρι τώρα έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις ύψους
140 εκατ. ευρώ και αυτό είτε επειδή δεν προχώρησε η
αδειοδότησή τους είτε επειδή σταμάτησαν λόγω προσφυγών τρίτων μερών. Ωστόσο, το Δημόσιο φαίνεται να
πέτυχε έναν συμβιβασμό, σύμφωνα με τον οποίο σε
περίπτωση που κάποια από τις επενδύσεις δεν προχωρήσει, θα καταπίπτει ισόποση εγγυητική επιστολή της
Cosco. Η εξασφάλιση του Δημοσίου αναμένεται να
προέλθει από την καταβολή εγγυητικών επιστολών
ισόποσων με το ύψος των δεσμευτικών επενδύσεων
που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής και τη χορήγηση επιπλέον χρόνου δύο ετών.
Ο ανεφοδιασμός πλοίων με καύσιμα, η ναυπηγοεπισκευή, ο δεξαμενισμός και η τροφοδοσία των πλοίων
με ανταλλακτικά, εξοπλισμό και αναλώσιμα στο λιμάνι
του Πειραιά μπορεί να διαταράχθηκαν, αλλά δεν σταμάτησαν σε καμία περίοδο της πανδημίας, επιβεβαιώνοντας τις δυνατότητες των υποδομών, την επάρκεια
υλικών, την τεχνολογία και την τεχνογνωσία που διαθέτουμε. Απόδειξη άλλωστε είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον που επιβεβαιώνεται με την αύξηση νέων επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, παρά την
ετήσια μείωση ελέω πανδημίας όλων των δραστηριοτήτων στο μεγάλο λιμάνι της χώρας.

Οι δακτυλοκουνίστρες

Δ

εν πρόλαβε καλά καλά να τελειώσει η παρουσίαση της νέας κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την «Κάρτα Ελευθερίας» και
βγήκαν στο διαδικτυακό σεργιάνι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης οι «δακτυλοκουνίστρες». Και άρχισαν την προσφιλή τους τακτική: να κουνάνε το δάκτυλο. Το τι διαβάσαμε δεν λέγεται. Εισαγγελείς δεν
έχουν εξαπολύσει τέτοιους «φιλιππικούς». «Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά» ακούσαμε, «δωράκι
στους μισούς νέους» διαβάσαμε, «εξαγορά ψήφων»
είδαμε ότι κάποιοι ισχυρίζονται και άλλα πολλά…
Όταν όμως επιχειρεί κάποιος να θέσει την ουσία
του προβλήματος, εκεί οι δακτυλοκουνίστρες «στρίβουν διά του αρραβώνος» κατά παράφραση της
γνωστής ελληνικής ταινίας. Διότι η κριτική τους είναι άκρως επιδερμική, αφού φτάνει μόνο στην επιφανειακή «καταγγελία» του τύπου «δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά», χωρίς καν να μπαίνουν στον κόπο να μας πουν ποια, κατά τη γνώμη τους, είναι τα…
σοβαρά.
Σε όσους -πολιτικούς, κόμματα, δημόσια πρόσω-

πα, πολίτες- δεν αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης (δικαίωμά τους) τίθεται εκ των
πραγμάτων το ερώτημα: «Έχετε καλύτερη ιδέα; Πείτε την». Μην κουνάτε απλώς το δάκτυλο, επιχειρήστε μια φορά να συνεισφέρετε θετικά λέγοντας μια
δική σας ιδέα και περιγράφοντας τα πλεονεκτήματά
της.
Και πιο συγκεκριμένα: Είναι οι κάθε λογής «δακτυλοκουνίστρες» υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού; Ή θεωρούν ότι πρέπει να παραμείνει προαιρετικός και να δοθούν κίνητρα, όπως κάνει η κυβέρνηση; Ας δώσουν επιτέλους μια απάντηση για να
καταλάβουμε και εμείς τι ακριβώς προτείνουν, αφού
κουνήσουν το δάκτυλο σε κάθε νέα σκέψη, νέα ιδέα,
νέα πρόταση. Πώς θα αυξηθεί το ποσοστό των εμβολιασμένων ώστε να δημιουργηθεί το τείχος ανοσίας;
Ομοίως πρέπει να μας πουν αν πρέπει ή όχι να είναι ο εμβολιασμός προαπαιτούμενο κάθε παρουσίας σε χώρο όπου βρίσκονται και άλλοι άνθρωποι
(χώρος εργασίας, μέσα μαζικής μεταφοράς, χώροι
συναυλιών, θέατρα, κινηματογράφοι, γήπεδα, συ-

ναυλιακοί χώροι κ.λπ.). Πρέπει; Ναι ή όχι; Δεν μπορούν μόνο να κουνούν το δάκτυλο κάνοντάς μας μαθήματα του καναπέ. Πρόταση υπάρχει;
Η «Κάρτα Ελευθερίας», όμως, δεν είναι μόνο κίνητρο. Είναι και δώρο ευγνωμοσύνης προς τα νέα παιδιά
που πιέστηκαν όλο αυτό το διάστημα. Οι πρωτοετείς
φοιτητές δεν ξέρουν πού πέφτει η σχολή τους. Οι μαθητές που έδωσαν Πανελλήνιες βίωσαν πρωτόγνωρες
καταστάσεις. Σε αυτούς είναι κακό να δώσει η Πολιτεία
ενάμισι κατοστάρικο να πάνε κάπου διακοπές; Πού
ακριβώς είναι το κακό; Δώρο και κίνητρο μαζί είναι η
«Κάρτα Ελευθερίας».
Ωστόσο, η κυβέρνηση έκανε ένα λάθος: Εξήγγειλε
μόνο ένα μέτρο, αυτό για τους νέους, με αποτέλεσμα
όλοι οι υπόλοιποι που και πιεστήκαμε και εμβόλιο
κάναμε να νιώθουμε ότι μας ξέχασαν. Η γνώμη του
γράφοντος είναι ότι έπρεπε να εξαγγελθούν όλα τα
μέτρα μαζί, τα κίνητρα για όλο τον πληθυσμό, παρά
το ότι και τότε κάτι θα έβρισκαν για την αγαπημένη
τους κίνηση οι δακτυλοκουνίστρες.

του

Διαμαντή
Σεϊτανίδη
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ΘΕΣΕΙΣ

Αναπαραστάσεις του ασυνειδήτου και εγγραφή παιδικού τραύματος

Π
της

Χριστίνας
Μπογιατζή
Παιδοψυχολόγος
ΜΑ,
Λογοπαθολόγος Ακοολόγος ΜΑ,
Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ

όσο λυπηρό είναι όταν οι ενήλικες υποτιμούν το παιδικό
τραύμα! Υπάρχουμε από την
ενδομήτρια ζωή - πόσω μάλλον από τη
βρεφική! Το βρέφος κάνει εγγραφές
στο ασυνείδητο από τη στιγμή που αυτό
είναι εκτεθειμένο σε εξωτερικά ερεθίσματα, μέσω των πέντε αισθήσεων. Για
παράδειγμα, ένα κορίτσι 11μηνών μπορεί να έχει την αίσθηση της κακοποίησης από ενήλικα με τον πιο ύπουλο και
λανθάνοντα τρόπο, ακόμη και εάν δεν
ειπωθεί λέξη μπροστά του!
Τα βρέφη (0-2 ετών), τα νήπια (3-5
ετών) και τα παιδιά έως 12 ετών καταγράφουν στον
«σκληρό δίσκο» της ύπαρξής τους ανεμπόδιστα και
αδιήθητα ΌΛΑ τα ερεθίσματα, είτε μας το δείχνουν
είτε όχι. Το ίδιο τραύμα αφορά σε διαφορετικές παρενέργειες, ανάλογα με την ηλικία και την ιδιοσυγκρασία του προσώπου αλλά και τη φύση του τραύματος. Ένα βρέφος θα θυμάται τις αναπαραστάσεις
του ασυνειδήτου ως δομικές αλήθειες του εαυτού
του. Η πρωτόλεια μορφή της συνείδησης του βρέφους εσωκλείει τη διάκριση ανάμεσα σε «καλά»
και «κακά αντικείμενα» (good/bad objects), κάτι
που η φύση της ανάπτυξης του ανθρώπου εγκαθιστά περίτεχνα μέσα του (στον ψυχισμό του) ως μηχανισμό επιβίωσης, για λόγους προστασίας. Είναι ο
τρόπος να απορρίψεις τον κίνδυνο ή να επιτρέψεις
την αγάπη και τη σύνδεση - είναι αυτή ακριβώς η
διχοτόμηση και διελκυστίνδα. Είναι αυτό το απόλυ-

Κάθε Τρίτη

το δίπολο στη συνείδηση (που την έχουν ακόμη και
τα ζώα), το οποίο γίνεται εύφορη γη πάνω στην
οποία καλλιεργούνται η σύνδεση και ο ασφαλής
δεσμός ανάμεσα στο μωρό και τη μητέρα (ως συνήθη φροντιστή του).
Όταν η εγγραφή του τραύματος πραγματωθεί στη
διάρκεια της ακμάζουσας λειτουργίας αυτού του
μηχανισμού (0-2 ετών: καλός/κακός φοβάμαι/εμπιστεύομαι), αυτό φέρνει ως αποτέλεσμα τη βαθιά διάρρηξη της εμπιστοσύνης και συνεπώς του ασφαλούς δεσμού με οποιονδήποτε άλλον. Ο ασφαλής δεσμός με τη μητέρα είναι προθάλαμος για εμπιστοσύνη και αίσθηση του εαυτού
μου μέσα μου. Είναι η βάση για να αναγνωρίζω την
ίδια μου την ταυτότητα! Μία εμπειρία όπως το νεκρό άγγιγμα της μητέρας του πάνω του ή ο βουβός
πόνος μιας γιαγιάς που έχασε το παιδί της ή και η
αποστροφή μίας μάνας προς τη γέννηση του ίδιου

του παιδιού της (π.χ., εάν προέκυψε από
βιασμό) μπορεί να γίνει αιτία για μελλοντικές διαταραχές άγχους, ενοχικά σύνδρομα,
κλινική κατάθλιψη, διαταραχές συναισθήματος ή και προσωπικότητας.
Η λέξη-κλειδί εδώ είναι οι «αναπαραστάσεις» (representations), οι οποίες δρουν ως
ανακλαστικές απεικονίσεις του νου (που είναι ακόμη σε πρώιμη φάση ανάπτυξης), μέσα από ψυχοσυναισθηματικές εμπειρίες.
Για παράδειγμα, οι αναπαραστάσεις του μωρού ως προς τη μητέρα μπορούν να εισέλθουν μέσα στον ψυχισμό του ως ένα άρωμα,
μία αίσθηση συνύπαρξης και σίγουρα ως
μία κατάφαση ζωής. Η μητέρα για το βρέφος είναι
ό,τι το κλάμα για τη γέννα: Είναι η υπογραφή της
ζωής. Εάν αφαιρέσεις από ένα βρέφος την υπογραφή, αναιρείς το συμβόλαιο - και στο συμβόλαιο
ζωής δεν έχει απλώς την επιθυμία να ζήσεις, αλλά
και τον τρόπο να το κάνεις!
Ας μην υποτιμούμε, λοιπόν, το παιδικό τραύμα,
επειδή ένα παιδί δεν είναι -αναπτυξιακά- ακόμη σε
θέση να επικοινωνήσει μαζί μας. Η επικοινωνία
που έχει μαζί μας είναι σε ενδοψυχικό και όχι λεκτικό επίπεδο, κάτι το οποίο της δίνει χαρακτήρα
διαχρονικό και ίσως και τετελεσμένο. Ο άνθρωπος
νιώθει προτού μιλήσει και προτού πεθάνει δεν είναι απαραίτητο να έχει πει λέξη - αρκεί να έχει νιώσει. Κοινοί παρονομαστές, οι σύνδεση, δεσμός και
εμπιστοσύνη. Ό,τι παρεμποδίζει την ανάπτυξη αυτών συνιστά παιδικό τραύμα…

Tιπ πολιτικής επικοινωνίας

Αν δεν θέλετε να βγάζετε πληκτικούς και μονότονους λόγους, αν βλέπετε κλειστούς τους
δρόμους προβολής σας στα «μεγάλα» ΜΜΕ,
αν θέλετε να εντυπωσιάζετε με τις λεκτικές
παρεμβάσεις σας, αν θέλετε να ξεχωρίσετε
από τους αντιπάλους σας, συμβουλευθείτε τον
Οδηγό «Ευ Πολιτεύεσθαι» με τα 333+1 tips της
πολιτικής επικοινωνίας! Ένας πολύτιμος σύμβουλος επικοινωνίας στα χέρια σας!
1. Στην πολιτική τα τρία «Δ» σάς δίνουν τη νίκη σε
κάθε εκλογική αναμέτρηση: Διαίρεσε, Διέλυσε, Διαμέλισε. Τα «άλλα», τα υπόλοιπα, είναι
λεπτομέρειες!
2. Όταν ο εργαζόμενος θεωρείται απλώς κόστος
εργασίας, τότε η οποιαδήποτε ανάπτυξη της
οικονομίας δεν θα βελτιώσει τη θέση του.
3. Οι πολιτικοί είναι πλάσματα της συνήθειας περισσότερο και από απλούς πολίτες και οι όποιες αλλαγές τους ενοχλούν και τους αναστατώνουν. Ιδιαίτερα όταν αυτές αφορούν στα «χωρικά τους ύδατα»!

4. Αρκετοί πολιτικοί ηγέτες συμφωνούν και υιοθετούν τη ρήση του Νικολό Μακιαβέλι, ότι οι
πολίτες «δεν σε σέβονται όταν σε αγαπούν, σε
σέβονται όταν σε φοβούνται». Το αν θα θεωρηθούν αποσυνάγωγοι από τη διεθνή κοινότητα τους αφήνει αδιάφορους.
5. Ένα αξίωμα στην πολιτική μάς διδάσκει ότι
«όταν ο πολιτικός δεν έχει πράγματα ευχάριστα να πει στους πολίτες, καλύτερα να μην πει
τίποτα». Η αναμόχλευση παλαιών τσιτάτων
βλάπτει σοβαρά την εικόνα του.
6. Στα απολυταρχικά καθεστώτα η δημοκρατία
μπορεί να «εξορίζεται» από τους δρόμους,
αλλά παραμένει πιο δυνατή στα μυαλά των πολιτών.
7. Ποτέ μα ποτέ μην «κυνηγήσετε» τη γυναίκα του
πολιτικού σας αντιπάλου. Είναι μια συνήθης
πρακτική των τελευταίων χρόνων για να πληγούν
οι πολιτικοί αντίπαλοι, όμως τις περισσότερες
φορές είναι όπως τα «χαλασμένα» πυροτεχνήματα και μπορεί να σκάσουν στα χέρια.

8. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν την πραγματικότητα της «στιγμής». Όσοι δεν τις παίρνετε
σοβαρά κινδυνεύετε να την «πατήσετε»!
9. «Δι’ ασήμαντον αφορμήν» μπορεί να χαθεί μια
εκλογική μάχη. Από τα γεγονότα της τελευταίας στιγμής, μια λάθος δήλωση, μια αποκάλυψη, ένα συμβάν για το οποίο δεν ευθύνεστε.
Από μια φονική πλημμύρα, φωτιά, τραγωδία
σε λούνα παρκ! Πολλά τα παραδείγματα.

του

Θανάση
Παπαμιχαήλ

10. Ο πολιτικός είναι σαν τον ακροβάτη. Θέλει να
έχει δίχτυ ασφαλείας και τον ρόλο του δίχτυ
ασφαλείας τον έχει ο σύμβουλος επικοινω- Επικοινωνιολόγος
thanasis.papamichail@yahoo.gr
νίας του. Ο επικοινωνιολόγος.
11. Στην πολιτική σας πορεία πολλές φορές τα
εμπόδια φαίνονται «βουνό». Ο πιο σωστός
τρόπος αντιμετώπισης είναι να υπερπηδάς το
πιο μεγάλο εμπόδιο αποσυναρμολογώντας το
σε μικρότερα κομμάτια, μέχρι να γίνει του
«χεριού» σας. Αποτέλεσμα, τα απίθανα γίνονται πιθανά!

P
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Βουλευτής Α’ Ανατολικής Αττικής, τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.

H

μετα-πανδημία εποχή θα βρει τη χώρα
και την κοινωνία διαλυμένες, με μια
δημοκρατία λαβωμένη και με την ανασφάλεια της εξέλιξης και των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης, υποστηρίζει ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. Χρήστος Σπίρτζης, ενώ επιρρίπτει αποκλειστική ευθύνη «στις εμμονές και τους δογματισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Εθνικό καθήκον η συστράτευση
του προοδευτικού κόσμου

11
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POLITICAL
Πολλή συζήτηση για την προοδευτική
διακυβέρνηση. Με ποιους και με ποιες
προϋποθέσεις;
Με όλους όσοι αυτοπροσδιορίζονται στον
προοδευτικό χώρο. Με όλους όσοι στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δυνάμεων
που στηρίζουν τις αγορές και τις μεταπρατικές δυνάμεις και εκείνων που στηρίζουν την
κοινωνία, το κοινωνικό κράτος, τις υγιείς
παραγωγικές δυνάμεις, τον κόσμο της εργασίας παίρνουν ξεκάθαρη πολιτική θέση
υπέρ της κοινωνίας.
Με όλους όσοι δεν μπορούν να ανεχθούν
την απομείωση της δημοκρατίας, των συνταγματικών, δημοκρατικών και ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στον βωμό ενός ιδιότυπου
επικοινωνιακού νεολογισμού περί «νόμου
και τάξης», που εμπεριέχει βαριά καταστολή, απρόκλητη αστυνομική βία, ανεξέλεγκτη δράση του εγκλήματος και ανασφάλεια
στην καθημερινή ζωή του πολίτη.
Με όλους όσοι υπερασπίζονται την κοινωνία αλληλεγγύης, το κράτος δικαίου και
ισονομίας, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, την
πολιτιστική μας κληρονομιά, την ιστορία και
τον πολιτισμό μας.
Η συστράτευση του προοδευτικού κόσμου για την ανατροπή του βαλκανικού τύπου νεοφιλελευθερισμού της κυβέρνησης
Μητσοτάκη και την εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης είναι εθνικό
καθήκον.
Αυτό το καθήκον θα υπηρετήσουμε ταυτόχρονα με την προσπάθεια συγκρότησης
της απαιτούμενης κοινωνικής και πολιτικής
πλειοψηφίας.
Αν είναι αλήθεια, όπως υποστηρίζει ο
ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ., ότι η κυβέρνηση έχει
φθορά, γιατί δεν την εισπράττει η παράταξή σας;
Είναι δεδομένη η φθορά της κυβέρνησης
Μητσοτάκη από τις αντιλαϊκές πολιτικές που
δύο χρόνια εφαρμόζει σε όλα τα πεδία. Η τεράστια αποτυχία του επιτελικού κράτους
Μητσοτάκη στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης με τα ολέθρια αποτελέσματα σε
ανθρώπινες ζωές και οικονομία, η επιχείρηση τρομοκράτησης της κοινωνίας και ιδιαιτέρως των νέων ανθρώπων, η ανεξέλεγκτη δράση του οργανωμένου εγκλήματος
και η αύξηση της ανασφάλειας του πολίτη, η
επιβολή αντικοινωνικών νόμων, η ακινησία
στα έργα και τις αναπτυξιακές προσπάθειες,
η ηττοπαθής στάση στα μεγάλα εθνικά θέματα, η χειραγώγηση της ενημέρωσης και η
φίμωση φωνών που αντιδρούν ακόμη και
στο Διαδίκτυο συνθέτουν ένα εκρηκτικό
μίγμα που κάνει τους πολίτες να ασφυκτιούν. Το κλίμα αυτό αποτυπώνεται συντριπτικά ήδη στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
δημοσκοπήσεων. Η δική μας δύναμη ήταν
και θα είναι πάντα η άμεση επαφή μας με

στoν
Γιάννη Σπ. Παργινό

parginos@paraskhnio.gr
την κοινωνία, με τους συμπολίτες μας, με
τους ανθρώπους της εργασίας και της δημιουργίας. Αυτή η επαφή συρρικνώθηκε από
τις αντικειμενικές δυσκολίες των μέτρων
αντιμετώπισης της πανδημίας. Είναι δική
μας υποχρέωση να εντείνουμε αυτή την
επαφή με τους πολίτες, να αισθανθούν ότι
δεν είναι μόνοι τους απέναντι σε μια σκληρή
Δεξιά του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη.
Ποιο είναι το δικό σας αφήγημα για τη
μετα-πανδημία εποχή;
H μετα-πανδημία εποχή θα βρει τη χώρα
δυστυχώς ξανά με μια κοινωνία διαλυμένη,
με μια οικονομία που έχει όλα τα χαρακτηριστικά των μνημονιακών χρόνων, με μια
δημοκρατία λαβωμένη και με την ανασφάλεια της εξέλιξης και των επιπτώσεων της
υγειονομικής κρίσης, με αποκλειστική ευθύνη τις εμμονές και τους δογματισμούς
της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τα διλήμματα
των αντιδιαμετρικά διαφορετικών πολιτικών επιλογών μεταξύ της πολιτικής της
Ν.Δ. και της δικής μας πολιτικής πρότασης
είναι ξεκάθαρα.
Ακόμη και μέσα στην υγειονομική κρίση ο
ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. με ευθύνη απέναντι στους πολίτες κατέθεσε εγκαίρως τεκμηριωμένες
προτάσεις για ανάσχεση της κρίσης σε υγειονομικό, οικονομικό και εργασιακό επίπεδο. Δεν μπορεί να υπάρχει ευρωπαϊκή Ελλάδα χωρίς προσπάθεια κλεισίματος των
ανισοτήτων, χωρίς κράτος δικαίου, χωρίς
στήριξη των δημοκρατικών θεσμών, χωρίς
ισονομία και ίση μεταχείριση πολιτών, χωρίς
κοινωνική ειρήνη. Δεν μπορεί να υπάρχει
Ελλάδα χωρίς δημοκρατία, χωρίς σεβασμό

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

στην πολιτιστική μας κληρονομιά, χωρίς
ιστορική μνήμη, χωρίς εθνικές γραμμές.
Με απόλυτη συναίσθηση των ευθυνών
μας απέναντι στη χώρα και τον ελληνικό λαό,
με περισσότερη εμπειρία από την προηγούμενη κυβερνητική μας θητεία, θα θεραπεύσουμε τις πληγές που άνοιξε το επιτελικό
κράτος Μητσοτάκη στη δημοκρατία, την κοινωνία, την εργασία και την οικονομία, υλοποιώντας το σχέδιό μας για την εθνική ανασυγκρότηση.
Μήπως και ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. οφείλει να
κάνει τη δική του αυτοκριτική και να
προβάλει μια νέα ομάδα άφθαρτων στελεχών χωρίς παλιές πολιτικές αμαρτίες;
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία έχει κάνει την αυτοκριτική του και μάλιστα γενναία
και δημόσια. Έχουμε αντιληφθεί και παραδεχτεί τα λάθη που συντελέστηκαν τα 4,5
χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας και
έχουμε απόλυτη επίγνωση για τα κοινωνικά
στρώματα που επιβαρύνθηκαν δυσανάλογα
για την έξοδο της χώρας μας από τα μνημόνια και για τη στήριξη όσων αντιμετώπιζαν
ανθρωπιστική κρίση. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να
σταθεί με όλες του τις δυνάμεις απέναντι
στην οικοδόμηση του αδιαφανούς, αναξιοκρατικού και σκληρού κομματικού κράτους
της Δεξιάς, στην αποδόμηση εργασιακών
και κοινωνικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων και στην επικοινωνιακή πολιτική της
στρέβλωσης.
Για εμάς η ανανέωση του πολιτικού δυναμικού είναι μια διαρκής και απαραίτητη πολιτική διαδικασία παραγωγής πολιτικών
στελεχών και απόψεων και προφανώς της
αναγκαίας τεχνοκρατικής τεκμηρίωσης.
Βρίσκεται στον αντίποδα μιας ανανέωσης
που βασίζεται στις αρχές του star system,
μιας απολίτικης επικοινωνιακής τακτικής
και ενός άδειου σακιού από πολιτικές απόψεις και δήθεν «άριστους» τεχνοκράτες, με
ανύπαρκτες δεξιότητες και μεγάλη προθυ-

μία εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων.
Ασκείτε σκληρή κριτική ως τομεάρχης
Προστασίας του Πολίτη στην κυβερνητική πολιτική στον συγκεκριμένο τομέα.
Ποια είναι τα κύρια σημεία με τα οποία
διαφωνείτε;
Η δική μας πολιτική πρόταση για την ασφάλεια του πολίτη, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της ΕΛ.ΑΣ. και τη δημοκρατία δεν σχετίζεται με την καταστολή, την
αστυνομική βία, τη μηδενική ανοχή, τη στοχοποίηση της νεολαίας, την τρομοκράτηση
της κοινωνίας, δηλαδή, με το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Η δική μας πολιτική δεν θεωρεί την
ΕΛ.ΑΣ. και τους αστυνομικούς όργανα υλοποίησης πολιτικών σκοπιμοτήτων στα χέρια
της όποιας κυβέρνησης. Η δική μας προτεραιότητα δεν είναι οι χιλιάδες προσλήψεις
ειδικών φρουρών με κατ’ εξαίρεση διαδικασίες και με ανεπαρκέστατη εκπαίδευση
ώστε να στελεχώσουν την ΟΔΟΣ, την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, τη ΔΡΑΣΗ και τις
υπηρεσίες τής δήθεν τάξης, όπως τη αντιλαμβάνεται η Ν.Δ. στην οικία του κ. Ινδαρέ,
στην οικογένεια του κ. Καττή, στους μαθητές, στον ξυλοδαρμό νέων ανθρώπων, με
αποκορύφωμα τα άθλια γεγονότα της Νέας
Σμύρνης.
Η δική μας πολιτική βλέπει τους αστυνομικούς πρώτιστα ως πολίτες και εργαζομένους για την κοινωνία και την προάσπιση
των συνταγματικών επιταγών. Προτάσσει τη
στελέχωση και τη στήριξη των τμημάτων της
αστυνομίας που αντιμετωπίζουν την εγκληματικότητα, τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος και τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.
Η δική μας πολιτική θέλει την ίδρυση νέων τμημάτων στην ΕΛ.ΑΣ. που να αντιμετωπίζουν αξιόπιστα και με ειδικούς επιστήμονες την ενδοοικογενειακή βία, τις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία, το trafficking
παιδιών, γυναικών, προσφύγων και μεταναστών, το ηλεκτρονικό έγκλημα και τις μεταλλάξεις της εγκληματικής δράσης.

«

Έχουμε αντιληφθεί και παραδεχτεί τα
λάθη που συντελέστηκαν τα 4,5 χρόνια
της διακυβέρνησης της χώρας
και έχουμε απόλυτη επίγνωση για
τα κοινωνικά στρώματα που
επιβαρύνθηκαν δυσανάλογα για την
έξοδο της χώρας μας από τα μνημόνια
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Τα νούμερα

Δήλωση εκτός πραγματικότητας
«Ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης», τόνισε ο γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Και
πρόσθεσε: «Χρειαζόμαστε μια Αριστερά που να είναι λαϊκή, ταξική, δημοκρατική, πλατιά και ταυτόχρονα πολυσυλλεκτική». Μάλλον μακριά από την
πραγματικότητα αυτή η άποψη.

Λιτότητα 16 δισ. ευρώ τη διετία 2022-2023 προβλέπει το
νέο Μεσοπρόθεσμο (20222025), με το οποίο ο πήχης
του πρωτογενούς πλεονάσματος τοποθετείται στο πολύ υψηλό 3,7% του ΑΕΠ το
2025, ποσοστό που ξεπερνά
ακόμη και τις δεσμεύσεις
του μνημονίου που προβλέπουν πλεόνασμα 2,2%. Ο
δρόμος θα παραμείνει ανηφορικός λόγω της κλιμάκωσης των πλεονασμάτων το
2024 και το 2025 στο 2,8% και
3,7% αντίστοιχα.

Ποιοι ταξιδεύουν ελεύθερα

Ο

δηγίες προς τις χώρες-μέλη και τις αεροπορικές εταιρείες για την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού από τον Covid-19
εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και
Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC). Στο σχετικό πρωτόκολλο παρουσιάζονται μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις και άλλα μέτρα προσαρμοσμένα για κάθε
στάδιο του ταξιδιού, καθώς και συστάσεις βάσει
κινδύνου για μέτρα εισόδου για τις εξής τρεις κατηγορίες ατόμων:

N
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* Πλήρως εμβολιασμένα άτομα.
* Άτομα που ανάρρωσαν από Covid-19 τις προηγούμενες 180 μέρες.
* Άτομα που δεν εμβολιάστηκαν και δεν ανέκαμψαν από τον Covid-19 τις προηγούμενες 180 μέρες.
Όπως αναφέρεται, οι υπεύθυνοι των χωρών πρέπει να θεωρήσουν ότι εμβολιασμένοι και άτομα που
ανάρρωσαν από τον Covid-19 εντός των προηγούμενων 180 ημερών δεν υποβάλλονται σε τεστ και
δεν μπαίνουν σε καραντίνα.

Εστάλη μήνυμα

Το περίμεναν

Η πρόσφατη επίσκεψη του Ερντογάν στη Σούσα, που
προκάλεσε την οργή των Αρμενίων, είχε μεταξύ άλλων
ως θέμα συζήτησης το ενδεχόμενο δημιουργίας
τουρκικής βάσης στο Αζερμπαϊτζάν. Αυτό, όπως ήταν
φυσικό, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο ή
ασχολίαστο από τη Ρωσία, με τον εκπρόσωπο του
Κρεμλίνου να λέει ότι μια στρατιωτική βάση θα
αναγκάσει τη Ρωσία να αμυνθεί.

Η παρουσία του πρώην ευρωβουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Χρυσόγονου και του πρώην
υπουργού Προστασίας του Πολίτη επί κυβέρνησης Τσίπρα Γιάννη Πανούση σε πάνελ εκδήλωσης του Κινήματος Αλλαγής έχει πυροδοτήσει φήμες και παραπολιτικά σενάρια περί φλερτ των δύο στελεχών με τη Χαριλάου
Τρικούπη.

ET

Βασίλης Tαλαμάγκας
anetnews24@gmail.com

Η εικόνα
των αεροδρομίων

Ε

γκυροι παράγοντες της αγοράς μελέτησαν τα στοιχεία για τον τουρισμό. Σύμφωνα με αυτά, τα αεροδρόμια που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη κινητικότητα ήταν
εκείνα της Θεσσαλονίκης, της Ρόδου, της Κω,
της Κέρκυρας, της Μυκόνου και της Σαντορίνης. Οι περισσότεροι τουρίστες ήρθαν από τη
Γερμανία, ακολούθησαν οι ταξιδιώτες από την
Πολωνία και τη Γαλλία, ενώ την πεντάδα συμπλήρωσαν οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί, με τους
Ελβετούς, τους Κύπριους, τους Ισραηλινούς,
τους Αυστριακούς και τους Βρετανούς να
έπονται.
Ενθαρρυντικό, πάντως, είναι το γεγονός ότι
βάσει των στοιχείων προγραμματισμού πτήσεων η πλειονότητα των αεροπορικών εταιρειών προσφέρει δρομολόγια μέχρι και τον
Νοέμβριο, κάτι το οποίο θα μπορούσε να αντισταθμίσει μέρος της απώλειας του πτητικού
έργου που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.
Την ίδια στιγμή παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η πανδημία έχει αλλάξει άρδην
τις ταξιδιωτικές συνήθειες, καθώς πλέον οι
τουρίστες επιλέγουν προορισμούς που βρίσκονται σε μια μέση απόσταση 3-5 ωρών από
τη χώρα τους.
Ήδη από τα τέλη Μαΐου το «παρών» στα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece
έχουν δώσει νέες αεροπορικές εταιρείες,
προσθέτοντας καινούργια δρομολόγια αλλά
και επιπλέον συχνότητες στα ήδη υπάρχοντα.
Οι ισχυροί παίκτες των αερομεταφορών, όπως
η Lufthansa, η Air France, η British Airways
και η Swiss, ενισχύουν φέτος σημαντικά την
παρουσία τους στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, ενώ η Aegean δημιούργησε
τρεις νέες βάσεις σε Κέρκυρα, Μύκονο και
Ρόδο και προσθέτει για το φετινό καλοκαίρι 26
νέα δρομολόγια σε τέσσερα αεροδρόμια της
Fraport. Τρεις νέες βάσεις δημιούργησε για
φέτος και η Ryanair σε Κέρκυρα, Ρόδο και Χανιά, προσφέροντας συνολικά 89 νέα δρομολόγια σε δέκα αεροδρόμια. Αξιοσημείωτη είναι η
ανάπτυξη που παρουσιάζει φέτος το καλοκαίρι η Wizz Air με 46 νέα δρομολόγια σε οκτώ
από τα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece.
Παρ’ όλα αυτά, ο σκεπτικισμός με την πορεία
των αφίξεων καλά κρατεί. Ο απολογισμός θα
γίνει στο τέλος.
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Επίδειξη ισχύος από Έλληνες κομάντος

Τ

ις μαχητικές τους ικανότητες
και τους σύγχρονους τρόπους
αντιμετώπισης συμβατικών αλλά και ασύμμετρων απειλών θα
παρουσιάσουν σήμερα τα στελέχη της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ), σε μια
ειδική επίδειξη που πραγματοποιηθεί στο
Αεροδρόμιο των Μεγάρων, στο πλαίσιο
της συγκρότησης και της ενεργοποίησης
της νέας δομής των Ειδικών Δυνάμεων.
Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και εκπρόσωποι της
στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας αλλά
και ξένων πρεσβειών θα παρακολουθήσουν μέρος των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ΔΕΠ με σενάρια που περιλαμβάνουν αεροκίνητες και αμφίβιες ενέργειες. Στα σενάρια θα συμμετέχουν αλεξιπτωτιστές, αμφίβιοι καταδρομείς, Τμήματα Κατάδειξης Στόχων (JTAC), ελικόπτερα
Σινούκ και Απάτσι, ταχέα αποβατικά σκάφη Zubr αλλά και μαχητικά F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας.
Η ΔΕΠ πήρε το βάπτισμα του πυρός
στην πολυεθνική άσκηση «Orion 21»,
όπου η ελίτ των ελληνικών Ειδικών Επιχειρήσεων εκπαιδεύτηκε μαζί με επίλεκτες μονάδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, τη Σερβία και την Κύπρο. Η
αποτελεσματικότητά τους στο πεδίο των
επιχειρήσεων απέσπασε άκρως κολακευτικά σχόλια από τους ξένους συμμετέχοντες, ενώ στα σχέδια του ΓΕΕΘΑ βρίσκεται
η συνεκπαίδευση με τις Ειδικές Μονάδες
του Λιμενικού και της Αστυνομίας. Η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών Σωμάτων
(Ειδικές Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας) αποτελεί κεντρική στόχευση του επιτελείου αλλά και προσωπικά του αρχηγού
ΓΕΕΘΑ ώστε οι Ένοπλες Δυνάμεις να
συνδράμουν το έργο των αρχών όταν αυτό
απαιτηθεί, δηλαδή σε περιπτώσεις υβριδικών απειλών, φυσικών καταστροφών

Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

και αντιμετώπισης της τρομοκρατίας.
Το αεροδρόμιο των Μεγάρων, όπου θα
λάβει χώρα η εντυπωσιακή επίδειξη, αποτελεί τη βάση του αεροπορικού βραχίονα
της ΔΕΠ. Εκεί θα σταθμεύουν τα εναέρια
μέσα, ελικόπτερα Σινούκ και NH-90, που
θα μεταφέρουν τους Έλληνες κομάντος
στα σημεία των επιχειρήσεων. Η συμβολή
της Μονάδας Αεροπορικών Ειδικών Επιχειρήσεων (ΜΑΕΕ) είναι κομβικής σημασίας για την ταχεία ανάπτυξη των δυνάμεων, ενώ ήδη εκπαιδεύεται η δεύτερη σειρά χειριστών ελικοπτέρων με σπουδαστές
από τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Βήμα πρόσθες, προχωράμε μπροστά
ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις του παρόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος». Με αυτά τα λόγια ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, έδωσε το
έναυσμα για την ενεργοποίηση της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου και της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων. Η
τελετή συγκρότησης έλαβε χώρα παράλληλα με τα εγκαίνια του στρατοπέδου
«Υποστράτηγου Χριστόδουλου Τσιγάντε»
και των εγκαταστάσεων της ΔΔΕΕ εντός
του στρατοπέδου «Φακίνου», που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κατεχάκη.
Η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου είναι το
αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης των Ειδικών Δυνάμεων της χώρας που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του αρχηγού
ΓΕΕΘΑ. Ο νέος «κλάδος», που υπάγεται
απευθείας στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας, περιλαμβάνει την αφρόκρεμα

των Ελλήνων κομάντος και επιτυγχάνει
ταχύτερη λήψη αποφάσεων, αυτοδυναμία
σε επίγεια, αμφίβια και εναέρια μέσα και
οικονομία κλίμακος. Η νέα δομή έχει σχεδιαστεί στα συμμαχικά και διεθνή πρότυπα με έμφαση στη διακλαδικότητα. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η τυποποίηση στην
εκπαίδευση και τις διαδικασίες, ενώ «η
κοινή αντίληψη και η ενισχυμένη αλληλεγγύη λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής
ισχύος» για τις Ειδικές Δυνάμεις, όπως
σημείωσε ο κ. Φλώρος.

Η χθεσινή τελετή έκρυβε και έναν
ισχυρό συμβολισμό, καθώς έλαβε
χώρα παράλληλα με τα εγκαίνια
του στρατοπέδου «Υποστράτηγου
Χριστόδουλου Τσιγάντε»

Στρατόπεδο «Υποστράτηγου Χριστόδουλου Τσιγάντε»
Η χθεσινή τελετή έκρυβε και έναν ισχυρό συμβολισμό, καθώς έλαβε χώρα παράλληλα με τα εγκαίνια του στρατοπέδου «Υποστράτηγου Χριστόδουλου Τσιγάντε», του διοικητή του Ιερού Λόχου της Μέσης Ανατολής, της Μονάδας «Ειδικών Δυνάμεων» που
συγκροτήθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από Έλληνες αξιωματικούς και των τριών όπλων.
Στην τελετή παραβρέθηκαν η εγγονή και ο δισέγγονος του Τσιγάντε, ο οποίος μάλιστα
υπηρέτησε και στις Ειδικές Δυνάμεις. Παρών ήταν και ο τελευταίος επιζών ήρωας και
μαχητής του Ιερού Λόχου, ο εκατοντάχρονος στρατηγός Κωνσταντίνος Κρόκας. «Ήμασταν λίγοι και τώρα γίναμε πολλοί», μας είπε με ορμή που θα ζήλευαν ακόμη και έφηβοι. Η στιγμή όμως που προκάλεσε ρίγη συγκίνησης σε όλους ήταν η απόδοση τιμών
στη σημαία του Ιερού Λόχου, η οποία έπειτα από ενέργειες του επιτελείου βρίσκεται και
πάλι στα χέρια των Ειδικών Δυνάμεων.
Παρόντες στην τελετή ενεργοποίησης ήταν και ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης, ο αρχηγός ΓΕΣ,
αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο διοικητής της ΔΕΠ, αντιστράτηγος Γεώργιος
Τσιτσικώστας, και ο διοικητής της ΔΔΕΕ, υποστράτηγος Προκόπιος Μαυραγάνης.

P

ΤΡΙΤΗ 29 IOYNIOY 2021

14

OLITICAL

Δ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Έβγαλαν τον… φερετζέ οι Τούρκοι
Γράφει ο
Σταύρος Ιωαννίδης

stavros.ion@gmail.com

Σ

τα λόγια φαίνεται να μένουν οι δεσμεύσεις της Άγκυρας για «ήρεμο
καλοκαίρι», καθώς λίγες ώρες μετά
τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
η Τουρκία κατέθεσε επιστολή στον Οργανισμό
Ηνωμένων Εθνών με την οποία επαναφέρει τις
παράνομες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο.
Η κίνηση αυτή φανερώνει ότι η αλλαγή συμπεριφοράς της Άγκυρας και η αποκλιμάκωση
της έντασης με την Ελλάδα ήταν προσχηματικές με μοναδικό στόχο την εξασφάλιση κοινοτικών κονδυλίων για το Μεταναστευτικό κατά
την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής. Στόχο που
πέτυχε η Τουρκία, ενώ με την επιστολή στον
ΟΗΕ διαλύεται κάθε αμφιβολία για το τι έχουν
στον νου τους οι γείτονες όταν μιλούν για «ήρεμο καλοκαίρι».
Στην επιστολή που κατέθεσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ Φεριντούν
Σινιρλίογλου, η Άγκυρα όχι μόνο αμφισβητεί
την κυριότητα ελληνικών νησιών και βραχονησίδων, αλλά θέτει ευθέως θέμα εναέριου χώρου και κυριαρχίας σε θαλάσσιες ζώνες ακόμη
και στο Αιγαίο. Στην ουσία πρόκειται για την
ατζέντα που οι γείτονες θέλουν να επιβάλουν
στον ελληνοτουρκικό διάλογο, απορρίπτοντας
τη θέση της Αθήνας, ότι η μοναδική διαφορά
ανάμεσα στις δύο χώρες είναι η οριοθέτηση
της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ.
Πιο συγκεκριμένα, η Τουρκία, στην επιστολή
αυτή κατηγορεί την Ελλάδα πως υπονομεύει
τον διάλογο εξαιτίας της συμφωνίας για τμηματική οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο, ενώ βαφτίζει «συμβουλευτικές συνομιλίες» τις διερευνητικές επαφές, προκειμένου να τις αναβαθμίσει ώστε να παράγουν πολιτικό αποτέλεσμα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η Τουρκία ζητά να αναθεωρηθούν η υφαλοκρηπίδα, το θέμα
των χωρικών υδάτων, η κυριαρχία νησιών, νησίδων και βράχων, ο εναέριος χώρος και οι αρμοδιότητες της Ελλάδας για το FIR, τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και την έκδοση
Navtex. Για τον εναέριο χώρο, μάλιστα, η Τουρκία διαμαρτύρεται για τις παραβιάσεις που καταγγέλλει η Ελλάδα, ισχυριζόμενη ότι τα αεροσκάφη της πετούν στη ζώνη μεταξύ 6-10 ναυτικών μιλίων, ενώ χαρακτηρίζει «μαξιμαλιστικές» τις ελληνικές θέσεις για την επήρεια του
Καστελόριζου.
Στην επιστολή απορρίπτεται ακόμη η τροπολογία Μανιάτη για την καθιέρωση προσωρινής
μέσης γραμμής σε περιοχές που δεν υπάρχει

Παρέμβαση Δένδια για το «Χαλιφάτο»
«Η Ελλάδα θα συνεισφέρει στη σταθεροποίηση των εδαφών που ανακτήθηκαν από το “Ισλαμικό Κράτος”», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της χώρας μας στην ανάπτυξη του Ιράκ, ενώ
αναφέρθηκε και στην προσεχή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη σε
Βαγδάτη και Ερμπίλ.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική πλευρά εξέφρασε την
ανησυχία της για το γεγονός ότι το «Χαλιφάτο» έχει πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους που προέρχονται από την Τουρκία. Τόνισε, μάλιστα, ότι
τα αμερικανικά υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομικών επέβαλαν κυρώσεις σε τρία άτομα και μία επιχείρηση στην Τουρκία λόγω της υποστήριξης που παρείχαν στο «Ισλαμικό Κράτος», ενώ από την Αθήνα συγκρατείται η αναφορά του γενικού επιθεωρητή του αμερικανικού υπουργείου
Οικονομικών, όπου επισημαίνεται ότι το «Ι.Κ.» χρησιμοποιεί βάσεις στην
συμφωνία οριοθέτησης, θέτοντας ως προϋπόθεση για τη συμφωνία συνυποσχετικού και την
προσφυγή στη Χάγη την κατάργηση της συγκεκριμένης τροπολογίας.
Η Αθήνα διατηρεί την ψυχραιμία της, με την
κυβερνητική εκπρόσωπο να χαρακτηρίζει
αβάσιμες τις τουρκικές αιτιάσεις, διευκρινίζοντας ότι αντίστοιχες επιστολές με τις πάγιες
θέσεις κρατών αποστέλλονται τακτικά στον
ΟΗΕ και η Ελλάδα απαντά όταν αυτό κρίνεται
σκόπιμο. Η Τουρκία, πάντως, όσα αναφέρει
στην επιστολή της επιδιώκει να τα κάνει πράξη
και στο πεδίο με αντι-Navtex, η οποία αμφισβητεί το δικαίωμα της ελληνικής υδρογραφικής υπηρεσίας για έκδοση ναυτικής οδηγίας
στα ανοιχτά της Ρόδου. Η Άγκυρα, μάλιστα, μιλάει για περιοχή όπου αποκλειστική αρμοδιότητα έχει ο Σταθμός της Αττάλειας, επιχειρώντας να στερήσει κάθε ελληνική δικαιοδοσία
στην περιοχή Ρόδου - Μεγίστης.

Επαφές του ΥΠ.ΕΞ. στη Ρώμη
Στο υπουργείο Εξωτερικών επικρατεί έντονη κινητικότητα, με τον Νίκο Δένδια να εκπρο-

Τουρκία, προκειμένου να μεταφέρει χρήματα μεταξύ Ιράκ και Συρίας.
Σημαντική ήταν η παρουσία της Ελλάδας, μέσω του Νίκου Δένδια, και
στην Υπουργική Συνάντηση για τη Συρία. Σε αυτήν συμμετείχαν, μεταξύ
άλλων, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν αλλά και ο
Τούρκος Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Στόχος της Αθήνας ήταν να αναδείξει
τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή αλλά και το ενδιαφέρον που δείχνει
για τις εξελίξεις στη Συρία. Το υπουργείο Εξωτερικών έχει ορίσει ειδική
απεσταλμένη για τη Συρία την πρέσβη κυρία Αθανασίου, η οποία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους ομολόγους της των άλλων κρατών και Διεθνών Οργανισμών. Εδώ και μερικούς μήνες, μάλιστα, έχει τοποθετηθεί
επιτετραμμένος της Ελλάδας στη Δαμασκό, ο οποίος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία, έχοντας ως έδρα τη Βηρυτό, αφού δεν έχει
διαπιστευθεί από το καθεστώς Άσαντ.

σωπεί την Ελλάδα στην Υπουργική Συνάντηση
της Παγκόσμιας Συμμαχίας ενάντια στο «Ισλαμικό Κράτος», που λαμβάνει χώρα στη Ρώμη,
στο οποίο συμμετέχει και ο Αμερικανός ΥΠ.ΕΞ.
Άντονι Μπλίνκεν. Στο περιθώριο της συνάντησης ο Νίκος Δένδιας είχε διμερείς επαφές με
τους ομολόγους του από τον Νίγηρα, τη Σιγκαπούρη, τη Μολδαβία, τον Λίβανο και την Κένυα,
ενώ για πρώτη φορά από το 2015 η Ελλάδα έλαβε μέρος στην άτυπη διάσκεψη για τη Συρία
που πραγματοποιήθηκε χθες στην πρωτεύουσα της Ιταλίας. Έμπειροι διπλωμάτες τονίζουν
στην «Political» ότι η εκπροσώπηση της Ελλάδας στη διάσκεψη για τη Συρία αλλά και στη
συμμαχία κατά του «Ισλαμικού Κράτους» αποτυπώνει τον ρόλο της χώρας ως πυλώνα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και ως μιας
υπολογίσιμης δύναμης στη διεθνή γεωστρατηγική σκακιέρα. Την ίδια ώρα, ένα ακόμη «ράπισμα» για την Άγκυρα έρχεται από την Αίγυπτο,
με τον υπουργό Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι να
τονίζει ότι οι συνομιλίες με την Τουρκία «έχουν
σταματήσει προς το παρόν». Ο επικεφαλής της

αιγυπτιακής διπλωματίας «άδειασε» ουσιαστικά την Άγκυρα, καθώς δημοσιεύματα στον
τουρκικό φιλοκυβερνητικό Τύπο ανέφεραν ότι
μια αντιπροσωπεία αξιωματούχων της Αιγύπτου ετοιμάζεται να μεταβεί στην Τουρκία για
τη συνέχιση των διερευνητικών συνομιλιών.
Το Κάιρο, μέσω του Σάμεχ Σούκρι, ξεκαθαρίζει πως για να υπάρξει βελτίωση στις σχέσεις
των δύο χωρών η Άγκυρα θα πρέπει να σταματήσει τις παρεμβάσεις στο εσωτερικό των χωρών της περιοχής, να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας και να
απόσχει από αποσταθεροποιητικές ενέργειες.

Η Άγκυρα κατέθεσε στον
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών
επιστολή με την οποία
επαναφέρει τις παράνομες
διεκδικήσεις της στο Αιγαίο
και την Ανατολική Μεσόγειο
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Έντονη ανησυχία στην Εκκλησία

Ο

ι πρωτοφανείς υποθέσεις που
έχουν δει τις τελευταίες ημέρες
το φως της δημοσιότητας και
έχουν συνταράξει την ελληνική
κοινωνία, με κορυφαίες την επίθεση με
βιτριόλι του ιερέα από τη Βέροια σε βάρος
μητροπολιτών αλλά και τις σοκαριστικές
καταγγελίες βιασμών από ρασοφόρους,
φαίνεται πως έχουν κρούσει τον κώδωνα
του κινδύνου στην Εκκλησία.
Πληροφορίες αναφέρουν πως το
υπουργείο Παιδείας και η Ιεραρχία εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε
βαθιές τομές αλλά και σε εκσυγχρονισμό
κρίσιμων λειτουργιών, όπως είναι η Εκκλησιαστική Δικαιοσύνη, η προϋπόθεση
της Εκπαίδευσης και οι διαδικασίες
πρόσληψης ιερέων. Οι ίδιες πληροφορίες
αναφέρουν πως στα σχέδια των αρμοδίων
είναι ακόμα και η εξέταση από ψυχολόγο
όσων πρόκειται να ενταχθούν στον Κλήρο.

Στον εισαγγελέα ο ιερέας
με το βιτριόλι
Ενώπιον του ανακριτή της Αθήνας αναμένεται να βρεθεί και πάλι σήμερα, προκειμένου να απολογηθεί, ο 36χρονος καθαιρεθείς αρχιμανδρίτης, ο οποίος επιτέθηκε με βιτριόλι εναντίον των μητροπολιτών στη Μονή Πετράκη. Ο κατηγορούμενος, ενώ επρόκειτο να απολογηθεί
χθες, έλαβε προθεσμία για σήμερα το
πρωί, επειδή δεν είχε διαβιβαστεί στην
ανάκριση ο ιατρικός του φάκελος. «Δεν
υπάρχει Εκκλησιαστική Δικαιοσύνη. Όλα
θα αποδειχθούν», είπε ο κατηγορούμενος χθες στους δημοσιογράφους, βγαίνοντας από το ανακριτικό γραφείο του δικαστικού συγκροτήματος της πρώην
Σχολής Ευελπίδων.
Ο καθαιρεθείς ιερέας που ανήκε στη
Μητρόπολη Βέροιας έριξε το βιτριόλι σε
επτά μητροπολίτες και έναν αστυνομικό
στη Μονή Πετράκη, την ώρα που ήταν σε

εξέλιξη Συνοδικό Δικαστήριο σε βάρος
του, επειδή φέρεται να είχε εμπλοκή σε
υπόθεση ναρκωτικών. Υπενθυμίζεται ότι ο
36χρονος με την ανακοίνωση του αποτελέσματος καθαίρεσής του, έβγαλε ένα
μπουκάλι με τοξικό υγρό και πέταξε το
περιεχόμενό του στους επτά μητροπολίτες που αποτελούσαν τα μέλη του Συνοδικού Δικαστηρίου και σε έναν αστυνομικό
ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει.

Αποδοκιμασίες στο Αγρίνιο
Στον ανακριτή οδηγήθηκε χθες ο
49χρονος ιερέας του Αγρινίου που συνελήφθη και κατηγορείται για παιδική πορνογραφία και βιασμό ανήλικης. Τον ιερέα,
έξω από τα δικαστήρια του Αγρινίου, περίμενε πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε
για να διαδηλώσει και να ζητήσει την προφυλάκισή του. Από την πλευρά της υπεράσπισης του ιερέα υποβλήθηκε αίτηση

ακύρωσης της προδικασίας, λόγω «έλλειψης των προϋποθέσεων για την αυτόφωρη διαδικασία». Υπενθυμίζεται πως η ποινική δίωξη σε βάρος του ιερέα ασκήθηκε
ύστερα από καταγγελίες δύο νεαρών γυναικών για σεξουαλική κακοποίηση, όταν
αυτές ήταν ανήλικες.

Σοκ στην Τριχωνίδα
Άλλη μία περίπτωση καταγγελίας σεξουαλικού περιεχομένου σε βάρος ιερέα καταγράφτηκε σε χωριό της Τριχωνίδας, το οποίο μάλιστα δεν αποκλείεται να
πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το agriniopress.gr, στις αρχές
Ιουνίου, 42χρονος ιερέας σε χωριό της
Τριχωνίδας φέρεται να προχώρησε σε
ασελγή πράξη σε βάρος γυναίκας, αρκετά
μεγαλύτερής του σε ηλικία, στην αυλή του
σπιτιού της. Μάλιστα. το περιστατικό καταγγέλλεται πως διαδραματίστηκε μπρο-

στά στα μάτια του συζύγου της γυναίκας,
με αποτέλεσμα να προκληθεί φραστικό
επεισόδιο. Δύο μέρες μετά, η γυναίκα που έχει συγγενική σχέση με τον 42χρονο- προχώρησε στην υποβολή παραπόνων στην Αστυνομία. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Ασφάλειας του Αγρινίου
μάλιστα, μετά την καταγγελία ο ιερέας
κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις και αποδέχθηκε τα σε βάρος του καταγγελλόμενα.

Η επίθεση με το βιτριόλι
και οι καταγγελίες για βιασμούς
από ιερείς κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου…

Το «ευχαριστώ» της Ιεράς Συνόδου στο υπουργείο Παιδείας
Με τις ευλογίες της Εκκλησίας για το σχέδιο νόμου που
αφορά στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση θα κατατεθεί, στη
Βουλή, εντός της εβδομάδας, το πολυνομοσχέδιο του
υπουργείου Παιδείας, στο οποίο περιλαμβάνονται πέντε
μεταρρυθμίσεις (ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών,
επιλογή των στελεχών Εκπαίδευσης, αυτονομία των σχολικών μονάδων, Εκκλησιαστική Εκπαίδευση και πολλαπλό
βιβλίο). Η Ιερά Σύνοδος εξέφρασε τις ευχαριστίες της στην
υπουργό Νίκη Κεραμέως, επειδή, «συμμεριζόμενη την
αγωνία της Εκκλησίας της Ελλάδος ως προς την αναβάθμι-

ση της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και την ίδρυση και
λειτουργία των -από πολλών ετών αναμενομένων-μεταλυκειακών δομών μαθητείας υποψηφίων κληρικών, των οποίων την ίδρυση είχε αποφασίσει κατά τα έτη 2014 και 2017 η
Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, προχώρησε στην κατάθεση του
εν λόγω νομοσχεδίου, ύστερα από πολλά χρόνια συζητήσεων και προσπαθειών».
Ωστόσο, σε σχετική επιστολή, η Ιερά Σύνοδος καταθέτει
14 προτάσεις για την τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της αρμόδιας Συνοδικής

Επιτροπής Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, της Τριμελούς
Επιτροπής για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και
των υπομνημάτων των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Οι τροποποιήσεις αυτές, αναφορικά με τον εξορθολογισμό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που επιδιώκεται μέσω του εν λόγω νομοσχεδίου, έχουν στόχο να
απομακρυνθεί «ο άμεσος κίνδυνος μη εισαγωγής νέων
φοιτητών στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, εξαιτίας της θέσπισης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής».
Εύη Πανταζοπούλου
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Μπαράζ συλλήψεων
για παιδική
πορνογραφία
Περισσότερα από 3.620 αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων
βρέθηκαν στα κομπιούτερ πέντε
ατόμων που συνελήφθησαν από τη
Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
έπειτα από αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «UNCOVER II», με την έρευνα για ταυτοποίηση των εμπλεκομένων να
διαρκεί μήνες.
Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων
σχηματίστηκε δικογραφία
κακουργηματικού χαρακτήρα
(σ.σ.: οδηγήθηκαν με την
αυτόφωρη διαδικασία), ενώ σε
βάρος ενός ακόμη ατόμου θα ακολουθηθεί η τακτική διαδικασία για
πορνογραφία ανηλίκων. Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος προχώρησαν σε ψηφιακή ανάλυση των ανευρεθέντων
ψηφιακών δεδομένων, με τη
χρήση ειδικών λογισμικών προγραμμάτων, φτάνοντας στους πέντε χρήστες οι οποίοι διαμοίραζαν
το υλικό παιδικής πορνογραφίας
και στο εξωτερικό. Πιο αναλυτικά,
κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν χρήστες με μεγάλη
δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,
παρατηρήθηκε ότι είχαν προς
διαμοιρασμό, συνολικά, τουλάχιστον 3.629 αρχεία σεξουαλικής
κακοποίησης ανηλίκων, κάνοντας
χρήση τουλάχιστον 247 διαφορετικών ηλεκτρονικών ιχνών.
Οι πέντε συλληφθέντες, με τις
σχηματισθείσες σε βάρος τους δικογραφίες, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του έκτου δράστη υποβλήθηκε
στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Συμμορία βομβιστών:
Θα σκότωναν αθώους
για ένα... καμάκι
Γράφει
ο Κώστας
Παπαδόπουλος
papadkos@gmail.com

Α

ποφασισμένοι να τινάξουν στον αέρα
βενζινάδικο επί της οδού Δομοκού,
κοντά στον Σταθμό Λαρίσης, ήταν οι
επτά συλληφθέντες της συμμορίας των
βομβιστών (σ.σ.: που εμπλέκονται και σε διακίνηση ναρκωτικών), όπως προκύπτει από την προανάκριση του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι έβαλαν δύο φορές
στο στόχαστρο το βενζινάδικο που ανήκε… στον..
αντίζηλο ηγετικού μέλους της συμμορίας, μετά
τον καβγά -με ανταλλαγή πυροβολισμών- έξω
από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι για τα μάτια
μιας κοπέλας η οποία εργαζόταν στο μαγαζί. Η
πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 21 Νοεμβρίου
2020 με χειροβομβίδα, ενώ λίγες ημέρες αργότερα -τα ξημερώματα της 6ης Δεκεμβρίου 2020- τα
μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας
τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό.
Καταλαβαίνει κανείς ότι από τύχη δεν τινάχτηκαν στον αέρα το πρατήριο υγρών καυσίμων
και μαζί του όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο δευτερόλεπτα πριν
από την έκρηξη πέρασε μπροστά από το βενζινάδικο Ι.Χ. αυτοκίνητο, όπως προκύπτει από
την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από τις
κάμερες ασφαλείας. Από την έκρηξη προκλήθηκε κρατήρας 38 εκατοστών μήκους και 21
εκατοστών πλάτους.

Τα ανώνυμα τηλεφωνήματα
Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. άρχισαν να ξετυλίγουν το
κουβάρι της υπόθεσης ύστερα από ένα ανώνυμο
τηλεφώνημα: «Μην ψάχνετε τους δικούς σας. Είναι νταραβέρι για ναρκωτικά. Τις βόμβες στο βεν-

ζινάδικο τις έβαλε ο Α.Α. από το Χαϊδάρι. Γράψτε
τον αριθμό του 6989...»! Οι αστυνομικοί της
Ασφάλειας προχώρησαν σε άρση τηλεφωνικού
απορρήτου, ωστόσο δεν προέκυψε εμπλοκή του
συγκεκριμένου ατόμου. Εννέα ημέρες αργότερα,
όμως, το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών δέχτηκε και
δεύτερο τηλεφώνημα, επίσης από άγνωστο. «Από
τις κάμερες που θα ξηλώσετε στο (σ.σ.: αναφέρει
την επωνυμία του βενζινάδικου στην οδό Πειραιώς όπου είχαν κρύψει τη μηχανή οι δράστες) θα
βρείτε αυτούς που την έκαναν. Οι ίδιοι πέταξαν
και τη χειροβομβίδα την προηγούμενη φορά. Ξέρουν ότι τους έχετε».
Το γεγονός ότι, όταν πήγαν στο συγκεκριμένο
πρατήριο υγρών καυσίμων οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.,
το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας είχε διαγραφεί προκάλεσε υποψίες. Ωστόσο, τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια έκαναν για μία ακόμη φορά…
το θαύμα τους και ανέκτησαν το διαγραμμένο υλικό, οπότε ξεκίνησαν οι παρακολουθήσεις και οι
συλλήψεις. Όπως διαπιστώθηκε, οι βομβιστές
ήταν μέλη εγκληματικής ομάδας, αποτελούμενης
από επτά άτομα με πεδίο δράσης τους εκβιασμούς και τη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι κατασχέθηκαν πιστόλια,
σφαίρες, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς επίσης και περισσότερα από 35.000 ευρώ
μετρητά από έκνομες δραστηριότητες.

Έβαλαν δύο φορές
στο στόχαστρο το πρατήριο
που ανήκε… στον αντίζηλο
ηγετικού μέλους της συμμορίας
- Χειροπέδες της ΕΛ.ΑΣ.
σε επτά άτομα!
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Καταγγελία-σοκ: «Με
βίαζαν επί τρεις ημέρες»

Για μια ιδιαίτερα περίπλοκη υπόθεση, για την επίλυση της οποίας ενδεχομένως να γίνει και άρση απορρήτου
επικοινωνιών, κάνουν λόγω στην «Political» αστυνομικές πηγές με γνώση της
καταγγελίας που έκανε μια 19χρονη
από την Αλβανία, για παράνομη κράτηση και σεξουαλική κακοποίηση επί
τρεις ημέρες από δύο ομοεθνείς της.
Πρόκειται για το περιστατικό που
αποκαλύφθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, σε συνεργασία με την
Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μυκόνου
και το Λιμενικό, να συλλαμβάνει έναν
20χρονο και έναν 21χρονο. Πρόκειται
για τα άτομα που κατήγγειλε η 19χρονη, τα οποία αναμένεται την Πέμπτη να
απολογηθούν στον ανακριτή, έχοντας
πάρει σχετική προθεσμία, καθώς αρνήθηκαν τα πάντα προανακριτικά. Η
κατάσταση περιπλέκεται ιδιαίτερα από
το γεγονός (σ.σ.: γι’ αυτό και αναμένεται να ζητηθεί άρση απορρήτου επικοινωνιών) ότι η κοπέλα έχει σβήσει
από το κινητό της τηλέφωνο τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον ένα
νεαρό, τον οποίο γνώρισε στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Αυτή υποστηρίζει ότι αρχικά την κάλεσε σπίτι του για ένα ποτό, ωστόσο της
έριξε μέσα κάτι, με αποτέλεσμα αυτή να
μουδιάσει και να ζαλίζεται (σ.σ.: έκανε
λόγο για «χάπι του βιασμού»). Όπως
έχει καταθέσει, εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε στο σπίτι και ο φίλος του, με
τους δύο άνδρες να την κρατούν «με το
έτσι θέλω» για τρεις ημέρες και να τη
βιάζουν εναλλάξ. Από την πλευρά τους,
ο 20χρονος και ο 21χρονος υποστηρίζουν ότι η κοπέλα είχε ζητήσει στέγη,
γιατί δεν πέρναγε καλά σπίτι της, και
πως ό,τι έγινε ήταν με τη θέλησή της.
Σε κάθε περίπτωση, η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε τη 19χρονη σε άθλια κατάσταση στο
λιμάνι του Πειραιά, όπου την άφησαν οι
δύο νεαροί και ταξίδεψαν για Μύκονο,
όπου και συνελήφθησαν.
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Μάριος Τσάκας: Ο πρώτος Έλληνας που εκλέγεται στη διοίκηση του GEODE
Τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του GEODE, του μεγαλύτερου Συνδέσμου Εταιρειών Διανομής
Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικού Ρεύματος στην Ευρώπη,
εκλέχθηκε την περασμένη Πέμπτη ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας, έπειτα από ομόφωνη απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση του GEODE προχώρησε στη λήψη
αυτής της απόφασης συνεκτιμώντας τα χαρακτηριστικά
και το έργο που η ΔΕΔΑ επιτελεί το τελευταίο χρονικό
διάστημα, τις άκρως αποτελεσματικές πρωτοβουλίες της
για την ανάπτυξη της διανομής βιομεθανίου και υδρογόνου στην Ελλάδα καθώς και τη συνεχή και ενεργή συμμετοχή της στις εργασίες και στις επιτροπές του GEODE, για
περισσότερο από έναν χρόνο.
Πρόκειται για μια σημαντική τιμητική διάκριση για τη
ΔΕΔΑ αλλά και για τη χώρα μας, καθώς είναι η πρώτη φορά που Έλληνας εκλέγεται στη Διοίκηση του GEODE, εκ-

προσωπώντας την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κοινότητα των
κορυφαίων Διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού
Αερίου.
Με αφορμή την εκλογή του στη διοίκηση του GEODE, ο
διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΔΑ Μάριος Τσάκας δήλωσε: «Ο GEODE επιτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο,
στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης σε
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Είναι μεγάλη μου τιμή
να εκλεγώ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του και να
συνεργαστώ με εξαιρετικούς συναδέλφους από άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την εδραίωση της ΔΕΔΑ
ανάμεσα στις κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, αποτελεί καθήκον μου να εκπροσωπήσω την Ελλάδα, που για πρώτη φορά συμμετέχει στο
Διοικητικό Συμβούλιο του GEODE, συμβάλλοντας στη
διαμόρφωση πολιτικών για τη δίκαιη μετάβαση της χώρας μας στη μεταλιγνιτική εποχή».

Στη μητέρα
της Καρολάιν
η επιμέλεια
Ρεπορτάζ: Μαρία Δήμα

Σ

την αγκαλιά της γιαγιάς της από
τη μητρική της γραμμή «ακουμπά» η Εισαγγελία Ανηλίκων την
ενός έτους Λυδία, μετά τη δολοφονία της μητέρας της, Καρολάιν. Σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη που εκδόθηκε χθες και έχοντας αποκλειστικό
γνώμονα την ομαλή σωματική και ψυχική
ανάπτυξη της χρονιάρικης μικρούλας,
ανατίθεται προσωρινά η αποκλειστική
επιμέλεια του κοριτσιού στη μητέρα και
στον πατέρα της Καρολάιν Κράουτς, που
ζουν μόνιμα στην Αλόννησο. Παράλληλα,
η Εισαγγελία με την ίδια διάταξή της
αφαιρεί προσωρινά από τον 33χρονο καθ’
ομολογίαν δολοφόνο και πατέρα της,
Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, τη γονική μέριμνα του παιδιού, με το σκεπτικό ότι η
πράξη του αντιστρατεύεται το συμφέρον
του τέκνου του, αφού του στέρησε για
πάντα τη μητέρα του!
Οι γονείς του κατηγορουμένου, βάσει
της εισαγγελικής διάταξης, θα έχουν τη
δυνατότητα να βλέπουν το εγγονάκι τους

πέντε ημέρες τον μήνα, από τις 10 το πρωί
μέχρι τις 2 το μεσημέρι, στην Αλόννησο
και μόνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη
διάταξη γίνεται ειδική αναφορά στην
προσωπικότητα του δράστη και πατέρα
της μικρής, που εκ των πραγμάτων δεν
μπορεί να ασκήσει την επιμέλεια και τη
γονική μέριμνα της Λυδίας.
«Η συγκρότηση του χαρακτήρα του η
οποία -με βάση τα παραπάνω- υποδηλώνει άτομο παντελώς στερούμενο ηθικών
αναστολών και η προαναφερθείσα εγκληματική συμπεριφορά του δύνανται οπωσδήποτε να επηρεάσουν την ψυχική και την
ηθική διάπλαση του τέκνου του, το οποίο,
όπως προελέχθη, έχει ήδη θυματοποιήσει», σημειώνει μεταξύ άλλων η Εισαγγελία Ανηλίκων για τον κατηγορούμενο.
Και προσθέτει: «Επιχείρησε ενέργεια που
αντιστρατεύεται το συμφέρον του τέκνου
του και ειδικότερα κατέλυσε τη σχέση μητέρας - κόρης, θανατώνοντας τη μητέρα
της ανήλικης και ματαιώνοντας ωσαύτως
οριστικά τη δυνατότητα εδραίωσης του
τόσο σημαντικού για τη ζωή και την ανέλιξη αυτής συναισθηματικού δεσμού».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγγελική

λειτουργός επικαλείται τις εκθέσεις των
κοινωνικών λειτουργών, που έχουν θετικό αποτύπωμα και για τα δύο οικογενειακά περιβάλλοντα. Σημαντικά πλεονεκτήματα παρουσιάζει, κατά την κρίση της,
ως τόπος διαβίωσης η Αλόννησος, όπου,
πέραν όλων των άλλων, εξασφαλίζει και
την αναγκαία απόσταση από τον τόπο
όπου θα εξελιχθεί η δίκη που -κατά τα
διαφαινόμενα- θα επακολουθήσει και
από τη λογικά επόμενη υπερδιέγερση
συναισθημάτων στο συγγενικό περιβάλλον του πατέρα της. Ο φάκελος διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Βόλου, η οποία θα

παρακολουθεί την άσκηση της καλής επιμέλειας του παιδιού.

Η Εισαγγελία αφαιρεί προσωρινά
από τον 33χρονο καθ’ ομολογίαν
δολοφόνο Μπάμπη
Αναγνωστόπουλο τη γονική
μέριμνα του παιδιού - Το σκεπτικό
της απόφασης

P
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ΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Γιάννης Παργινός

Κεντρική Μακεδονία

Συναντήσεις Απόστολου
Τζιτζικώσταστη Σεβίλλη
Η ανάκαμψη από την πανδημία του κορονοϊού και η αντιμετώπιση των επιπτώσεών της σε οικονομικό και
κοινωνικό επίπεδο μετά την υγειονομική κρίση ήταν το θέμα των συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας με τον περιφερειάρχη της Ανδαλουσίας Juan Manuel Moreno και τον δήμαρχο της Σεβίλλης
Juan Espadas κατά την επίσκεψή του στη Σεβίλλη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων ετέθη το θέμα του
τουρισμού και της καλύτερης δυνατής διαχείρισής του προκειμένου σταδιακά να επανέλθει στα προ πανδημίας επίπεδα σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών μετέβη στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Joint Research Centre) με αφορμή
την έναρξη της πιλοτικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης
για την αειφορία». Ο κ. Τζιτζικώστας ήταν επίσης κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος στο πλαίσιο του Τοπικού Διαλόγου της Σεβίλλης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Τήλος

Βραβείο RESponsible Island
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το τρίτο βραβείο RESponsible Island της Ε.Ε. για το 2020,
ύψους 100.000 ευρώ, απένειμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
Τήλο. Το βραβείο αποτελεί αναγνώριση των καινοτόμων ενεργειακών λύσεων και της συμβολής της νήσου σε μια βιώσιμη
και φιλική προς το κλίμα Ευρώπη. Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε σε νησί της Δανίας και το δεύτερο σε νησί στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας. Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Μαρίγια Γκαμπριέλ εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια στους νικητές του βραβείου, που θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης και για άλλα νησιά και ενεργειακές κοινότητες…

«Δώστε το ανθυγιεινό επίδομα
στους εργαζομένους, κ. Πελετίδη»
Για υποκρισία εγκαλεί τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη η δημοτική παράταξη «Ώρα Πατρών»: «Δώστε τώρα
το ανθυγιεινό επίδομα στους εργαζομένους, κ. Πελετίδη». Αφορμή της έκρηξης της δημοτικής παράταξης στάθηκε το γεγονός ότι την προηγούμενη Πέμπτη «οι εργαζόμενοι πληρώθηκαν, αλλά χωρίς να λάβουν το ανθυγιεινό
επίδομα που δικαιούνται». Η «Ώρα Πατρών» υπενθυμίζει
ότι το ανθυγιεινό μέχρι την τελική γνωμοδότηση της επιτροπής συνεχίζει να χορηγείται χωρίς κανένα πρόβλημα
βάσει του νόμου 4590 7/2019, άρθρο 38, παράγραφος 3.

!

ΕΝΠΕ

40 εκατ. ευρώ
στις περιφέρειες για
τη μεταφορά μαθητών

Σαράντα εκατ. ευρώ χορηγούνται στις
περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 46949/23.6.2021 απόφαση του
υπουργείου Εσωτερικών, για την εξόφληση
των δαπανών τους για τη μεταφορά
μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020-2021.
Τα χρήματα προέρχονται από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των
περιφερειών. Επιπλέον, ορίζεται ότι τα
ποσά αυτά δύναται να ανακατανέμονται
μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της
ίδιας περιφέρειας προκειμένου να
καλύπτονται δαπάνες μεταφοράς μαθητών
σχολικού έτους 2020-2021. Στην
περίπτωση που μετά την εξόφληση του
συνόλου των δαπανών μεταφοράς μαθητών
σχολικού έτους 2020-2021 ανά περιφέρεια
προκύπτουν αδιάθετα ποσά, αυτά μπορούν
να διατίθενται για αντίστοιχες δαπάνες
μεταφοράς μαθητών του επόμενου
σχολικού έτους 2021-2022.

Ιόνια Νησιά

Ο ΦοΔΣΑ θα σταθεί
στο ύψος των προσδοκιών
των τοπικών κοινωνιών

«Δεν υφίσταται καμία δικαστική απόφαση ή άλλη
διοικητική πράξη που να πλήττει το κύρος της νόμιμης σύστασης της εταιρείας ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων
Α.Ε. και το ιδρυτικό καταστατικό αυτού», ισχυρίζεται
η περιφερειάρχης και ταυτόχρονα πρόεδρος του
ΦΟΔΣΑ Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, απαντώντας στον προκάτοχό της Θόδωρο Γαλιατσάτο. Ταυτόχρονα η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων εξηγεί πως
«οι αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. ανωνύμων εταιρειών, όπως ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων Α.Ε., προσβάλλονται αποκλειστικά στα πολιτικά δικαστήρια, όπως
προσφάτως ανέφεραν ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την από 8/2/2021 απόφασή
του αλλά και ο γ.γ. Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης με πρόσφατο έγγραφο». Η κυρία Κράτσα εξηγεί ότι ο ΦοΔΣΑ δρομολογεί οριστική λύση στο θέμα
της διαχείρισης των απορριμμάτων με την εφαρμογή
ενός σύγχρονου μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων σε περιφερειακό πλέον επίπεδο. Τέλος, εγκαλεί
τον πρώην περιφερειάρχη Θόδωρο Γαλιατσάτο λόγω
«των πολλών και μεγάλων ευθυνών από τα πέντε
χρόνια που είχατε τη διακυβέρνηση της περιφέρειας
στα χέρια σας».
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ΩΤΑΚΟΥΣΤΗΣ
Γράφει ο Δημήτρης Δημακόπουλος

ΚΕΔΕ
Ποιος δήμαρχος της Αττικής
προς τα βόρεια της Αθήνας
κατάφερε να βάλει απέναντί
του όλους τους Συλλόγους
Γονέων των σχολείων και
τους μαθητές της πόλης; Η
απόφαση να ακυρώσει το καθιερωμένο φεστιβάλ των παιδιών μόλις μία μέρα προτού
πραγματοποιηθεί χωρίς σοβαρή αιτία και μάλιστα χωρίς
να ενημερώσει γονείς και
παιδιά έχει προκαλέσει αντιδράσεις που μάλλον δεν τις
είχε προβλέψει…

Δημοτικό Κοινωνικό
Πανεπιστήμιο στο Ίλιον

Με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου έπειτα από πρόταση του
δημάρχου Νίκου Ζενέτου, ο Δήμος
Ιλίου προχωρά στην ίδρυση Δημοτικού
Κοινωνικού Πανεπιστημίου (ΔηΚοιΠΙ).
Με αυτό τον τρόπο ο κ. Ζενέτος θέτει
σε εφαρμογή, όπως τονίζει, έναν νέο
πρωτοποριακό θεσμό με σκοπό τη
διάχυση της γνώσης και τη χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη δεξιοτήτων
των πολιτών.
Το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο
Ιλίου θα λειτουργεί με την
επιστημονική υποστήριξη του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα
ξεκινήσει τον Οκτώβριο σε κεντρικό
κτίριο του Δήμου Ιλίου, ενώ θα
περιλαμβάνει κύκλους γνώσης
διάρκειας δύο τετράμηνων στους
άξονες Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές
Επιστήμες, Επιστήμες της Υγείας,
Οικονομία και Διοίκηση,
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και
Αθλητισμός.

Προγραμματική σύμβαση για τα
Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων

Τ

η νέα επταετή Προγραμματική Σύμβαση για τη λειτουργία των Κέντρων
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
παρουσίασαν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου, η υφυπουργός Υγείας
Ζωή Ράπτη, ο πρόεδρος του Οργανισμού
Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) Αθανάσιος Θεοχάρης και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Σπύρος Σπυρίδων.
Σύμφωνα με τη νέα προγραμματική σύμβαση, οι στόχοι και οι στρατηγικές είναι η
ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων με βάση
την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση
και τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα, η ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί για την Πρόληψη από
το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Ναρκωτικά 2021-2025, η αναβάθμιση της ποιότητας και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος των υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής κριτηρίων ποιότητας και διαρκούς παρακολούθησης του έργου και η εξασφάλιση της καθολικής και ανεμπόδιστης πρό-

σβασης των πολιτών και της συνέχειας
στην παροχή υπηρεσιών Πρόληψης βάσει
των επιλογών και των αναγκών τους. Ακόμη στους στόχους περιλαμβάνονται η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και της
σχέσης κόστους-οφέλους μέσα από τον
σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένων
δράσεων ανταποκρινόμενων στις ανάγκες
του πληθυσμού από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες, η φροντίδα πληθυσμών σε κίνδυνο -ευπαθών κοινωνικών
ομάδων-, η καταπολέμηση της βίας και της
εγκληματικότητας και η αύξηση του επιπέδου γνώσης και υγειονομικής παιδείας
(health literacy) σε θέματα Πρόληψης και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
του γενικού πληθυσμού.
Όπως ανέφερε ο κ. Παπαστεργίου, τα
Κέντρα Πρόληψης δημιουργήθηκαν βασιζόμενα στην εμπειρία προηγούμενων καταξιωμένων μοντέλων από δίκτυα τοπικών
φορέων, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο
τη διάθεσή τους να συμβάλουν στην ανάπτυξη της πρόληψης στην περιοχή τους.

Αυτοψία Πατούλη στο Κερατσίνι
Το Κερατσίνι επισκέφτηκε ο περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης, όπου μαζί με τον
δήμαρχο της πόλης Χρήστο Βρεττάκο επιθεώρησε τα σημαντικά έργα που εκτελεί η Περιφέρεια Αττικής στην πόλη. Της αυτοψίας προηγήθηκε ευρεία συζήτηση στο δημαρχείο με αντικείμενο την πορεία των υπό εκτέλεση έργων
αλλά και τις παρεμβάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν και να επιταχυνθούν στο προσεχές
διάστημα για την καλύτερη θωράκιση της περιοχής, με έμφαση στην κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, ένα έργο συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί κρίσιμη αντιπλημμυρική παρέμβαση που θα καλύπτει όλη την περιοχή Κερατσινίου - Δραπετσώνας. Παράλληλα, μεταξύ των
έργων που συζητήθηκαν και δρομολογούνται από την περιφέρεια είναι η βελτίωση παιδικών χαρών, οι ευρείες αναπλάσεις, οι ασφαλτοστρώσεις και τα έργα ανακατασκευής αθλητικών χώρων.

Πρότυπος παιδότοπος
στην Άνω Γλυφάδα

Ένας καινούργιος πρότυπος παιδότοπος δημιουργήθηκε με τις πλέον
σύγχρονες προδιαγραφές στην
Άνω Γλυφάδα. Όπως τόνισε, μεταξύ
άλλων, ο δήμαρχος Γλυφάδας
Γιώργος Παπανικολάου, ο νέος
πρότυπος παιδότοπος δημιουργήθηκε σε μια γειτονιά που το είχε μεγάλη ανάγκη. «Είναι ένας παιδότοπος που φτιάξαμε, όπως πάντα, με
όλη μας την αγάπη και φαντασία και
με τις γνωστές πλέον για την πόλη
μας προδιαγραφές. Δηλαδή, με
σύγχρονα ποιοτικά υλικά και παιχνίδια, με τις πλέον αυστηρές προβλέψεις ασφαλείας, όπως πάντα με
υποδομή για τα παιδιά ΑμεΑ, με πολύ πράσινο και νέα δέντρα, με ολοκληρωμένο φωτισμό και σωστή περίφραξη, με όλες τις ανέσεις για τα
παιδιά και για τους συνοδούς τους».

Πράσινο σημείο
μέσω ΕΣΠΑ
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
ύψους 1,5 εκατ. ευρώ εξασφάλισε
ο δήμαρχος Παλλήνης Θανάσης
Ζούτσος για την υλοποίηση του
«πράσινου σημείου», το οποίο
αποτελεί βασικό πυλώνα του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Σχεδίου
του δήμου για το Περιβάλλον και
την Ανακύκλωση. Στη χρηματοδότηση προβλέπεται η μελέτη και κατασκευή του κεντρικού «πράσινου
σημείου» για τη χωριστή συλλογή
ανακυκλώσιμων υλικών, όπως
χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο,
ηλεκτρικές συσκευές και άλλα είδη όπως ογκώδη και πράσινα απόβλητα καθώς και τρεις πράσινες
γωνιές ανακύκλωσης, μία σε κάθε
δημοτική ενότητα. Επίσης, προβλέπεται η ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων
στην πηγή και προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης.
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Νίκη της Κεραμέως κατά της ΟΛΜΕ για τη στάση εργασίας μέσα στις εξετάσεις
Παράνομη κρίθηκε η στάση εργασίας που είχε προκηρύξει για χθες, από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, η
Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), την
ώρα που χιλιάδες μαθητές συμμετείχαν στις εξετάσεις για
να διεκδικήσουν μία θέση στα Πρότυπα Σχολεία της χώρας.
Την απόφαση αυτήν έλαβε το Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών, έπειτα από κατεπείγουσα αγωγή που κατέθεσε η
υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ζητώντας από το δικαστήριο να αναγνωρίσει ως παράνομη και καταχρηστική
την τρίωρη στάση εργασίας -ώρες κατά τις οποίες είναι
προγραμματισμένες εδώ και πάνω από έναν μήνα οι εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία- και να απαγορευθεί

η πραγματοποίησή της. Όπως επεσήμανε η κυρία Κεραμέως, «παρακολουθήσαμε άναυδοι την ΟΛΜΕ να καλεί, μέσω
ανακοίνωσής της, σε τρίωρη στάση εργασίας “όσους εμπλέκονται στις εξετάσεις των Προτύπων Σχολείων”. Λίγες
ώρες πριν από την κορύφωση της προσπάθειας χιλιάδων
υποψηφίων, ύστερα από μια ιδιαίτερη σχολική χρονιά εξαιτίας της πανδημίας και ενώ φέτος σημειώθηκε ρεκόρ αιτήσεων, που αποδεικνύει το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον μαθητών και οικογενειών για τον θεσμό των Προτύπων
και των Πειραματικών Σχολείων, είναι αδιανόητο ο συνδικαλιστικός φορέας των ίδιων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να καλεί τα μέλη του σε υπονόμευση

της διαδικασίας των εξετάσεων, αδιαφορώντας πλήρως για
τον κόπο, την προσπάθεια και την ψυχική υγεία των παιδιών».
Η απόφαση της ΟΛΜΕ σχολιάστηκε και από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος διερωτήθηκε: «Η
ΟΛΜΕ επέλεξε να προκηρύξει απεργία για να εμποδίσει τι
ακριβώς; Εξετάσεις νέων παιδιών που θέλουν να διεκδικήσουν θέσεις σε ένα δημόσιο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο. Γι’ αυτό και προσφύγαμε άμεσα στη Δικαιοσύνη, έτσι
ώστε οι εξετάσεις αυτές να διεξαχθούν κανονικά και να
σταματήσουμε να είμαστε όμηροι τέτοιων ξεπερασμένων
συνδικαλιστικών αντιλήψεων».

Πρεμιέρα για
τα Ειδικά Μαθήματα

Επιστρέφει από σήμερα
πιο «άγριος» ο καύσωνας

Μ

ικρή ήταν, τελικά, η… ανάσα που πήραμε χθες, αφού
από σήμερα ο καύσωνας
επιστρέφει. Μάλιστα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος
θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 40 βαθμούς
Κελσίου. Ταυτόχρονα η ατμόσφαιρα θα
είναι αποπνικτική. Σήμερα αναμένεται να
έρθει στη χώρα μας νέο κύμα θερμών αέριων μαζών και, όπως όλα δείχνουν, ο
Ιούνιος θα μας αποχαιρετήσει με αφόρητη ζέστη.
Μπορεί το πρώτο κύμα καύσωνα το
οποίο επηρέασε τη χώρα μας να εκτόξευσε τη θερμοκρασία, που άγγιξε τους 42
βαθμούς Κελσίου, αλλά, όπως όλα δείχνουν, τα χειρότερα είναι μπροστά μας,
μιας και η νέα θερμή εισβολή δείχνει να
έχει μεγαλύτερη δυναμική. Σύμφωνα με
τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, αύριο

η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους
42 βαθμούς Κελσίου, ενώ είναι πολύ πιθανό την Πέμπτη και την Παρασκευή να
δούμε θερμοκρασίες ακόμη και κοντά
στους 45 βαθμούς Κελσίου!
Σύμφωνα με το meteo.gr, σήμερα, στις
περισσότερες περιοχές της χώρας θα
υπάρχουν ηλιοφάνεια και υψηλές για την
εποχή θερμοκρασίες.
Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία θα
κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς στη
Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία
από 17 έως 33), 23 έως 37 στην Κεντρική
και τη Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως
τους 39), 20 έως 38 στη Δυτική Ελλάδα
(στην Ήπειρο έως τους 34), 24 έως 34
στις Κυκλάδες, έως τους 36-37 στην
Κρήτη και 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και
στα Δωδεκάνησα.
Αρκετή ζέστη περιμένουμε σήμερα και

στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί
από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά
στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι 2-3
βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν
μέτριοι, 4 Μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη η
θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34
βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις
των μετεωρολόγων, είναι πολύ
πιθανό την Πέμπτη και την
Παρασκευή να δούμε
θερμοκρασίες ακόμη και κοντά
στους 45 βαθμούς Κελσίου!

Αυλαία έπεσε χθες για την κανονική διαδικασία των Πανελλαδικών
Εξετάσεων, ενώ από σήμερα έως
τις 9 Ιουλίου οι υποψήφιοι γενικών
και επαγγελματικών λυκείων θα
εξεταστούν στα Ειδικά Μαθήματα.
Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των Αγγλικών στα εξεταστικά
κέντρα όλης της χώρας που έχουν
ήδη οριστεί και ανακοινωθεί από
τις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η διάρκεια
εξέτασης για τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις ώρες και των Σχεδίων
(Ελεύθερο και Γραμμικό) έξι ώρες.
Η εξέταση στο ειδικό μάθημα
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών
Ικανοτήτων θα διαρκέσει περίπου
20 λεπτά, στο Μουσική Εκτέλεση
και Ερμηνεία η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2-6 λεπτά για κάθε υποψήφιο
και στο Μουσική Αντίληψη και
Γνώση η εξέταση στο αντικείμενο
της Μουσικής Αντίληψης έχει
διάρκεια 30 λεπτών και στο αντικείμενο της Μουσικής Γνώσης 2
ωρών. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από
την προηγούμενη Παρασκευή οι
υποψήφιοι μπορούν να προσέρχονται στα κατά τόπους λύκεια για
να αποκτήσουν κωδικό ασφαλείας,
προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό και το παράλληλο μηχανογραφικό.

P
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Εισαγγελέας για τα πλαστά πτυχία στον ΟΑΣΘ
Την παρέμβαση του εισαγγελέα
προκάλεσαν οι δηλώσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ότι εντοπίστηκαν 15 περιπτώσεις εργαζομένων με πλαστούς τίτλους σπουδών. Ο εισαγγελέας ζήτησε να εξεταστεί αν έχουν τελεστεί αδικήματα
τόσο από την πλευρά των εργαζομένων -και αν πράγματι έχουν πλαστά πτυχία- όσο και από την πλευρά των πρώην διοικούντων, στην
περίπτωση που το γνώριζαν και δεν
έκαναν καμία ενέργεια.
Στην παραγγελία του ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε να εξεταστεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της πλαστογραφίας ή πλαστο-

γραφίας πιστοποιητικών αναφορικά με τους εργαζομένους αλλά και
της υπόθαλψης εγκληματία ή παράβασης καθήκοντος για τους
πρώην διοικούντες. Ο πρόεδρος
του ΟΑΣΘ είχε δηλώσει σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι κατά τη

διάρκεια του δημοσιονομικού
ελέγχου παρατηρήθηκαν 15 περιπτώσεις εργαζομένων που είχαν
πλαστούς τίτλους σπουδών. Ανέφερε, μάλιστα, ότι στο παρελθόν
δεν έγινε κανένας έλεγχος γνησιότητας των πτυχίων.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Λάτρης
του μπιτς βόλεϊ

Μάζεψε πλαστικά
ο Σιμόπουλος

Λάτρης του μπιτς βόλεϊ ο Θεόδωρος Καράογλου, βρήκε την
ευκαιρία να απολαύσει από
κοντά το άθλημα, καθώς παρακολούθησε αγώνες στο πλαίσιο
του τουρνουά North Area Beach Volley Circuit, που διοργάνωσε ο Δήμος Ωραιοκάστρου
στο Κονταξοπούλειο Δημοτικό
Γυμναστήριο. Ο «γαλάζιος»
βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης
της Ν.Δ. συνεχάρη τη διοίκηση
του δήμου που για τρεις μήνες
έφερε τη θάλασσα στο βουνό.

Στην Ύδρα βρέθηκε ο βουλευτής
Α’ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Στράτος
Σιμόπουλος, όπου πέρασε ένα χαλαρό διήμερο. Εκεί απόλαυσε τις
ομορφιές μιας ερημικής παραλίας,
η οποία όμως ήταν γεμάτη πλαστικά που ξέβρασε η θάλασσα. Ο βουλευτής ανάμεσα σε βουτιές και
ηλιοθεραπεία άσκησε και το οικολογικό του καθήκον, καθώς μαζί
με φίλους του πραγματοποίησαν
καθαρισμό της παραλίας, τονίζοντας, ωστόσο, ο ίδιος πως δεν αρκεί
μόνο ο καθαρισμός, αλλά χρειάζεται και μεγάλος περιορισμός της
χρήσης των πλαστικών.

Γενέθλια ο γιος της
Άννας Ευθυμίου
Γενέθλια για την κυβερνητική
βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Άννα
Ευθυμίου, η οποία γιόρτασε έναν
χρόνο επιπλέον στη ζωή του μεγάλου της γιου. Όπως φαίνεται
και από την τούρτα και τα κεράκια, ο μικρός έκλεισε τα οκτώ, με
την πανευτυχή μητέρα να του εύχεται: «Θησαυρέ μου, χρόνια
πολλά! Τις καλύτερες ευχές από
όλους μας! Να είσαι πάντα γερός
και τυχερός, εσύ και όλα τα παιδάκια».

«Ψηφίζει» Ζέρβα για δήμαρχο η Πατουλίδου;
Τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και τη θέλουν υποψήφια δήμαρχο Θεσσαλονίκης
στις εκλογές του 2023 θέλησε -πιθανότατα- να βάλει η
Βούλα Πατουλίδου. Και πώς το έκανε αυτό; Μέσω
μιας γραπτής αφιέρωσης προς τον δήμαρχο Κωνσταντί-

νο Ζέρβα. Οι δυο τους βρέθηκαν στα εγκαίνια της Έκθεσης Βιβλίου και εκεί η κυρία Πατουλίδου τού δώρισε
το βιβλίο της «Για την Ελλάδα» με την αφιέρωση να παραμείνει δήμαρχος για όσα χρόνια ο ίδιος το θέλει και το
επιθυμεί!

M

ΑΚΕΔΟΝΙΑ

Βραβεύτηκε ο Τζιτζικώστας

Με το Διεθνές Μετάλλιο της Μαδρίτης βραβεύτηκε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών και περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας σε αναγνώριση της «άνευ όρων υποστήριξής του» στην ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση αλλά και στην περιοχή της
Μαδρίτης, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας
του κορονοϊού. Σε ειδική εκδήλωση ο κ. Τζιτζικώστας βραβεύτηκε από την περιφερειάρχη
Ισαμπέλ Ντίας Αγιούσο, παρουσία υπουργών και
βουλευτών της Περιφέρειας της Μαδρίτης.

Πένθος για την οικογένεια
Ταχιάου

Δύσκολες ώρες για τον πρόεδρο της Αττικό Μετρό Νίκο Ταχιάο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, Γιώργος, σε ηλικία 89 ετών. Μέσω
μιας ανάρτησης ο κ. Ταχιάος αποχαιρέτησε
τον μπαμπά του χαρακτηρίζοντάς τον άρχοντα
της πατρικής εστίας, ταπεινά ευσεβή Χριστιανό,
ανιδιοτελή πατριώτη μιας γενιάς εθελοντικού
καθήκοντος, περήφανο Σαλονικιό θεματοφύλακα, πρόθυμο αφηγητή και επίμονο έμπορο.

«Έφυγε» ο Αθανάσιος
Παπαγεωργίου

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Λαγκαδά και γιατρός Αθανάσιος Παπαγεωργίου. Από την οικογένεια του εκλιπόντος χρημάτισαν δήμαρχοι Λαγκαδά ο Νικόλαος Παπαγεωργίου (1912-1922) και ο πατέρας του Αστέριος Παπαγεωργίου (1956-1960). Τη θλίψη του για τον θάνατο του γιατρού εξέφρασε ο δήμαρχος Λαγκαδά
Ιωάννης Ταχματζίδης, τονίζοντας ότι η απώλειά
του είναι σημαντική για την τοπική κοινότητα.

Στη Δυτική Μακεδονία
ο Σταύρος Καλαφάτης

Επίσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιεί ο υφυπουργός Μακεδονίας
και Θράκης Σταύρος Καλαφάτης. Κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψής του, ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης θα επισκεφτεί
ακόμη επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας
που έχουν ενταχθεί στα χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία διαχειρίζεται η Διεύθυνση
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Τομέα Μακεδονίας
και Θράκης του υπουργείου Εσωτερικών.
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ΡΟΣΩΠΟ

ΤΖΟΝ ΜΑΚAΦΙ

Αλκοόλ, ναρκωτικά και
εμμονές κυριάρχησαν στη ζωή
του «βασιλιά» του antivirus

A

λλοι θα την πουν «ζωή γεμάτη περιπέτειες», με επιτυχίες, τραγωδίες
και σκαμπανεβάσματα. Άλλοι θα
την παρομοιάσουν με ταινία θρίλερ.
Όπως και να έχει το πράγμα, η ζωή του μεγιστάνα της τεχνολογίας Τζον Μακάφι, που αυτοκτόνησε την περασμένη εβδομάδα στο κελί
του, σε μια φυλακή της Καταλονίας, δίνει πρώτης τάξεως υλικό για μια κινηματογραφική ταινία δράσης και μεγάλου σασπένς!
Ο Μακάφι γεννήθηκε στο Γκλόστερσαϊρ, σε
μια στρατιωτική βάση της Μεγάλης Βρετανίας, τον Σεπτέμβριο το 1945. Τα παιδικά του
χρόνια υπήρξαν πολύ δύσκολα, με τον αλκοολικό πατέρα του να αυτοκτονεί όταν ο
Τζον ήταν 15 ετών. Ο μεγιστάνας είχε δηλώσει πολύ αργότερα για τον πατέρα του: «Κάθε
μέρα ξυπνάω μαζί του. Σε κάθε σχέση που
δημιουργώ, είναι δίπλα μου. Όταν κάτι μου
προκαλεί δυσπιστία, αυτός είναι ο διαπραγματευτής αυτής της δυσπιστίας».

που τον κατέστησε πολύτιμο για την επιχείρηση. Μαζί με την αλματώδη άνοδό του,
όμως, αλματωδώς αυξάνονταν και οι εξαρτήσεις του. Καθημερινά έκανε χρήση ναρκωτικών (LSD) και σνίφαρε κοκαΐνη, ενώ κατανάλωνε απίστευτες ποσότητες αλκοόλ. Η πρώτη
του σύζυγος, η φοιτήτρια που του στοίχισε τη
διδακτορική του διατριβή, τον εγκατέλειψε
λόγω των εξαρτήσεων αυτών.
Το 1983, ο Τζον Μακάφι ήταν έτοιμος να
αυτοκτονήσει, καθώς είχε πουλήσει τα πάντα
για να προμηθεύεται ναρκωτικά και ζούσε
μια εξαθλιωμένη ζωή. Ωστόσο, βρήκε το
κουράγιο να σταματήσει την κατηφόρα, πήγε
στους Ανώνυμους Αλκοολικούς και δεν ήπιε
ποτέ ξανά αλκοόλ, έως την περασμένη εβδομάδα που έφυγε από τη ζωή.
Το 1986 ξεκίνησε στην Καλιφόρνια την
εταιρεία McAfee Associates και έφτιαξε το
πρώτο antivirus λογισμικό, το οποίο διένειμε
δωρεάν. Αφού έκανε πελάτες του τις μεγαλύτερες εταιρείες των ΗΠΑ τη δεκαετία του ’90,
έβαλε συνδρομή. Τα κέρδη του εκτοξεύτηκαν, ενώ ο ίδιος καλλιεργούσε την αίσθηση
ότι οι υπολογιστές κινδυνεύουν άμεσα από
αόρατους και επικίνδυνους ιούς.

Οι εμμονές

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης
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Ο Μακάφι άρχισε να πίνει όταν ήταν φοιτητής. Δεν ολοκλήρωσε τη διδακτορική του
διατριβή, καθώς απολύθηκε από το πανεπιστήμιο επειδή έκανε σεξ με μια φοιτήτρια!
Στη συνέχεια προσελήφθη σε μια εταιρεία
λογισμικού και αμέσως σχεδίασε ένα σύστημα ελέγχου των δρομολογίων των τρένων

Αφού πούλησε την εταιρεία στην Intel, ο
Μακάφι ξεκίνησε μια νέα ζωή. Ωστόσο οι εμμονές του δεν τον εγκατέλειψαν. Ξαφνικά πίστευε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ τον είχε στοχοποιήσει και έτσι αρνιόταν να καταβάλλει
φόρους.
Οι Αρχές τον κυνήγησαν και εκείνος πέρασε αρκετά χρόνια της ζωής του πάνω στο γιοτ
του, σε διεθνή ύδατα, ώστε να μην τον συλλάβουν. Θέλησε ανεπιτυχώς να είναι υποψήφιος του Ελευθεριακού Κόμματος (Libertarian) στις προεδρικές εκλογές του 2016 και
του 2020. Πέρυσι συνελήφθη στο Αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, κατηγορούμενος για
φοροδιαφυγή στις ΗΠΑ.
Προσπάθησε να μην εκδοθεί, αλλά η χθεσινή απόφαση για την έκδοσή του τον οδήγησε στην αυτοκτονία. Μια ζωή σαν περιπέτεια,
σαν ταινία θρίλερ…
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Παραλήρημα Ταγίπ:
Νομίζει πως είναι
ο Μωάμεθ ο Πορθητής

Π

ραγματικά «το τερμάτισε» ο Τούρκος
πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο
οποίος με τη γνωστή μεγαλομανία του,
αυτήν τη φορά μεγαλύτερη από κάθε
προηγούμενη, παρομοίασε τον εαυτό του με
τον... Μωάμεθ Β’ τον Πορθητή. Κατά τα εγκαίνια
των εργασιών στη Διώρυγα της Κωνσταντινούπολης, ενός φαραωνικού έργου που πιθανότατα θέλει να το χρησιμοποιήσει για να παρακάμψει τις
διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η
Τουρκία, ο Ερντογάν δεν κρατήθηκε και τόνισε:
«Ο Πορθητής κατακτώντας την Κωνσταντινούπολη, περνώντας τα καράβια του από τη στεριά,
έκανε όλο τον κόσμο να τον θαυμάζει. Και εμείς
με τις γέφυρες που σαν καντήλια κρεμάσαμε στα
στενά κάναμε τον κόσμο να μας θαυμάζει. Και
τώρα, συνδέοντας τον Μαρμαρά και τη Μαύρη
Θάλασσα με ένα νέο στενό, με τη διώρυγα Κωνσταντινούπολης, για μια ακόμη φορά θα αφήσουμε έκθαμβο τον κόσμο».
Τα μεγάλα λόγια, όμως, στην περίπτωση της σημερινής Τουρκίας δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες αποδείξεις. Μπορεί να μεγαλοπιάνεται ο
Ερντογάν, ωστόσο η χώρα του υποχρεώνεται λόγω της δικής της αδυναμίας να λάβει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το ποσό των 6,4 δισ. δολαρίων, αφού ήδη είχε λάβει άλλα 3,5 δισ. από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του Με-

Βαλλιστικό πύραυλο εκτόξευσε η Ρωσία Κοινά στρατιωτικά γυμνάσια ΗΠΑ με Ουκρανία
Πληθώρα στρατιωτικών δοκιμών
παρατηρείται τον τελευταίο καρό
στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς
μόλις τις τελευταίες μέρες επισημάνθηκαν τρεις από αυτές. Συγκεκριμένα, στα μέσα Ιουνίου η Ρωσία
πραγματοποίησε με επιτυχία, όπως
υποστηρίζει το πρακτορείο TASS,
δοκιμαστική εκτόξευση ενός νέου
διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου από το κοσμοδρόμιο Πλεσέτσκ στα βόρεια της χώρας. Η νέα δοκιμή έγινε σε μια περίοδο που οι σχέσεις με τη Δύση είναι τεταμένες κυρίως λόγω του προβλήματος που
έχει δημιουργηθεί με την Ουκρανία.
Για αυτό και οι ΗΠΑ βρήκαν τρόπο να εμφανιστούν

στην περιοχή: Αποφάσισαν και
πραγματοποιούν μαζί με την Ουκρανία και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ
(μετέχει και η Ελλάδα) στρατιωτικές ασκήσεις στη Μαύρη Θάλασσα υπό την επωνυμία «Sea Breeze», παρά την ενόχληση της Μόσχας. Οι ασκήσεις θα διαρκέσουν
δύο εβδομάδες.
Παράλληλα, η πολυπράγμων Τουρκία αποφάσισε
την πραγματοποίηση στρατιωτικών γυμνασίων από
κοινού με το (αδελφό) Αζερμπαϊτζάν στα εδάφη του
τελευταίου, αναπτύσσοντας άρματα μάχης, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης του Αζερμπαϊτζάν.

Γράφει ο
Διαμαντής Σεϊτανίδης

seitanidisd@gmail.com

ταναστευτικού. Σκοπός της στήριξης από το ΔΝΤ
είναι να πάρει μια ανάσα το χρηματοπιστωτικό
σύστημα της Τουρκίας, καθώς η συνεχιζόμενη
κατρακύλα της τουρκικής λίρας, ως αποτέλεσμα
της αλλοπρόσαλλης πολιτικής Ερντογάν στα νομισματικά και των συχνών αλλαγών του διοικητή
της Κεντρικής Τράπεζας, έχει οδηγήσει τα αποθέματα της Τουρκίας στο ναδίρ. Παρά τα κονδύλια
που εισρέουν, το συνολικό αποθεματικό της χώρας παραμένει αρνητικό. Από την πλευρά του το
ΔΝΤ δίνει αυτά τα χρήματα στο πλαίσιο της απόφασης που έλαβε να οδηγήσει 650 δισ. δολάρια
σε αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου αυτές
να αντιμετωπίσουν τα χρέη τους και με αυτό τον
τρόπο να βελτιωθεί παγκοσμίως η ρευστότητα.
Και μέσα σε όλα αυτά ο Ερντογάν έχει να αντιμετωπίσει και τη μήνυση των ιδιοκτητών της
εταιρείας παραγωγής μπακλαβά «Σεΐτογλου»,
καθώς το όνομά τους ενεπλάκη στις λίστες των
οπαδών του Γκιουλέν, με αποτέλεσμα να πληγεί
το κύρος της εταιρείας.

Πανικός από μεγάλη φωτιά κοντά
στο μετρό του Λονδίνου
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Λονδίνο,
πολύ κοντά στον σταθμό του μετρό «Elephant and Castle», όπου αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι άκουσαν μια έκρηξη.
Ένας από αυτούς έγραψε στο Twitter: «Ο καπνός έχει καλύψει την περιοχή. Κάτω από τον σταθμό υπάρχουν πολλά μικρά καταστήματα και εστιατόρια που τώρα έχουν καλυφθεί από πυκνό μαύρο καπνό. Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά πληρώματα έχουν φτάσει στο σημείο». Ένας
άλλος σημείωσε: «Υπάρχουν αναφορές για πυκνό καπνό,
μετά τον οποίο ακολούθησε έκρηξη».
Έως αργά το απόγευμα δεν είχαν αναφερθεί τραυματίες,
ωστόσο η αναστάτωση ήταν μεγάλη στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας. Η φωτιά ξεκίνησε από γκαράζ και
ακολούθησε η έκρηξη δίπλα στον σταθμό.
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Μονιμοποιείται το όριο των 50 ευρώ για ανέπαφες συναλλαγές χωρίς PIN
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοίνωσε τη διατήρηση του ορίου των 50 ευρώ για τις ανέπαφες συναλλαγές με κάρτες πληρωμών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι τράπεζες-μέλη
της ΕΕΤ, στο πλαίσιο της δέσμευσής τους για διαρκή
συνδρομή τους στον περιορισμό των επιπτώσεων
του κορονοϊού (Covid-19), τη δημόσια υγεία και τη
συναλλακτική καθημερινότητα, θα διατηρήσουν το
όριο ποσού των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στα 50 ευρώ από
την 1η Ιουλίου 2021 και εφεξής. Από την 30ή Μαρτίου 2020, οπότε και υιοθετήθηκε το συγκεκριμένο

μέτρο, η ανταπόκριση του συναλλακτικού κοινού
υπήρξε καθολική, ελαχιστοποιώντας σημαντικά
τη φυσική επαφή των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του τερματικού (POS). Ως εκ τούτου, οι
συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, μπορούν να
πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς παράδοση της
κάρτας πληρωμών στον εκάστοτε υπάλληλο του
καταστήματος όπου διενεργείται η συναλλαγή. Για
συναλλαγές πέραν του ποσού των 50 ευρώ θα εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη και να ζητείται η
πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS από τον κάτοχο της κάρτας.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚOΣ - ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Από… κόσκινο
ο επενδυτής που θα
αναλάβει τον Φορέα
Γράφει
η Αμαλία Κάτζου

Π

ολύ αυστηρά κριτήρια χρηματοοικονομικής και οικονομικής επάρκειας, διοικητικής
οργάνωσης, επενδυτικής εμπειρίας και προσωπικής κατάστασης
έχουν θέσει το υπουργείο Οικονομικών
και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους για τους υποψήφιους
επενδυτές που θα επιδιώξουν να αναλάβουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων που προβλέπει ο
νέος Πτωχευτικός.
Στόχος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι ο Φορέας να τεθεί σε λειτουργία το αργότερο
μέχρι τον προσεχή Μάρτιο, κάτι που
προϋποθέτει ότι η σχετική διαγωνιστική
διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος του έτους.
Υπενθυμίζεται ότι ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα
αγοράζει τα ακίνητα από τις τράπεζες
και τα funds που έχουν αποκτήσει τα
σχετικά ενυπόθηκα «κόκκινα» δάνεια.
Στη συνέχεια θα δίνει τη δυνατότητα στα
υπερήμερα δανειακά νοικοκυριά να συνεχίσουν να μένουν στα σπίτια τους καταβάλλοντας ενοίκιο. Σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα, ο οφειλέτης θα μπορεί να λάβει επιδότηση από το Δημόσιο προκειμένου να
καλύψει ένα μέρος της δόσης του ενοικίου που θα πρέπει να πληρώνει στον
Φορέα. Το ύψος του επιδόματος θα ξεκινά από 70 ευρώ και μπορεί να φτάσει

amaliakatzou@gmail.com

κατ’ ανώτατο στα 210 ευρώ, ανάλογα με
τον αριθμό των προστατευόμενων μελών του κάθε νοικοκυριού.
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι
12ετής και εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων για όλη
τη διάρκεια της μίσθωσης, τότε θα δικαιούται να αγοράσει το ακίνητο από
τον Φορέα καταβάλλοντας το αντίτιμο
της εμπορικής του αξίας.

Δέσμευση
Ο επενδυτής που θα αναλάβει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης
Ακινήτων θα δεσμευτεί πως ο Φορέας
θα δαπανήσει σε αγορές πρώτων κατοικιών ευάλωτων οφειλετών έως και 2
δισ. ευρώ.
Λόγω της μεγάλης οικονομικής δέσμευσης το υπουργείο Οικονομικών και
η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους έθεσαν ειδικά κριτήρια για
τους υποψηφίους που θέλουν να αναλάβουν να «τρέξουν» τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.
Έτσι θα αποκλειστούν από τη διαγωνιστική διαδικασία υποψήφιοι σε βάρος

Ο αλγόριθμος για το ενοίκιο
Ο ιδιωτικός φορέας για να υπολογίσει το ποσό του μηνιαίου ενοικίου
που θα πρέπει να καταβάλει ο οφειλέτης μετά την πτώχευσή του θα
ορίζεται με έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο. Το ύψος του μηνιαίου
ενοικίου θα προκύπτει από τον υπολογισμό της εμπορικής αξίας του
ακινήτου. Η διαδικασία θα γίνεται από τον φορέα ακριβώς με τον ίδιο
τρόπο που ερευνούν τις αξίες οι ανεξάρτητοι εκτιμητές ακινήτων. Στη
συνέχεια θα διαιρεί την αξία του ακινήτου διά τα δώδεκα χρόνια που
θα βρίσκεται στα χέρια του, προκειμένου να υπολογίσει το ετήσιο μίσθωμα και διά δώδεκα μήνες για να προκύψει το μηνιαίο ενοίκιο.
των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε
εγκληματική οργάνωση, ενεργητική
δωροδοκία, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., απιστία, τρομοκρατικά εγκλήματα αλλά και
για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Επιπλέον θα αποκλείεται από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε
υποψήφιος έχει αθετήσει ή παραβεί τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης ή τελεί υπό πτώχευση ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει ανα-

στείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης.
Ακόμη, θα αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψήφιος
που έχει αθετήσει υποχρεώσεις που
εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Στόχος, να τεθεί σε λειτουργία
το αργότερο μέχρι τον προσεχή
Μάρτιο - Η διάρκεια της
επαναμίσθωσης θα είναι 12ετής Πώς θα υπολογίζεται η μίσθωση
του οφειλέτη μετά την πτώχευση
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έσο ρυθμό ανάπτυξης 3,5%
έως το 2030, με «καύσιμο»
τα 75 δισ. ευρώ του Ταμείου
Ανάκαμψης και των ιδιωτικών κεφαλαίων που θα κινητοποιηθούν,
αλλά και του ΕΣΠΑ, προβλέπει η Τράπεζα
της Ελλάδος.
Γράφει ο
Λουκάς Γεωργιάδης

XΡΗΜΑ

ΤτΕ: Ανάπτυξη 3,5%
ετησίως έως το 2030!

loukas1972@gmail.com

Στην Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής
για τη διετία 2020-2021 που κατέθεσε στη
Βουλή ο διοικητής Γιάννης Στουρνάρας
προβλέπεται για φέτος (συντηρητική)
εκτίμηση για ανάπτυξη 4,2%, υπό την προϋπόθεση ότι θα προχωρήσουν οι εμβολιασμοί και δεν θα υπάρξουν ανατροπές στο
εσωτερικό και το διεθνές περιβάλλον, έτσι
ώστε να «φρενάρουν» την ανάκαμψη της
οικονομίας.
Μιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς
συντάκτες, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε
τη σημασία της επιτάχυνσης του εμβολιασμού των πολιτών για τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, προσθέτοντας ότι
«υπάρχει η μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα
από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης,
οι οποίοι θα ανέλθουν σε 75 δισ. ευρώ τα
επόμενα 6-7 χρόνια». Ταυτόχρονα, η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε σε ανοδική
αναθεώρηση του ρυθμού ανάπτυξης για
το 2022 στο 5,3%, ενώ το 2023 θα διαμορφωθεί στο 3,9%. Στα βασικά σημεία της έκθεσης, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει τα εξής:
1. Η ελληνική και η παγκόσμια οικονομία εξακολουθούν να υφίστανται τις πολύπλευρες αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ η ανάκαμψη έχει
ξεκινήσει, αλλά χαρακτηρίζεται άνιση και
ασύμμετρη.
2. Ο πληθωρισμός επιταχύνεται σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω των αυξήσεων των
τιμών στα εμπορεύματα και τους ναύλους,

ωστόσο στην Ελλάδα θα παραμείνει αρνητικός και το 2021.
3. Τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας επίδρασαν θετικά και περιόρισαν τις συνέπειες τις πανδημίας το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
4. Η ύφεση του 2020 ήταν μικρότερη
από τις αρχικές προβλέψεις, ενώ η παράσταση των μέτρων και στο α’ τρίμηνο του
έτους οδήγησε σε περιορισμένη ύφεση
2,3%, λόγω της θετικής πορείας των επενδύσεων και των εξαγωγών αγαθών, σε
συνδυασμό με τις αποκρατικοποιήσεις και
το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης.
5. Το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται σημαντική επιτάχυνση της ανάπτυξης.
6. Το ιστορικό χαμηλό των επιτοκίων
στις αγορές κρατικών τίτλων οδήγησε σε

αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας του ελληνικού Δημοσίου από τους οίκους Moody’s και Standard and Poor’s,
ενώ η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η στήριξη των
ομολόγων λειτουργούν υποστηρικτικά.
7. Οι αυξημένες καταθέσεις θα συμβάλουν καθοριστικά στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, ιδίως κατά τα επόμενα
δύο χρόνια.
8. Οι επενδύσεις θα ενισχυθούν σημαντικά φέτος και το 2022, ενώ η ενίσχυση της
ζήτησης θα ωθήσει και τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων.
9. Το πρωτογενές έλλειμμα θα διαμορφωθεί φέτος στο 7,1% του ΑΕΠ, ενώ τα δημοσιονομικά μέτρα της περιόδου 20202021 έχουν επιβαρύνει το δημόσιο χρέος,
γεγονός που συνιστά παράγοντα αβεβαιότητας, αν υπάρξει μια διεθνής αναταραχή.

10. Η εξάπλωση των μεταλλάξεων αποτελεί παράγοντα αβεβαιότητας, αυξάνοντας τον κίνδυνο για μια υποτονική τουριστική περίοδο.
11. Τα «κόκκινα» δάνεια αναμένεται να
αυξηθούν, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών υποχώρησαν, ενώ
στήριγμα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελούν οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Αύξηση ΑΕΠ 4,2% φέτος και 5,3%
το 2022 - «Καύσιμο» τα 75 δισ. ευρώ
του Ταμείου Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ
- Τα 11 σημεία-κλειδιά της Έκθεσης
Νομισματικής Πολιτικής

Μονιμοποιούνται τα e-ραντεβού των ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ
Τη μονιμοποίηση των ηλεκτρονικών ραντεβού από την
Παρασκευή 2 Ιουλίου καθώς και τις 50 ηλεκτρονικές
υπηρεσίες που παρέχει προς τους ασφαλισμένους ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ. Τα δύο αυτά μέτρα θα συντελέσουν
στη καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και παράλληλα θα αντιμετωπίσουν σημαντικά την ταλαιπωρία
των πολιτών.
Από την προσεχή Παρασκευή, ο e-ΕΦΚΑ προχωρά
στην επέκταση των διαθέσιμων ραντεβού από δύο εβδομάδες που είναι σήμερα στις τρεις. Σημειώνεται ότι από
τον περσινό Σεπτέμβριο έως σήμερα έχουν πραγματο-

ποιηθεί 565.000 ραντεβού στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Στρατηγική της νέας διοίκησης του e-ΕΦΚΑ είναι τα
δύο παραπάνω εργαλεία να συνδυαστούν με τη διάθεση
επιπλέον ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα μέσω των
ΚΕΠ, την υπηρεσία myEFKAlive που σύντομα θα τεθεί σε
λειτουργία καθώς και με το νέο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, δωρεάν για τους πολίτες και με μηδενικό χρόνο απόκρισης. Υπενθυμίζεται πως η δυνατότητα
ηλεκτρονικού ραντεβού παρέχεται μέσω της ενιαίας ψη-

φιακής πύλης του Δημοσίου Gov.gr καθώς και της επίσημης ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr/rv.
Όπως δήλωσαν ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης και ο διοικητής του ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής,
άμεσοι στόχοι είναι η σταδιακή αύξηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και όσες υπηρεσίες παρέχονται ηλεκτρονικά αλλά και μέσω των υποκαταστημάτων σταδιακά
να διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο και στην αποφόρτιση των υπαλλήλων και
την αξιοποίησή τους σε πτυχές του φορέα με αυξημένες
ανάγκες.

P
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K. Σκρέκας: 200.000 θέσεις εργασίας
σε ορίζοντα πενταετίας στην Ενέργεια

«Θ

έλουμε η χώρα μας να είναι πρωτοπόρα στην προσπάθεια
της Ευρώπης να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος
το 2050», διαμήνυσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στο 3ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Αιτωλοακαρνανίας, με τίτλο «Άλμα Ανάπτυξης», που πραγματοποιείται στη
Ναύπακτο. «Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει και
να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες χώρες, ιδιαίτερα τώρα, που στην
προσπάθεια αυτήν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία και ένα από τα πλέον
ολοκληρωμένα σχέδια στην Ευρώπη για την ενέργεια και το κλίμα, η
οποία προβλέπει επενδύσεις τουλάχιστον 44 δισεκατομμυρίων έως το
2030», πρόσθεσε. Παράλληλα, ο Κώστας Σκρέκας σημείωσε ότι, «όπως
έχει αναφέρει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορούμε
να δημιουργήσουμε με ορίζοντα πενταετίας έως και 200.000 βιώσιμες
θέσεις εργασίας, πολλές από αυτές αφορούν στην πράσινη ανάπτυξη,
από τη στιγμή που έχουμε διοχετεύσει το 38% των πόρων που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης». Μάλιστα, είπε ότι «θα διοχετευθούν 6
δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που αφορούν στην ενεργειακή μετάβαση για τη μείωση εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου».
Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο σχεδιασμός μας πατά σε γερά θεμέλια και η κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη να προχωρήσει
στον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας και στη μετάβαση σε μία
πιο βιώσιμη οικονομία, με σεβασμό στους πολίτες και το περιβάλλον».

Coca Cola HBC: Εξαγόρασε το 30% της ιταλικής Caffè Vergnano
Μειοψηφική συμμετοχή στην ιταλική εταιρεία καφέ Caffè Vergnano
απέκτησε η Coca-Cola HBC, που συμφώνησε αποκλειστική, μακροπρόθεσμη συμφωνία διανομής του νέου brand σε χώρες εκτός Ιταλίας - δυνητικά και στην Ελλάδα, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει στο β’ εξάμηνο του έτους, όταν θα ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ειδικότερα, η συμφωνία με την οποία η Coca-Cola HBC ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της στον καφέ ανακοινώθηκε από την έδρα της εταιρείας στην Ελβετία. Όπως αναφέρει, η θυγατρική της, CC Beverages Holdings II BV (CCH Holdings),
κατέληξε σε συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 30% στο μετοχικό κεφάλαιο της ιταλικής εταιρείας καφέ Casa Del Caffè Vergnano SpA (Caffè
Vergnano). Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το β’ εξάμηνο του
2021 και υπόκειται σε τυπικούς όρους και κανονιστικές εγκρίσεις.

Cosmote Payments: Στα «χωράφια» των τραπεζών ο ΟΤΕ
Ο ΟΤΕ προχωρά το σχέδιο μετασχηματισμού του και ξεκινά μια νέα
εμπορική δραστηριότητα με την Cosmote Payments, εκμεταλλευόμενος τις επενδύσεις που είχε πραγματοποιήσει τα προηγούμενα
χρόνια. Το στρατηγικό πλάνο του ΟΤΕ περιλαμβάνει τη δημιουργία
νέων υπηρεσιών, που θα ενισχύσουν τα έσοδά του. Η αρχή έγινε στην
ασφάλιση με το Cosmote Insurance, ενώ τρέχουν οι διεργασίες για
την έναρξη της υπηρεσίας Cosmote Payments, που αφορά στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Cosmote
Payments πρόκειται να αποτελέσουν τόσο η ευρεία πελατειακή βάση όσο και το δίκτυο καταστημάτων του ΟΤΕ που θα λειτουργούν και
ως σημεία εξυπηρέτησης των πελατών με φυσική παρουσία.

ΕΚΟ: Μεγάλος χορηγός
του «EKO Acropolis Rally»
Όλα τα φώτα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου
αθλητισμού στρέφονται και πάλι στην Ελλάδα,
όπου με μεγάλο χορηγό, για ακόμη μία χρονιά,
την ΕΚΟ θα διεξαχθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο
το «EKO Acropolis Rally». Σε δηλώσεις του ο
διευθύνων σύμβουλος των ΕΛ.ΠΕ. καθώς και
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΚΟ,
Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε: «Στην ΕΚΟ,
εκτός από χαρά, αισθανόμαστε υπερηφάνεια,
γιατί ο μεγαλύτερος ελληνικός αγώνας ράλι
επιστρέφει στον κορυφαίο θεσμό της διοργάνωσης, έχοντας την ισχυρή δέσμευση της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρίας εμπορίας καυσίμων, που εγγυάται διαχρονικά την άψογη και
πετυχημένη διεξαγωγή του».

Ν. Κουγιουμτζής:
Παραμένουν τα προβλήματα
στο 25% των εμπορικών
«Η κατάσταση στην
αγορά και στην πραγματική οικονομία δυστυχώς παραμένει νωχελική και η καταναλωτική κίνηση υποτονική», δηλώνει ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας Νίκος Κουγιουμτζής. «Για τους επιχειρηματίες των εμπορικών τουριστικών καταστημάτων, που είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα και αποτελούν το 20%-25% του συνόλου
των εμπορικών, τα πράγματα είναι ακόμα πιο
δυσοίωνα. Κατά την περσινή καλοκαιρινή
περίοδο, λόγω της πανδημίας και της απουσίας τουριστών, ο τζίρος έτρεχε με πτώση
που ξεπερνούσε το 80%. Και φέτος όμως, παρόλο που άνοιξαν από τις αρχές Απριλίου,
όπως όλο το λιανεμπόριο, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρότατο πρόβλημα», συμπλήρωσε.

Πειραιώς: Winbank mobile
banking με δύο νέες
λειτουργικότητες
Δύο νέες, χρήσιμες για τους πελάτες της,
λειτουργικότητες πρόσθεσε η Τράπεζα Πειραιώς στο app του Winbank mobile banking, πριν
από λίγες ημέρες. Πρόκειται για υπηρεσίες
που επιτρέπουν, απ’ όπου κι αν βρίσκεστε, μέσα από το κινητό σας και χωρίς καμία καθυστέρηση να κάνετε τα εξής: Βεβαίωση τήρησης λογαριασμού και πλέον μέσω του m-banking της
Πειραιώς μπορούν άμεσα οι καταναλωτές να
εκδώσουν μια σχετική βεβαίωση και να τη
στείλουν με οποιονδήποτε τρόπο SMS, e-mail,
viber καθώς και αλλαγή e-mail επικοινωνίας.
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Ξεκίνησε η ΑΜΚ της Alpha
Bank με καλυμμένη ήδη
τη διεθνή προσφορά

Δέκα ακόμη νησιά των Κυκλάδων
«μπαίνουν στην πρίζα»

ΣΕΒ: «Επενδύουμε στο εμείς,
χτίζουμε μέλλον» - Σήμερα
η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Ξεκίνησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Alpha
Bank με συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, με στόχο την άντληση έως 800 εκατ. ευρώ. Η
διεθνής προσφορά μέσω book building στο εξωτερικό
και η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα ξεκίνησαν ταυτόχρονα χθες το πρωί και λήγουν την Τετάρτη 30 Ιουνίου.
Ήδη, πριν από το άνοιγμα της αγοράς και του βιβλίου
προσφορών, η διοίκηση της Alpha Bank θεωρεί ότι έχει
καλυφθεί η διεθνής προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη η συμμετοχή του ΤΧΣ, σύμφωνα με τις επαφές
που είχε με όλους τους βασικούς και ειδικούς μετόχους
της. Η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί από το βιβλίο προσφορών της διεθνούς προσφοράς, όπου συμμετέχει και
το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η διεθνής
προσφορά αντιστοιχεί στο 80% της κατανομής των νέων
μετοχών που θα εκδοθούν και η ελληνική δημόσια προσφορά στο 20%. Η χαμηλότερη τιμή δεν μπορεί να είναι
μικρότερη του 0,30 ευρώ και υψηλότερη του 1,20 ευρώ.
Η τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί την 1η Ιουλίου.

Συνεργασία ΕΔΑ ΘΕΣΣ με ΔΕΣΦΑ
Η συνεργασία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με τον ΔΕΣΦΑ, σε
τομείς όπως η ασφάλεια εφοδιασμού, η ενσωμάτωση
ανανεώσιμων αερίων στα δίκτυα και η βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές,
συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε η διευθύνουσα
σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli με τον
γενικό διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Λεωνίδα Μπακούρα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Μπακούρας
επισήμανε έναν από τους στρατηγικούς πυλώνες της
εταιρείας, που είναι η διασφάλιση της αδιάλειπτης
και ασφαλούς διανομής του φυσικού αερίου.
Ταυτόχρονα, επισημάνθηκε η προοπτική
ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων αερίων, όπως η
ανάμιξη βιομεθανίου με φυσικό αέριο.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΣΕΒ, με βασικό μήνυμα «Επενδύουμε
στο εμείς, χτίζουμε μέλλον» #ElladaAllios,
πραγματοποιείται σήμερα (14.00-16.45). Η φετινή συνέλευση θα διεξαχθεί διαδικτυακά.
Ειδικότερα, στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης
θα απευθυνθούν ο πρόεδρος της Εκτελεστικής
Επιτροπής Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, ο γενικός διευθυντής Αλέξανδρος Χατζόπουλος, οι οποίοι
θα κάνουν τον απολογισμό των δράσεων και του
πολύπλευρου έργου του συνδέσμου, ενώ ο
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρης Παπαλεξόπουλος θα ενημερώσει τα μέλη
για τις βασικές κατευθύνσεις και το πρόγραμμα δράσης του συνδέσμου για την επόμενη
χρονική περίοδο. Στη συνέχεια, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ θα παρουσιάσουν
τις θεματικές προτεραιότητες του συνδέσμου
στα μέλη. Συγκεκριμένα, θα μιλήσουν για α)
Βιομηχανική Στρατηγική: Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΒ,
β) Εργασιακά, Εκπαίδευση και Δεξιότητες: ο κ.
Σπύρος Θεοδωρόπουλος διευθύνων Σύμβουλος Chipita A.E. ESG, ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Mytilineos, γ) Φορολογικά Θέματα: Ο κ. Ευτύχιος
Βασιλάκης πρόεδρος Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.
δ) Καινοτομία: Ο κ. Μάρκος Βερέμης πρόεδρος
Δ.Σ. Upstream A.E. ε) Πράσινη Οικονομία: Ο κ.
Ανδρέας Σιάμισιης διευθύνων σύμβουλος Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. στ) Διαφορετικότητα,
Συμπερίληψη και Ισότητα: Η κυρία Ιουλία Τσέτη πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος UniPharma ΑΒΕΕ. ζ) Δράσεις για ΜμΕ: Ο κ. Αλέξανδρος Μακρίδης πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος Χρυσαφίδης Μ.Γ. Α.Ε. Στο δεύτερο
μέρος της Γενικής Συνέλευσης θα μιλήσει στα
μέλη του ΣΕΒ ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας (16.15). Θα ακολουθήσει στις 19.00 η ανοικτή εκδήλωση της
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ. Την εκδήλωση θα χαιρετήσει (με βιντεοσκοπημένο
μήνυμα) η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Θα ακολουθήσουν τοποθετήσεις και συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά (θα συμμετάσχει σε απευθείας
σύνδεση) και του προέδρου του Δ.Σ. του ΣΕΒ
Δημήτρη Παπαλεξόπουλου.

Έφτασε η σειρά 10 ακόμη νησιών των Κυκλάδων
να μπουν «στην πρίζα», διασφαλίζοντας σταθερή,
φθηνή και πράσινη ηλεκτροδότηση, χάρη στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις που υλοποιεί ο Ανεξάρτητος
Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΔΜΗΕ). Με την τελευταία φάση διασύνδεσης των
Κυκλάδων, η οποία ξεκινά το επόμενο διάστημα και
ολοκληρώνεται το 2024, η Σαντορίνη, η Φολέγανδρος, η Μήλος και η Σέριφος θα διασυνδεθούν άμεσα με το ηπειρωτικό σύστημα. Σημαντικά οφέλη θα
απολαμβάνουν έμμεσα και έξι ακόμη νησιά: Ανάφη,
Κίμωλος, Σίκινος, Σίφνος, Κύθνος και Θηρασιά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική
διαδικασία για το πρώτο σκέλος του έργου, την υποβρύχια διασύνδεση ανάμεσα στη Σαντορίνη και τη
Νάξο, συνολικού προϋπολογισμού 126 εκατ. ευρώ.
Το φθινόπωρο θα ακολουθήσουν οι διαγωνισμοί για
τα υπόλοιπα νησιά -Φολέγανδρο, Μήλο και Σέριφο, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους. Ο
συνολικός προϋπολογισμός αυτού του έργου ανέρχεται σε 408 εκατ. ευρώ.

ΕΥΔΑΠ: Μέρισμα 0,228 ευρώ και
επιστροφή κεφαλαίου 0,23 ευρώ
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι την 25η Ιουνίου
2021 έλαβε χώρα και συνεδρίασε έγκυρα η
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν
και ψήφισαν, είτε μέσω επιστολικής ψήφου είτε
εξ αποστάσεως, σε πραγματικό χρόνο με τη
χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων,
125 μέτοχοι, κάτοχοι 82.194.722 μετοχών,
εκπροσωπώντας το 77,18% του μετοχικού
κεφαλαίου, και έλαβαν τις ακόλουθες
αποφάσεις: διανομή μερίσματος 0,228 ευρώ και
επιστροφή κεφαλαίου 0,23 ευρώ ανά μετοχή.

P
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Επιμέλεια: Άλκης Φιτσόπουλος

Τίτλοι τέλους και
για τον Νίκο Ζήση
Ο Νίκος Ζήσης ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τα
παρκέ σε ηλικία 37 ετών, λίγες μόλις μέρες μετά τον
κουμπάρο του Βασίλη Σπανούλη.
Στην καριέρα του κατέκτησε συνολικά 27 τρόπαια, ενώ ήταν μέλος
της ομάδας που αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης πριν από 16
χρόνια αλλά και εκείνης που έναν
χρόνο μετά κατέβαλε τις ΗΠΑ στην
Ιαπωνία στο Παγκόσμιο. Μεταξύ
άλλων, ο Νίκος Ζήσης έγραψε:
«Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου
να ανακοινώσω την αποχώρησή
μου από την ενεργό δράση. Είναι
μια απόλυτα συνειδητή απόφαση,
γιατί ξέρω πως έχω δώσει τα πάντα. Αγάπησα το μπάσκετ
από παιδάκι, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα πως θα έκανα
ένα τόσο μεγάλο, συναρπαστικό και αξέχαστο ταξίδι. Είμαι περήφανος για όσα κατάφερα, αλλά και για όσα δεν
κατάφερα, γιατί πάντα έδινα το 100% της ψυχής, του μυαλού και του κορμιού μου». «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές μου, όλους τους ανθρώπους των ομάδων που έπαιξα,
στους αντιπάλους μου! Δεν θα ξεχάσω ποτέ τους φιλάθλους και τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή τους
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε όλους τους σταθμούς
της καριέρας μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Βαθιά υπόκλιση σε έναν «θρύλο»
Ο
Βασίλης Σπανούλης σε ηλικία 38 ετών ανακοίνωσε
το τέλος της καριέρας του στο μπάσκετ και η παγκόσμια κοινότητα έκανε μια βαθιά υπόκλιση σε όλα όσα
έχει προσφέρει. Το μεγαλείο του έχει «σκεπάσει» όλο τον
κόσμο του αθλητισμού, μια και τρεις μέρες τώρα τα μηνύματα
ευχαριστιών έχουν πλημμυρίσει το Διαδίκτυο και τα social
media.
Η πλέον χαρακτηριστική δήλωση ήταν αυτή του Τούρκου
κόουτς και πρωταθλητή Ευρώπης με την Εφές Εργκίν Αταμάν: «Έχω προπονήσει πολλούς μεγάλους παίκτες στην καριέρα μου, αλλά όχι τον μεγαλύτερο». Χρόνια τον ήθελε στις
ομάδες που δούλευε. Ο κόουτς της ΤΣΣΚΑ Μόσχας Δημήτρης Ιτούδης, με τον οποίο ο Σπανούλης συμμετείχε στη δημιουργία του μεγάλου Παναθηναϊκού, είπε: «Αισθάνομαι τιμή και περηφάνια που συνεργάστηκα και κέρδισα μαζί σου.
Να είσαι πάντα καλά, να χαίρεσαι αυτούς που αγαπάς, να είσαι υγιής. Το ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μπάσκετ
σε ευγνωμονεί». Και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε κάτι να πει,
παρότι η φυγή του για τον Ολυμπιακό το 2010 προκάλεσε αντιπάθειες που έφτασαν μέχρι τις… κατάρες: «Βασίλη Σπανούλη, συγχαρητήρια για τη σπουδαία καριέρα σου! Καλή τύ-

χη σε ό,τι και αν κάνεις στη συνέχεια της σταδιοδρομίας και
της ζωής σου».
Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος και Παναγιώτης
Αγγελόπουλος δήλωσαν: «Είναι μια στιγμή από αυτές που
αρνείσαι να δεχτείς ότι θα έρθουν. Που δεν θέλεις να τις ζήσεις και παρότι βρίσκονται μπροστά σου επιλέγεις να μην τις
κοιτάς, ελπίζοντας ότι ο χρόνος θα φρενάρει. Ο Βασίλης, άλλωστε, μας έκανε να πιστέψουμε ότι γίνεται. Για έντεκα χρόνια ο ηγέτης μας, σε ευχαριστούμε». Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, κόουτς του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Εκ μέρους όλου του προπονητικού επιτελείου τού ευχόμαστε να
είναι πάντα υγιής, να ξεκουραστεί και όταν νιώσει έτοιμος να
επιστρέψει πάλι με όποια ιδιότητα επιλέξει ο ίδιος στο μπάσκετ, γιατί αυτό, όπως όλοι ξέρουμε, είναι το οξυγόνο του».
Ο έτερος αρχηγός του Ολυμπιακού Γιώργος Πρίντεζης τόνισε: «Δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ για την αξία του Βασίλη
Σπανούλη ως αθλητή και ως ανθρώπου. Η παρουσία του στα
παρκέ και η πορεία της ζωής του μιλούν από μόνες τους».
Και ο Κώστας Σλούκας: «Έχει δώσει πάρα πολλά τόσο στον
Ολυμπιακό και το ελληνικό μπάσκετ όσο και στο ευρωπαϊκό
μπάσκετ. Πήρα πολλά από εκείνον! Ήμουν για χρόνια μαζί

του στο δωμάτιο, ειδικά στο ξεκίνημα της καριέρας μου».
Μήνυμα έστειλε στον Βασίλη Σπανούλη και ο θρύλος του
τένις, ο Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς, γράφοντας μόνο τη λέξη
«θρύλος» με τη φωτογραφία του πρώην πλέον αρχηγού του
Ολυμπιακού.
Τον θαυμασμό του για άλλη μια φορά προς το πρόσωπο του
Βασίλη Σπανούλη έδειξε ο Λούκα Ντόντσιτς, ευχαριστώντας
τον θρυλικό άσο για τα όσα προσέφερε στο μπάσκετ. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Ντάλας Μάβερικς στο μήνυμά του
έγραψε «σε ευχαριστώ για όλα», συνοδεύοντας την ανάρτησή του με το χάσταγκ «είδωλο».
Συγκινητικό μήνυμα αποχαιρετισμού και από τον Φακούντο Καμπάτσο. Ο βραχύσωμος γκαρντ των Ντένβερ
Νάγκετς είχε βρεθεί στα «ερυθρόλευκα» αποδυτήρια
μετά τον τελικό του 2015 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης,
παίρνοντας μια φανέλα από τον «Kill Bill». «Με άφησες
να μπω στα αποδυτήρια και μου έδωσες τη φανέλα σου,
αφού είχες χάσει έναν τελικό. Αυτές οι χειρονομίες δεν
πρόκειται να ξεχαστούν. Σε ευχαριστώ για τη γενναιοδωρία σου. Θα λείψεις στο μπάσκετ. Είσαι θρύλος»,
έγραψε.
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Ματαιώθηκε αγώνας λόγω... Μακεδονίας

Χεζόνια: «Ελπίζω να μείνω»

Το θέμα πλέον είναι εξολοκλήρου πολιτικό. Οι ομοσπονδίες της Βόρειας Μακεδονίας αρνούνται να συμμορφωθούν
με τις υποδείξεις του πρωθυπουργού Ζάεφ, δεν αλλάζουν
την ονομασία τους και αυτό διαπιστώθηκε με τον καλύτερο
τρόπο και σε αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού στις Σέρρες, ο οποίος ακυρώθηκε ακριβώς για αυτό τον λόγο. Είχε
προγραμματιστεί από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου
Αθλητισμού Ελλάδας ο αγώνας ταχύτητας αυτοκινήτων των
χωρών Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην πίστα των Σερρών,
όμως η αντίστοιχη ομοσπονδία της Βόρειας Μακεδονίας
κατέβηκε ως σκέτη «Μακεδονία», με συνέπεια να υπάρξουν αντιδράσεις και τελικά ματαίωση. Είναι προφανές
πλέον ότι αυτή την τακτική θα ακολουθήσουν οι γείτονες και
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Στην ελληνική πλευρά, όπως αποκάλυψε η «Political», υπάρχει έντονη κινητικότητα σε κάθε επίπεδο, πολιτικό και αθλητικό. Κύριο ρόλο
θα παίξει ο πρόεδρος της ΕΟΕ και των ομοσπονδιών της
ΔΟΕ Σπύρος Καπράλος εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων.
Στη Βουλή των Σκοπίων ο Ζάεφ δέχτηκε σκληρή κριτική
από την αντιπολίτευση, επειδή πιέζει τις ομοσπονδίες να
αλλάξουν ονομασία.

Ρήξη χιαστών ο Φορτούνης

«Χάλκινος»
ο Τανταλίδης

Ο Μάριο Χεζόνια θέλει να μείνει στον Παναθηναϊκό. Και φρόντισε να το κάνει σαφές αυτό με
τον πλέον εμφανή τρόπο, σε μια συνέντευξη που
παραχώρησε στο basketnews.com. Ο Κροάτης
φόργουορντ μίλησε για την εμπειρία της παρουσίας του στον Παναθηναϊκό και με την κουβέντα
να πηγαίνει στο αν θέλει να μείνει ήταν ξεκάθαρος: «Το ελπίζω να μείνω. Η καρδιά μου είναι
πράσινη. Αυτή την ομάδα αγαπάω από τότε που
ήμουν νέος, πάνε σχεδόν 15 χρόνια από τότε».

Σοκ στον Ολυμπιακό, ο Κώστας Φορτούνης
έπαθε ρήξη χιαστών ξανά έπειτα από δύο χρόνια
και θα μείνει έξι μήνες εκτός δράσης! Τεράστια
ατυχία… Παρόμοιους τραυματισμούς είχαν ο Πέτρος Μάνταλος και ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, αλλά ευτυχώς επανήλθαν «σιδερένιοι». Ο
Φορτούνης τραυματίστηκε σε ανύποπτη φάση
στο φιλικό 1-0 επί της Κράσνονταρ στην Αυστρία.

Σούπερ ματσάρα
στο Γουέμπλεϊ

Το χάλκινο μετάλλιο στις ασκήσεις εδάφους κατέκτησε ο Αντώνης Τανταλίδης στο Παγκόσμιο
Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής που έγινε στην Ντόχα του Κατάρ. Ήταν το πρώτο του, αλλά αποτέλεσε
μήνυμα ότι μπήκε στην ελίτ του αγωνίσματος. Συγκέντρωσε 14.700 βαθμούς έναντι 15.033
του Ισραηλινού Ατρέμ Ντολγκοπιάτ και 14.933 του Ισπανού Ρεϊντερλέι Ζαπάτα.

Πρίφτης στον Παναθηναϊκό
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέλαβε τη μεγάλη του
αγάπη, την Παρτιζάν Βελιγραδίου, και ο Παναθηναϊκός πήρε τον Δημήτρη Πρίφτη στη θέση
του Ισραηλινού Κάτας. Την τετραετία 20172021 ο Πρίφτης ήταν προπονητής στη ρωσική
Ούνιξ Καζάν. Το 2014 για λίγους μήνες υπήρξε
και βοηθός προπονητή στον Παναθηναϊκό,
όπως και στην Εθνική ομάδα.

Όλα τα φώτα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου φωτίζουν δυνατά σήμερα το
Γουέμπλεϊ, εκεί όπου η Αγγλία αντιμετωπίζει τη Γερμανία (19.00) στη νοκ
άουτ φάση των 16 του Euro. Το βράδυ
(22.00) η Σουηδία παίζει με την Ουκρανία
στη Γλασκόβη. Έξω έμειναν η πρωταθλήτρια Πορτογαλία (έχασε 1-0 από το Βέλγιο) και
η Ολλανδία (2-0 από την Τσεχία).

Εμβολιασμένοι
και με μοριακό τεστ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα εισέρχονται μόνο οι εμβολιασμένοι για τους αγώνες του Ολυμπιακού. Κατά πληροφορίες, ωστόσο, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να εισέρχονται και οι έχοντες υποστεί μοριακό τεστ 24 ωρών, οι οποίοι βέβαια θα είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα. Θα προηγηθεί συζήτηση με την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων σχετικά.
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• Ακυρώθηκε για τεχνικούς λόγους η
χθεσινοβραδινή πρεμιέρα της παράστασης «Νυφικό κρεβάτι» με τους
Πηνελόπη Αναστασοπούλου και
Ορέστη Τζιόβα.
• Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης
συζητά την είσοδό του στις
«Άγριες Μέλισσες».
• Η Ζέτα Δούκα το τόλμησε: Δημοσίευσε αρετουσάριστη φωτογραφία
της με κυτταρίτιδα, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης σε όλες τις γυναίκες!

POLITICAL GOSSIP

• Εξιτήριο πήραν χθες το πρωί η
Χριστίνα Μπόμπα και τα διδυμάκια της, με τον Σάκη Τανιμανίδη
να τις παραλαμβάνει από το μαιευτήριο!

Μίνα Αδαμάκη:
Μια ζωή γεμάτη έρωτα!

Ο

μύθος της φλεγόμενης «Φαίδρας» ζωντανεύει το φετινό καλοκαίρι στη σκηνή με τη
Μίνα Αδαμάκη στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακριβοθώρητη, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις και τις συνεντεύξεις, η τηλεοπτική
Ειρήνη Χαρίτου της θρυλικής κωμικής σειράς «Οι
τρεις Χάριτες» μίλησε στην «Political» για τη φετινή
θεατρική πρόκληση.
«Το έργο είναι ένα αμάλγαμα από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας “Ιππολυτος” του Ευριπιδη και “Φαίδρα” του Ρακινα,
σε μετάφραση του Στρατή Πασχάλη. Βασικό θέμα,
ποιο άλλο από το “ Έρως ανίκατε μάχαν” και τα θύματα
που αφήνει πίσω του», ανέφερε με χαμόγελο. Και συνέχισε: «Υπάρχουν άνθρωποι που δεν επιτρέπουν
στον εαυτό τους να ερωτευτούν, δεν αφήνονται στο
συναίσθημα και το πάθος και απορώ πώς γίνεται. Πώς
μπορείς να συμμαχήσεις με την άρνηση και όχι με την
ευτυχία; Στη δική μου ζωή ο έρωτας αποτέλεσε μεγάλο παράγοντα και δεν το μετάνιωσα. Ο γάμος, αν και
υπήρξαν προτάσεις, πίστευα ότι θα με καταπίεζε, ενώ
για κάποια περίοδο με απασχόλησε το θέμα “παιδί”.
Αλλά όπως ήρθε η σκέψη, έτσι κι έφυγε», παραδέχτηκε με ειλικρίνεια.
Ηθοποιός, σκηνοθέτις, μεταφράστρια, με σπουδές
κουκλοθέατρου και παντομίμας στο Λονδίνο, η Μίνα
Αδαμάκη υπήρξε μαθήτρια και λάτρης του Κάρολου

Κουν. «Τον επέλεξα για να γίνω ηθοποιός και στο τέλος των σπουδών μου στη σχολή με επέλεξε για να
μείνω και να προχωρήσω πλέον ως επαγγελματίας
στον χώρο», ανέφερε για τον μεγάλο δάσκαλο της Τέχνης.
Η διαδρομή από τη γενέτειρά της, τον Βόλο, στην
Αθήνα ήταν σχετικά εύκολη. Η απόφασή της να σπουδάσει δικηγόρος βρήκε τον πατέρα της σύμφωνο,
όμως στο νεανικό της μυαλό το θέατρο ήταν ο προορισμός. «Η σχολή ήταν το εισιτήριο για να φύγω από τον
Βόλο και ο πατέρας μου, αυτοδημιούργητος και πρακτικό μυαλό, το βρήκε πολύ καλή πρόταση. Στη Νομική δεν καταλάβαινα τι έλεγαν τα βιβλία! Η καρδιά και
το μυαλό μου ήταν αλλού. Με έτρωγαν μέσα μου η
αγάπη για τη σκηνή, η μύηση στην υποκριτική, η αναζήτηση της διαδρομής μου μέσα από το θέατρο, τους
ρόλους και τα έργα κορυφαίων συγγραφέων. Αυτό
ήθελα να κάνω και το έκανα. Τα κατάφερα», εξομολογήθηκε με ενθουσιασμό!
Τον μύθο της Φαίδρας, σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη και μουσική του Δημήτρη Μαραμή, αφηγούνται επί σκηνής η Σαβίνα Γιαννάτου στον ρόλο της
θεάς Αφροδίτης και η Ραφίκα Σαουίς. Η πρεμιέρα του
έργου έγινε το περασμένο Σάββατο στο θέατρο Πέτρας με επόμενες παραστάσεις την Παρασκευή 2 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, στις 7 Ιουλίου στο θέατρο Ρεματιάς και στις 8 Ιουλίου στο θέατρο Βράχων.

• Κορμάρα η Μαρία Βοσκοπούλου. Η
κόρη του Τόλη Βοσκόπουλου και της
Άντζελας Γκερέκου πόζαρε στην παραλία σαν… γοργόνα!
• Ο Τάκης Χρυσικάκος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
με κορονοϊό.
• Ο Μίλτος Μακρίδης εμφανίστηκε
καλεσμένος στη Ναταλία Γερμανού
και αποκάλυψε πως εργάστηκε πίσω
από τις κάμερες του «MasterChef 1»!
• «Τον άρχοντα των μυγών» άρχισε να διαβάζει η Ελένη Μενεγάκη και ζήτησε τη γνώμη των
followers της για την υπόθεση
του βιβλίου.
• Άρχισαν χθες το απόγευμα τα γυρίσματα της ταινίας «The Enforcer» με
πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Μπαντέρας. Ο Χολιγουντιανός σταρ έφτασε
στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της
Παρασκευής με ιδιωτικό τζετ.
• Snik και Ηλιάνα Παπαγεωργίου συναντήθηκαν στα 18α μουσικά βραβεία Mad στην Τεχνόπολη και δεν αντάλλαξαν κουβέντα.
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Επέστρεψε… δριμύτερη!
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Και το όνομα
αυτού; Αντώνης!

GOSSIP
Βρήκε το... λάθος

Βαφτίσια για τον δίχρονο γιο
του Γιάννη Βαρδή και της Νατάσσας Σκαφιδά την Κυριακή με
νονό τον Αντώνη Ρέμο και διάσημους καλεσμένους! Ο μικρός
πήρε το όνομα του παππού του,
του αείμνηστου Αντώνη Βαρδή,
με τον τραγουδιστή να εξομολογείται δημοσίως: «Σήμερα
είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα
μας. Με πολλή χαρά και συγκινήσεις βαφτίσαμε τον Αντωνάκη μας»!

Υ

γιής, «σιδερένια» και χαρούμενη επέστρεψε χθες στο
πλατό της εκπομπής «Ευτυχείτε» η Κατερίνα Καινούργιου. Μετά την περιπέτεια της υγείας της, η οικοδέσποινα
του Open εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες ευδιάθετη,
με τέλειο μακιγιάζ και λευκή φόρμα αποκαλύπτοντας. «Συγγνώμη
αν σας αναστάτωσα. Δύσπνοια, έντονοι πονοκέφαλοι… Ήταν η δεύτερη φορά που το έπαθα μέσα σε ένα τρίμηνο, οπότε έπρεπε να πάω
να κάνω κάποιες προληπτικές εξετάσεις. Δόξα τω Θεώ, είναι όλα
καλά και αυτό που είπα στο Instagram το εννοώ: “Μην πιέζεστε, μην
αγχώνεστε και, το πιο σημαντικό, να προσέχετε τους εαυτούς σας”»,
ανέφερε καθησυχάζοντας συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και τηλεοπτικό κοινό. Ο σύντροφός της Φίλιππος Τσαγκρίδης ήταν εκείνος
που τη μετέφερε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο νοσοκομείο
και δεν έφυγε λεπτό από το πλευρό της μέχρι που οι γιατροί τής
έδωσαν εξιτήριο.

«Κόλαση»
στην Ελαφόνησο
Η νέα «καυτή» φωτογράφιση της Αλεξάνδρας Παναγιώταρου με λεοπάρ μπικίνι και οπίσθια… πασπαλισμένα με χρυσή
άμμο «γονάτισε» το Instagram! Η εντυπωσιακή influencer, παρέα με τη σέξι
καλλονή Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου,
βρίσκονται για διακοπές στην Ελαφόνησο και η προσγείωσή τους με ιδιωτικό
ελικόπτερο αναστάτωσε την ηρεμία του
νησιού. Τα σχόλια των χρηστών για την
πίσω όψη της Παναγιώταρου ξεπέρασαν
κάθε φαντασία.

Σκαφάτος ο «Λάμπρος»!
« Έι πειρατή», θα φώναζε η Αλίκη Βουγιουκλάκη! Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ο γόης της σειράς «Άγριες Μέλισσες», απολαμβάνει το φετινό καλοκαίρι σκαφάτος «οργώνοντας» τις θάλασσες με καλή παρέα.
Ο τηλεοπτικός Λάμπρος εμφανίστηκε στο Διαδίκτυο με ανακατεμένα
από τον αέρα μαλλιά, ασημί κρίκο στο αριστερό αυτί και με φόντο την
ισπανική σημαία σχολίασε «Ο κύρης της θάλασσάς μου», αποφεύγοντας να αποκαλύψει πού βρίσκεται!

Απογοητευμένος και με μάτια γουρλωμένα
πόζαρε στα προσωπικά του social media ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Ο τηλεοπτικός ζεν
πρεμιέ, διαβάζοντας το σενάριο της ολοκαίνουργιας σειράς που υπογράφει και θα προβληθεί τη νέα σεζόν στο Mega, έκπληκτος βρήκε
το… λάθος. « Όταν διαβάζεις το φινάλε που
έγραψες και δεν σου αρέσει (καθόλου) και ξέρεις ότι πρέπει να το ξαναγράψεις, αλλά ψάχνεις
μήπως και το σώσεις… Όμως, μάταια. Πάμε πάλι από την αρχή», αποκάλυψε ο ηθοποιός, ο
οποίος παραθερίζει στους αγαπημένους τους
Παξούς.

Πάρτι-έκπληξη
και... επική τούρτα!

Τρυφερές ευχές με ένα γλυκό φιλί και happy
birthday πάρτι-έκπληξη από τον Στέλιο Μανουσάκη στη γυναίκα της ζωής του Μαρία
Ηλιάκη! Η γλυκιά μαμά είχε γενέθλια, έκλεισε
τα 44 και τα γιόρτασε οικογενειακά στην Ελβετία, όπου και διαμένουν. Η παρουσιάστρια πόζαρε τρισευτυχισμένη μπροστά στην επική,
ροζ τούρτα-υπερπαραγωγή, με το ζαχαρωτό
στην κορυφή να την απεικονίζει αγκαλιά με
την μπέμπα τους. «Γενέθλια για τρία», σχολίασε με ενθουσιασμό η εορτάζουσα και ο λογαριασμός της γέμισε ευχές!
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Νέος πρόεδρος,
με ποσοστό-ρεκόρ
76%, ο καθηγητής
Καρδιολογίας
Γεράσιμος Σιάσος

POLITICAL ΥΓΕΙΑ

Αλλαγή σκυτάλης στην
Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ

Τ

α μέλη ΔΕΠ της μεγαλύτερης Ιατρικής
Σχολής των Αθηνών εξέλεξαν σήμερα
τον νέο πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό
της. Η συμμετοχή ήταν για πρώτη φορά
καθολική, σε ποσοστό 100%.
Συγκεκριμένα, ο καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Σιάσος έλαβε 384 ψήφους και ποσοστό
76% και εκλέγεται πρόεδρος, ενώ ο ανθυποψήφιος καθηγητής Ογκολογίας Κωνσταντίνος Συρίγος έλαβε 123 ψήφους και ποσοστό 24%.
Ο καθηγητής Χειρουργικής Νικόλαος Αρκαδόπουλος έλαβε 311 ψήφους και ποσοστό 60% και
εκλέγεται αναπληρωτής πρόεδρος από τον πρώτο γύρο, ενώ ο ανθυποψήφιος καθηγητής Μανούσος Κωνσταντουλάκης έλαβε 170 ψήφους
και ο καθηγητής Νικόλαος Σύψας 40 ψήφους.

Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος
Ο 43χρονος Γεράσιμος Σιάσος είναι καθηγητής
Καρδιολογίας, έως σήμερα αναπληρωτής πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής και πρόεδρος των πανεπιστημιακών νοσοκομείων «Αιγινήτειο» και
«Αρεταίειο».
Είναι ο νεότερος εκλεγμένος πρόεδρος έως
σήμερα. Έλαβε το πτυχίο του από την Ιατρική
Σχολή του ΕΚΠΑ κατόπιν εισαγωγής σε αυτήν με
Πανελλήνιες Εξετάσεις, τον μεταπτυχιακό τίτλο
από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρδιολογική
Νοσηλευτική» και τη Διδακτορική Διατριβή του
από την Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του «Ιπποκράτειου». Έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Καρδιολογίας στο ίδιο νοσοκομείο.
Μετεκπαιδεύτηκε στη Βοστώνη στο νοσοκομείο
«Brigham and Women’s» του Πανεπιστημίου
Harvard. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου

Harvard τού απένειμε, έπειτα από κρίση, τον
ακαδημαϊκό τίτλο του επισκέπτη καθηγητή. Επελέγη μέλος του Συμβουλίου Εποπτείας της
Έρευνας για τις ακαδημαϊκές μονάδες του νοσοκομείου «Brigham and Women’s / Harvard Medical School». Παράλληλα, εργάστηκε για ένα
έτος σε Harvard - MIT Biomedical Engineering
Center, Massachusetts Institute of Technology,
Cambridge, MA.
Εκλέχτηκε ομόφωνα σε όλες τις ακαδημαϊκές
βαθμίδες (λέκτορας, επίκουρος καθηγητής, μόνιμος επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής) και το 2020 εκλέχτηκε ομόφωνα καθηγητής Καρδιολογίας και Μοριακής Καρδιολογίας.
Στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο (A’ Καρδιολογική Κλινική) εργάστηκε στη Μονάδα Αθηροσκλήρωσης και στη Βιοχημική, Ανοσολογική και
Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, στις οποίες ανέλαβε τη θέση του υπευθύνου. Ίδρυσε και είναι
υπεύθυνος του ιατρείου «Καρδιά και Διαβήτης»
για την παρακολούθηση ασθενών οι οποίοι πάσχουν από καρδιολογικό νόσημα και σακχαρώδη
διαβήτη
Από το 2017 συμμετέχει ενεργά στην εγκατάσταση της Γ’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής
Κλινικής στο νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», έχοντας
καθήκοντα αναπληρωτή διευθυντή.
Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στη Μοριακή Καρδιολογία, την αθηροσκλήρωση, την ενδοθηλιακή λειτουργία και τον σακχαρώδη διαβήτη,
σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο. Έχει συμμετάσχει με ομιλίες και πάνω από 200 παρουσιάσεις (abstracts) σε σημαντικά διεθνή συνέδρια
του εξωτερικού. Έχει συγγράψει 12 κεφάλαια σε
ξενόγλωσσα επιστημονικά συγγράμματα.

Ο νέος αντιπρόεδρος
Ο καθηγητής Νίκος Αρκαδόπουλος αποφοίτησε με Άριστα από την Ιατρική Σχολή
του ΕΚΠΑ. Έκανε ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής στο «Αρεταίειο» νοσοκομείο
και fellowship στις ΗΠΑ, στο Cedars-Sinai
MedicalCenter και στο UCLA School of
Medicine. Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του
σταδιοδρομία το 2002 ως λέκτορας στη Β’
Χειρουργική Κλινική στο «Αρεταίειο».
Ο κλινικός του προσανατολισμός αφορά
στην Ογκολογική Χειρουργική (χειρουργική μαστού, ήπατος - χοληφόρων - παγκρέατος - γαστρεντερικού). Συνολικά έχει δημοσιεύσει 200 πλήρη άρθρα (PubΜed) με
περισσότερες από 4.000 αναφορές και έχει
περισσότερες από 250 ανακοινώσεις σε
ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Για το έργο
του έχει τιμηθεί με συνολικά 38 ελληνικά
και διεθνή βραβεία και υποτροφίες.
Έχει διατελέσει διευθυντής του Χειρουργικού Τομέα του ΕΚΠΑ και μέλος του Δ.Σ. της
Ιατρικής Σχολής (2019-2020), αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου και
πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του «Αττικού» (2017-2018), διευθυντής του Χειρουργικού Τομέα του «Αττικού» (2020-σήμερα), πρόεδρος και μέλος
διάφορων επιτροπών του νοσοκομείου, του
υπουργείου Υγείας κ.λπ.
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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 η υγεία σας
αυτήν τη γενέθλια χρονιά σας

ΩΔΙΑ

Γράφει

η Γεωργία
Κουμπούνη

Κριός

Ζυγός

(21/3-20/4)
Θα κάνετε αστεία και θα χαμογελάτε. Η εμφάνισή σας πρέπει να
ακτινοβολεί την αυτοπεποίθηση
και την απλότητά σας. Είστε πολύ
ευχάριστοι, αλλά δεν πρέπει να
μιλάτε πολύ!

(23/9-23/10)
Ευτυχώς, δεν θα αντιμετωπίσετε πολλά προβλήματα. Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενά
σας επιτεύγματα, οι προϊστάμενοί σας θα κάνουν παραχωρήσεις. Θα κάνετε μια απόσβεση
κάποιων χρεών σας και θα ηρεμήσετε.

Ταύρος

(21/4-20/5)
Μην παρασυρθείτε από μια τάση
της εποχής και γίνετε… θύματα της
μόδας. Διαφοροποιηθείτε, γιατί η
ζωή σας δεν μπορεί ποτέ να συμβαδίσει με αυτήν των πολλών.
Πρέπει να καταλάβετε με τι εσείς
είστε παθιασμένοι!

Δίδυμοι

(21/5-21/6)
Ίσως έχετε κάποια νέα από έναν
συνεργάτη σας, που θα διοργανώσει κάτι ευχάριστο απροσδόκητα.
Θα ανανεώσετε τη σχέση σας ή
τον γάμο σας αυτό το διάσημα. Το
ταίρι σας δεν θέλει να χάσει την
αγάπη σας.

Καρκίνος

(22/6-22/7)
Θα κυλήσουν η δουλειά σας και
όλες οι δράσεις σας χωρίς
προβλήματα, ενώ θα απολαύσετε την επικοινωνία με κάποιους οικείους σας. Ένα ρομαντικό ταξίδι θα σας προσφέρει
πολλά ευχάριστα συναισθήματα και καλές στιγμές.

Λέων

(23/7-22/8)
Θα έχετε έναν δύσκολο διάλογο
με ανωτέρους σας. Εναπόκειται
σε εσάς να αποφασίσετε ποιο θα
είναι το επαγγελματικό σας μέλλον. Ίσως η φιλοδοξία σας να μην
ικανοποιείται με ό,τι έχετε. Ίσως,
πάλι, να χαλάτε πάρα πολλά λεφτά.

Παρθένος
Όσοι έχετε προβλήματα υγείας δεν πρέπει
να τα αμελήσετε και όσοι έχετε αγάπη σε ριψοκίνδυνα εγχειρήματα, φροντίστε να μην
εκθέτετε τον εαυτό σας σε κινδύνους. Θα
πρέπει να επιμεληθείτε το ανοσοποιητικό
σας. Επίσης, αποφύγετε αντιθέσεις, απροσεξίες, κακή οδήγηση και έκθεση σε κινδύνους.
Γενικότερα να προσέχετε όσοι έχετε προβλή-

ματα πεπτικά ή κυκλοφορικά. Θα χρειαστεί
κόπος για να διατηρήσετε σε καλή κατάσταση
το νευρικό σας σύστημα και θα υπάρξουν αρκετές αιτίες οι οποίες θα σας χαλάσουν τη
στρωμένη εικόνα που θέλετε να διατηρείτε.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει συχνά να κάνετε
τον κόπο για να έχετε μια όμορφη εικόνα
προς τα έξω.

Οι προβλέψεις της ημέρας

(23/8-22/9)
Ίσως να αρνηθείτε τις ερωτικές
προτάσεις κάποιων ατόμων. Έτσι,
όμως, διακινδυνεύετε πολύ να
προσβάλλετε κάποιον άξιο της εμπιστοσύνης σας που θα νιώθει έντονη έλξη για σας. Προσπαθήστε να
ξεκινήσετε από τη φιλία, για να μη
διακινδυνεύσετε πολλά! .

Σκορπιός

(24/10-21/11)
Θα λάβετε μια πολύ καλή συμβουλή, από ένα άτομο που έγινε
πρόσφατα φίλος/η σας. Αποφύγετε μια παρεξήγηση με ένα σημαντικό, για σας, πρόσωπο. Οι
καλές συναλλαγές κάνουν τους
καλούς φίλους!

Τοξότης

(22/11-21/12)
Κάνοντας την αυτοαξιολόγησή
σας, θα δείτε πως αξίζετε πολλά
περισσότερα απ’ όσα νομίζατε.
Ένα απροσδόκητο γεγονός που
θα συμβεί στον χώρο της δουλειάς σας θα συμβάλει σε αυτό.

Αιγόκερως

(22/12-19/1)
Θα έχετε έναν διάλογο με το άλλο
σας μισό. Να κάνετε αποταμίευση,
έτσι ώστε να έχετε όλα όσα χρειάζεστε. Η ρουτίνα σας θα αλλάξει
και θα έχετε περισσότερες εξόδους.

Υδροχόος

(20/1-18/2)
Αν στόχος σας είναι να βγάλετε
λεφτά, μπορείτε να κάνετε μια
έρευνα με τη βοήθεια ανθρώπων
που είναι αρμόδιοι γι’ αυτά τα θέματα. Στο σεξ είστε παραπάνω
από… καυτοί.

Ιχθύες

(19/2-20/3)
Θα πρέπει να είστε πολύ σαφείς
στην επικοινωνία σας με το ταίρι
σας. Εάν τα συναισθήματά σας είναι πραγματικά ισχυρά και βαθιά,
μη φοβάστε τίποτα. Περιμένετε
μόνο καλά πράγματα. Αν όχι,
ίσως ξελογιαστείτε, για καλό ή
για κακό!
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Εσάς ποιος θα σας θυμάται;
Ε

υτυχώς που στην ευτέλεια και το τίποτα η μνήμη
και η Ιστορία αντιστέκονται. Αυτές, λοιπόν, τις μέρες που οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί κήρυξαν τον αγώνα
κατά του «αντιπαιδαγωγικού και ταξικού θεσμού» των
Πρότυπων Σχολείων (και της άμισθης επιτήρησης των
εξετάσεων) ήλθε στον νου μου ο Ευάγγελος Παπανούτσος. Στην εκπαιδευτική μεταρρύθμισή του (ήταν γεν.
γραμματέας του υπουργείου Παιδείας επί Γ. Παπανδρέου πριν από τη δικτατορία των συνταγματαρχών)
πολλοί της ηλικίας μου χρωστάμε λίγα από τα ελληνικά
Γράφει
o Ι.Δ. Παπουτσάνης που μάθαμε τον καιρό εκείνο. Οφείλω, βέβαια, ετεροχρονισμένα να παραδεχθώ το ταξικό αμάρτημα των δηipapoutsanis@hotmail.com μοσίων υπαλλήλων γονιών μου που με ενέγραψαν στο
Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο της πόλης όπου μεγάλωσα.
Στο σχολείο αυτό, χάρη στον Παπανούτσο, το έργο του
οποίου ξεθεμέλιωσε η χούντα, είχα την τύχη, όπως και
οι άλλοι συμμαθητές και συμμαθήτριές μου, να πάρω
τα πρώτα μαθήματα των «νέων ελληνικών» όχι από το
«αναγνωστικό» αλλά από «Τα ψηλά βουνά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου.
Βλέπετε, κάποια από αυτά που εισάγει σήμερα η Κεραμέως ήταν τότε καθημερινότητα. Στα Πρότυπα; Στα
Πρότυπα! Και για να μη φαντάζεστε τίποτα κοστοβόρες,
φοβερές και τρομερές εκπαιδευτικές μεθόδους, τα
Πρότυπα Δημοτικά της εποχής, οι «Ακαδημίες» όπως
λέγονταν, ήταν τα «εργαστήρια» στα οποία εκπαιδεύονταν στην τέχνη της διδασκαλίας και όχι της παπαγαλίας
οι σπουδαστές δάσκαλοι. Μια, δυο φορές την εβδομάδα οι αυριανοί δάσκαλοι παρέδιδαν εκ περιτροπής το
μάθημά τους. Και βαθμολογούνταν για την επίδοσή
τους, αξιολογούνταν από τους δικούς τους καθηγητές.
Γύρω από εμάς, καθισμένοι σε πάγκους, παρακολου-

θούσαν οι συμφοιτητές τους. Και εμείς με απορίες και
ερωτήσεις, εξεταζόμενοι και μη, ήμασταν οι «ακροατές». Κανονική προσομοίωση, δηλαδή.
Πρόλαβα δυο τρία χρόνια μετά, στη μισή ακαδημαϊκή χρονιά της πρώτης γυμνασίου, προτού τα
τανκς των χουντικών ξεμπουκάρουν από τους
στρατώνες, και διδάχτηκα Όμηρο στην καταπληκτική μετάφραση του Αργύρη Εφταλιώτη. Μπορώ και
τώρα να απαγγείλω τους πρώτους στίχους της
«Οδύσσειας»: «Τον άντρα τον πολύπραγο τραγούδησέ μου, ω Μούσα…». Τους θυμάμαι απέξω και
ανακατωτά. Λεπτομέρεια: την «Οδύσσεια» του
Εφταλιώτη δεν την επέβαλε το υπουργείο. Το κάθε
(δημόσιο) σχολείο (αν και υποθέτω η κάθε περιφέρεια) επέλεγε. Τα επόμενα χρόνια, βέβαια, αυτά άλλαξαν και… η τάξις απεκαταστάθη. Αλλά αν με ρωτήσετε («ρήμα - υποκείμενο - αντικείμενο…») μια
φράση από τον Ηρόδοτο ή τον Θουκυδίδη (όταν το
χαρτί της μετάφρασης, σχισμένο από τον τυφλοσούρτη, ξέφευγε από το βιβλίο του «κυρίου καθη-

Οι μάχες οπισθοφυλακών που
δίνουν σήμερα συνδικαλιστικές
ηγεσίες, όπως της ΟΛΜΕ, είναι
ξεπερασμένες. Το μόνο που
επιτυγχάνουν είναι να προκαλούν
την οργή και να δείχνουν τραγικά
ξεπερασμένοι. Πρωτίστως από
τους συναδέλφους τους...

γητή» που γινόταν ρεζίλι των σκυλιών στα μάτια των
μαθητών του), δεν ξέρω λέξη.
Όλα έτσι ήταν; Ίσως ρωτήσετε. Καθόλου. Μέσα στη
δικτατορία, όχι σε κάποιο «Πρότυπο» ή «Πειραματικό»,
αλλά στο δημόσιο γυμνάσιο μπήκε στην τάξη μας ένας
τύπος, μας συστήθηκε: καθηγητής των Νέων Ελληνικών, «από τα ηρωικά Φάρσαλα, κύριοι», και αφού κοίταξε με σηκωμένο φρύδι τα βιβλία όσων είχαν φιλοτιμηθεί να απλώσουν στα θρανία, ζήτησε να τα κλείσουμε. «Αφήστε τα αυτά», είπε. Και ανοίγοντας ένα φορητό
πικάπ της εποχής, που το μεγάφωνο γινόταν (ο Θεός να
το κάνει) ηχείο («έχετε καμιά πρίζα εδώ, κύριοι;») έβαλε
έναν δίσκο. Θυμάμαι σαν να είναι τώρα το «Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» (σε μουσική του Χατζηδάκη ή του Μαυρουδή;).
Αλλά και τους Μαμαγκάγκηδες που ακολούθησαν (για
Θεοδωράκη ούτε κουβέντα). Και κάπως έτσι στις «παράγκες» (όνομα και πράγμα), όπως ήταν το όνομα του Β’
Γυμνασίου Αρρένων της πόλης μας, μάθαμε, όσοι θέλαμε και θέλαμε πολλοί, τον Σεφέρη, τον Γκάτσο, τον Καβάφη, τον Εγγονόπουλο, τον… Τα έρμα τα ελληνικά…
Δεν έχουν σημασία τα ονόματα των δασκάλων στο
δημόσιο Πρότυπο Δημοτικό της τάδε πόλης, των καθηγητών στο Α’ Γυμνάσιο Αρρένων της άλλης, του Νίκου
μας στις «παράγκες» της Δείνα. Σημασία έχουν τα έργα.
Και το αποτύπωμά τους. Δεν έχω ιδέα τι από αυτά καταλαβαίνει σήμερα το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ. Ούτε και έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τα ονόματα των δασκάλων μας
που ανέφερα όλοι όσοι είμαστε εδώ τα θυμόμαστε. Των
συνδικαλιστών της ΟΛΜΕ, των δήθεν ταξικών αγώνων
χθες κατά της «υποχρεωτικότητας» και αύριο κατά της
«αξιολόγησης» ποιος θα τα θυμάται;

Οι Γερμανοί... ξανάρχονται
Π

ιστεύαμε ότι οι Γερμανοί μετά την εμπειρία των
μνημονίων θα έβαζαν μυαλό, θα καταλάβαιναν,
δηλαδή, ότι τα λάθη τους έστειλαν εκτός Ε.Ε. τη Μεγάλη Βρετανία και έφτασαν στο όριό τους τις χώρες
του Νότου. Δυστυχώς, όμως, οι Γερμανοί με αφορμή
την πανδημία ξανάρχονται και θέλουν για άλλη μία
φορά να επιβάλουν τις απόψεις τους. Θεωρούν ότι
αυτοί είναι τα αφεντικά της Ένωσης και όλες οι υπόλοιπες χώρες θα πρέπει να υπακούν στις εντολές του
Βερολίνου. Αφού αρχικά κατάφεραν να θησαυρίσουν για άλλη μία φορά από την κρίση, καθώς επί της
ουσίας οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά
του εμβολίου που είναι «γερμανικό» με αποτέλεσμα
δισεκατομμύρια να επιστρέψουν στη Γερμανία από
την πίσω πόρτα, τώρα θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο με το Λονδίνο ζητώντας να κλείσουν οι χώρες
τα σύνορά τους στους Βρετανούς εξαιτίας της μετάλλαξης «Δ».
Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ θέλει
η Βρετανία να χαρακτηριστεί «χώρα ανησυχίας»
εξαιτίας της ευρείας διάδοσης αυτού του παραλλαγμένου στελέχους του SARS-CoV-2, το οποίο αρχικά

ταυτοποιήθηκε στην Ινδία. Αφού πρώτα ανάγκασαν
την Ελλάδα να προχωρήσει σε επιπλέον μέτρα για
όσους έχουν κάνει το ρωσικό εμβόλιο ώστε να μπαίνουν στη χώρα μας, θέλουν να πετύχουν ένα ακόμη
πλήγμα στον ελληνικό τουρισμό.
Οι περιορισμοί που ζητούν στην ουσία βάζουν ταφόπλακα στα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης να
ανατρέψει την κατάσταση στην οικονομία με την ανάκαμψη του τουρισμού!
Ο «αποκλεισμός» των Βρετανών από την ελληνική
τουριστική αγορά θα πλήξει καίρια την ελληνική οικονομία, οδηγώντας πολλά ξενοδοχεία στο κόκκινο
αλλά και τους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους
στον κλάδο σε απόγνωση.

Οι περιορισμοί που ζητούν στην
ουσία βάζουν ταφόπλακα στα
σχέδια της ελληνικής
κυβέρνησης να ανατρέψει την
κατάσταση στην οικονομία με την
ανάκαμψη του τουρισμού!

Χιλιάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν, ενώ η μοναδική βιομηχανία της χώρας που είχε αντέξει θα υποχρεωθεί σε πολλές περιπτώσεις να περάσει σε ξένα
χέρια και, μάλιστα, σε εξευτελιστικές τιμές.
Αν τελικά η Γερμανία περάσει τη γραμμή της, η Ελλάδα οφείλει να ζητήσει αντισταθμιστικά οφέλη, διότι μιλάμε για απώλειες δισεκατομμυρίων. Και τα χρήματα που θα δοθούν ως «αποζημίωση» είναι απαραίτητο να διοχετευτούν ως ενίσχυση στους ανθρώπους
του τουρισμού, οι οποίοι θα πληρώσουν ένα γεωπολιτικό πόλεμο που μας γυρίζει σε εποχές που θέλαμε
να ξεχάσουμε.
Η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει ότι όσο η Γερμανία
αποφασίζει και διατάζει τόσο θα απομακρύνεται η
ίδια από τις αρχές και τις αξίες της. Η Γερμανία, εγκλωβισμένη στο παρελθόν της, θέλει μια ιστορική
ρεβάνς από τους λαούς που την εμπόδισαν να πετύχει τους στόχους του Γ’ Ράιχ. Με αυτούς τους σχεδιασμούς, αργά ή γρήγορα, το οικοδόμημα της ευρωπαϊκής οικογένειας θα καταρρεύσει με πάταγο και
αυτό θα είναι κρίμα για τους λαούς της Ευρώπης και
τους οραματιστές της Ενωμένης Ευρώπης.
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